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Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. PRL Nr 43, poz. 272) - dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego"
o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia
o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie"
podane są w układzie klasowym według symboli I n t Cl.3 i zgodnie z § 26 u s t 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.
I n t Cl.3,
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie
wystawy - jeżeli zastrzeżono pierwszeństwo,
- imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego,
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
- imię i nazwisko wynalazcy (wynalazców),
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
- skrót opisu wynalazku lub wzoru użytkowego wraz z figurą rysunku najlepiej obrazującą wynalazek lub wzór użytkowy,
- liczbę zastrzeżeń.
Po wykazie zgłoszeń w układzie klasowym według symboli Int. Cl.3 podaje się wykaz zgłoszeń opublikowanych w danym numerze w układzie numerowym.

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

Urząd Patentowy podaje do wiadomości konta w NBP
1. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 § 77 - opłaty związane z rejestracją 1 ochroną wynalazków,
wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych;
opłaty za skargi 1 odwołania
2. Urząd Patentowy PRL., Centralny Ośrodek Informacji Patentowe] - 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.

Warunki prenumeraty podano na trzeciej stronie okładki.

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

P. 251683

85 01 24

Pierwszeństwo: 84 02 06 - Węgry (nr 480/84)
Szolnoki Mezogazdasági Gépgyártó Vállalat, Szolnok, Węgry (Béla Hajmann, István Hegedus, Jánoš
Gyenes).
Urządzenie do rozdrabniania i układania
w zwężone pokosy słomy kukurydzy
i innych pozostałości po maszynowym
kruszeniu kaczanów
Urządzenie charakteryzuje się tym, że do rozdrabniania pozostałości słomy kukurydzy ma zagięte noże
(5), przegubowo osadzone na drążonym wale (4) ułożyskowanym w na wpół zawieszonej konstrukcji ramowej (1) podpartej dwoma ogumionymi kołami jezdnymi (2), przy czym wał drążony (4) jest ułożyskowany w ciągnionej ciągnikiem, opartej na dwóch kołach jezdnych (2) konstrukcji ramowej (1), a ponadto
do prowadzenia rozdrobnionego materiału pokosami
ma dwie nałożone płyty prowadzące (14), nachylone
pod kątem 30° względem poziomu.
(3 zastrzeżenia)

A23B

P.216468

84 03 01

Przedsiębiorstwo Polonijno-Zagraniczne „Interagra",
Poznań, Polska (Marian Guzek).
Sposób kondycjonowania grzybów,
zwłaszcza pieczarek, przed długotrwałym
składowaniem i transportem
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie kondycjonowania grzybów przed długotrwałym składowaniem i

transportem, umożliwiającego późniejsze, różnorodne
przetwarzanie grzybów.
Sposób według wynalazku polega na tym, że grzyby płucze się w wodzie zimnej, której pH wynosi
4,0-5,0 i jest regulowane pirosiarczanem sodu.
Następnie grzyby wprowadza się w kondensat pary
wodnej o temperaturze 80-95°C i pH 4,5-6,0 na
przeciąg 2 - 4 minut. Po tym okresie grzyby kieruje
się w sferę pary wodnej nasyconej o temperaturze
100°C, na przeciąg 2 - 5 minut i następnie wstępnie
ochładza do temperatury nie wyższej niż 50°C i po
przesegregowaniu chłodzi głęboko w kąpieli wodnej
i wprowadza do zalewy stanowiącej wodny roztwór
soli kuchennej o stężeniu 3-5%, zachowując warunek,
aby stosunek wagowy zalewy do masy grzybów nie
był mniejszy niż 6:10.
(1 zastrzeżenie)

A47F

P.250301 T

84 11 06

Krajowy Związek Spółdzielni Zabawkarskich, Kielce, Polska (Grażyna Czerwińska, Ryszard Zięzio).
Zestaw montażowy do budowy konstrukcji
wystawowo-giełdowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania zestawu montażowego do budowy różnorodnych, prostych i estetycznych konstrukcji wystawowo-giełdowych o łatwym montażu i demontażu.
Zestaw o budowie segmentowej składa się ze słupków (1), łączących półek (2) i/lub łączących listew (7
i 8), dzielących półek (3), przednich i tylnych płyt (4),
bocznych płyt (5), podkładek (6) oraz elementów złącznych.
Słupki (1) o kształcie prostopadłościennym mają w
bocznych ścianach wykonane podłużne rowki (9) do
osadzania przednich, tylnych i bocznych płyt (4 i 5),
zaś w ścianach czołowych do wizajemnego łączenia ze
sobą mają w narożach oraz w części środkowej wykonane podłużne gniazda (10 i 11) na złączne pręty
(14 i 15). Łączące półki (2) i łączące listwy (7 i 8) mają w narożach wykonane otwory (13 i 17) dostosowane do gniazd (10) i prętów (14). Słupki (1) mają obwodowe rowki (12) do umieszczenia wg potrzeb dzielących segment regału półek (3). Wolne od łączących
półek (2) naroża między słupkami są wypełnione podkładkami (6) ustalającymi pionowe ich położenie, przy
czym podkładki zawierają otwory (16) na złączne pręty (14).
(3 zastrzeżenia)
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Przyrząd do ćwiczeń rehabilitacyjnych
kończyny górnej z niedowładem połowicznym
Celem wynalazku jest zapewnienie możliwości realizacji ruchu stawu łokciowego w przyrządzie.
Przyrząd składa się z dwóch wsporników (1), których jedne końce są połączone poprzez zamocowane
do nich koła linowe pierwsze (2), zaś na drugim końcu każdego wspornika (1) jest ułożyskowany korpus
(3) przekładni kątowej wyposażony w koło linowe
drugie (4) usytuowane na zewnątrz korpusu (3) współosiowo do koła linowego trzeciego (5), osadzonego na
wolnym końcu wałka (6) koła kątowego wejściowego
(7). W wałku (6) jest ułożyskowany wałek (8) z kołami linowymi, zewnętrznym (9) i wewnętrznym (10)
usytuowanym w osi wałka (11) koła kątowego wyjściowego (12) i połączonym cięgnem bez końca (13)
poprzez otwór wydrążony w osi wałka (11) z kołem
linowym czwartym (14), osadzonym na wałku (15)
ułożyskowanym na wolnym końcu wałka (11). Na
wałku (5) jest osadzona korba (16), połączona teleskopowo z uchwytem (17) do podtrzymywania dłoni chorego. W jednym końcu każdego wspornika (1), obok
koła linowego pierwszego (2) jest ułożyskowane koło
linowe (19) oraz czop (20), służący do mocowania przyrządu w statywie.
(1 zastrzeżenie)

A61B

P. 246518

84 03 03

Pawel Rogala, Poznań, Polska (Paweł Rogala).
Elektroda kardiograficzna
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji elektrody umożliwiającej uzyskanie lepszych wyników badań kardiologicznych.
Elektroda kardiograficzna, składająca się z elektrody właściwej z częścią kontaktową i częścią przyłączeniową umieszczoną na samoprzylepnym elastycznym krążku z umieszczonym na elektrodzie właściwej krążkiem nasyconym żelem z zabezpieczeniem powierzchni lepnej krążkiem osłonowym, do którego umocowany jest kapturek osłaniający elektrody właściwą,
według wynalazku charakteryzuje się tym, że kontaktowa część (4) elektrody ma lekko wypukłą powierzchnię, jest pokryta chlorkiem srebra i łączy się
z przyłączeniowym zaciskiem (2) wykonanym w formie zatrzasku. Powierzchnia kontaktowa zasadniczego krążka (3) pokryta warstwą kleju (6) tworzy samoprzylepną powierzchnię, która łącznie z tamponem
(5) jest zabezpieczona osłonowym krążkiem (7) z uformowanym kapturkiem (8) i wycinkiem o charakterze tarki.
(1 zastrzeżenie)

A61H

P. 246604

84 03 08

Akademia Górniczo-Hutmicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska (Bronisław Burkiewicz, Józef
Skałka).

A61K

P.244038

83 10 05

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska
(Hanna Szczepańska, Bożena Baranowska, Witold Golec, Anna Szulc, Adam Rzekiecki, Anna Kortas, Piotr
Bober, Wiesław Wyligała, Andrzej Plata).
Sól kąpielowa o działaniu myjącym
i odświeżającym i sposób jej wytwarzania
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
soli kąpielowej, dającej dobxy efekt myjący i pianotwórczy, korzystnie działającej na skórę oraz opracowania sposobu jej wytwarzania. Sól według wynalazku zawiera 0,5-10 części wagowych monoestrów
kwasu sulfobursztynowego i oksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych licząc na 100% substancji aktywnej, oraz 0,1-5 części wagowych 100% substandji aktywnej N-tlenku alkiloamidopropylodwumetyloaminy lub N-tlenków oksyetylenowanych amin alifatycznych ewentualnie substancji (natłuszczającej
Sposób wytwarzania soli kąpielowej obejmującej
operacje mieszania i suszenia składników polega na
tym, że procesowi suszenia poddaje się wodny roztwór detergentów bądź detergentów i wsptonnagaczy
przed wprowadzeniem go do części lub całej ilości
składników sypkich, przy czym suszenie to przeprowadza się w trakcie napylania roztworu detergentowego na składniki sypkie przy użyciu dyszy rozpyłowej.
(3 zastrzeżenia)
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Dział B
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
B01D

P.250106

T

84 10 18

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego „Siarkopol", Tarnobrzeg, Polska (Marian Wawrzycki, Stanisław Czerepak, J a n Krajewski, Zenon
Rębisz).
Sposób oddzielania siarki od rozdrobnionych ciał
stałych, zwłaszcza tłucznia oraz urządzenie do
realizacji tego sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie bezawaryjnego
oddzielania siarki od zanieczyszczeń ciałami stałymi,
zwłaszcza tłuczniem.
Sposób polegający na zasypywaniu zestalonej siarki
do zbiornika napełnionego wcześniej roztopioną siarką, stopieniu jej przy jednoczesnym mieszaniu, a następnie wypompowywaniu i opróżnianiu zbiornika z
zanieczyszczeń charakteryzuje się tym, że do najniższej strefy zbiornika doprowadza się strumień siarki
płynnej z górnej strefy zbiornika.
Urządzenie składa się ze stałego zbiornika (1) odpowiednio ogrzewanego nagrzewnicami parowymi (12),
w którego pokrywie znajdują się mieszadła turbinowe
(13) dla wywołania cyrkulacji siarki płynnej w zbiorniku (1). Dno zbiornika (1) ma odpowiednio ukształtowane ściany boczne tworząc w środku koryto, w
którym umieszczony jest przenośnik (3) odprowadzający zanieczyszczenia.
Urządzenie ma także instalację tłoczącą płynną siarkę przewodami (4) poprzez dysze (6) w rejon zwrotni
przenośnika (3) i ma przegrodę poprzeczną (7) częściowo zanurzoną w płynnej siarce. Na dolnym łańcuchu przenośnika (3) w pobliżu napędu, zainstalowano zgarniacze (9) ciał stałych.
(7 zastrzeżeń)

Odpylacz składa się z wlotu (1), kanału przepływowego (2) oraz osiowo-symetrycznego wychwytywacza
pyłów (3) zamocowanego do ścianki kanału przepływowego (2) za pomocą żeberek (4).
(1 zastrzeżenie)

B01D

P.250341

T

84 11 08

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa, Polska (Kazimierz Wójcik, Stefan Szczeciński, Jerzy Hoppe).
Osiowy odpylacz bezwładnościowy
Odpylacz przeznaczony jest do odpylania powiebrzia
wlotowego maszyny przepływowej.

8412 28

Pierwszeństwo: 83 12 29 - Finlandia (nr 834846)
Outokumpu Oy, Helsinki, Finlandia.
Urządzenie do wzbogacania minerałów
Celem wynalazku jest opracowanie urządzenia flotacyjnego nie zajmującego dużej powierzchni i nie
wymagającego dużych układów rurociągów.
Urządzenie zawiera komorę flotacyjną (1) i umieszczoną w niej komorę (16 ) powtórnej flotacji. Wewnątrz
każdej komory umieszczone jest mieszadło złożone ze
stojana i wirnika (2, 3; 17, 18).
(8 zastrzeżeń)

B01D

B01D

P.251404

P.252397

85 03 14

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Lucyna Pawłowska, Ryszard Chamer, Stanisław Musiał).
Sposób neutralizacji gazów odlotowych zawierających
pozabilansowe ilości tlenków siarki
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawienia skuteczności neutralizacji gazów odlotowych zawierających pozabilansowe ilości tlenków siarki.
Sposób neutralizacji gazów odlotowych według wynalazku polega na tym, że proces neutralizacji gazów
odlotowych prowadzi się w układzie wież płuczących
połączonych między sobą szeregowo. Jako ciecz neutralizującą stosuje się wodny roztwór wodorosiarczku
wapnia.
(2 zastrzeżenia)

B01D
C13F

P.252402

85 03 14

Cukrownie Toruńskie, Przedsiębiorstwo Państwowe
w Toruniu, Cukrownia im. prof, dr Stanisława Zagrodzkiego w Chełmży, Chełmża, Polska (Adam Wiśniewski, Kazimierz Lewandowski, Henryk Wiśniewski,
Krzysztof Regent, J a n Marchlewski, Marek Kuczyński,
Jerzy Kaźmierczak, J a n Beyger).
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Wirówka filtracyjna

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie dokładnego oczyszczania sita wirówki filtracyjnej bez konieczności
zatrzymywania wirówki i jej demontażu.
Wirówka filtracyjna ma zawieszony na wale (2)
obrotowy bęben (3) mający perforowaną powierzchnią
boczną osłoniętą sitem (4) filtracyjnym. Wewnątrz
bębna (3) znajduje się nóż (6) zgarniaka, przymocowany do drąga (5) prowadzonego w korpusie (1). Nóż
(6) zgarniaka wyposażony jest w trzy dysze (7) pneumatyczne o osiach tworzących kąt ostry z tworzącą
powierzchni bocznej bębna (3) wirówki, przy czym
dysze te połączon.e są z źródłem sprężonego powietrza przewodem rurowym (10) umocowanym na nożu
(6) zgarniaka, kanałem (9) wykonanym w drągu (5)
zgarniaka i zewnętrzną instalacją pneumatyczną wyposażoną w zawór (8) sterujący.
(4 zastrzeżenia)
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niania (10) usytuowane są po sobie osiowo i mają
wspólny wał (7) z elementami przepychowymi (9)
i ujednoradniająco-mieszającymi (11). Komora upłynniania (10) ma kształt ściętego stożka bądź cylindów
o wzrastającej średnicy.
Mieszarka ma oddzielne napędy (4, 8), króćce (14)
doprowadzające wodę, króciec (13) doprowadzający
żużel oraz właz inspekcyjny (21).
(4 zastrzeżenia)

B01J

P.246311

84 02 20

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Przemysłu
Syntezy Chemicznej „Prosynchem", Gliwice, Polska
(Jan Szuba, Jan Kwapisz).
Sposób i urządzenie do dystrybucji płynów
z równoczesną wymianą ciepła
w aparatach przepływowych
Przedmiotem wynalazku jest sposób dystrybucji płynów w aparatach przepływowych oraz urządzenie do
dystrybucji płynów w aparatach przepływowych.
Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym,
że dystrybucję prowadzi się z równoczesną wymianą
ciepła.
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się
tym, że główny kolektor (1) połączony jest rurkami
(2) stanowiącymi równocześnie kompensatory ciepła
z podkolektorami (3) zasilającymi rury dystrybujące
(5), przy czym rury te mają żebra pokryte siatką osłaniającą oraz kierownice dla zawirowania płynu wypływającego do przestrzeni pierścieniowej pomiędzy
rurą dystrybującą (5) a rurą wewnętrzną.
(3 zastrzeżenia)

B01F

P.246465

84 02 28

Zakłady Produkcji Urządzeń Mechanicznych im.
Janka Krasickiego „Elwo", Pszczyna, Biuro Studiów
i Projektów Energetycznych „Energoprojekt", Katowice, Polska (Antoni Saternus, Ludwik Milczek, Mieczysław Bartnik).
Mieszarka przepływowa
Gelem wynalazku jest opracowanie mieszarki do
mieszania popiołu lotnego i żużla z wodą, pracującej
w sposób ciągły i umożliwiającej uzyskanie mieszaniny o dużej koncentracji popiołu.
Mieszarka wg wynalazku zbudowana jest z podajnika dozującego (1), komory nawilżania (2) komory
ujednoradniania (6) i komory upłynniania (10).
Komora nawilżania (12) ma mieszarkę wolnoobrotową (3), natomiast komora ujednoradniania (6) i upłyn-

B01J

P.246584

84 03 07

Uniwersytet Wrocławski im. B. Bieruta, Wrocław,
Polska (Florian Pruchnik, Ho Quy Dao).
Sposób otrzymywania rutenowych,
rutenowomanganowych lub rutenowożelazowych
katalizatorów metanizacji CO2
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania katalizatorów umożliwiających prowadzenie metanizacji
CO2 pod ciśnieniem atmosferycznym i w niskich temperaturach.
Sposób według wynalazku polega na tym, że tlenek
glinu impregnuje się związkami manganu (II) lub
żelaza (III) z ligandami tlenowymi, otrzymane produkty poddaje się pirolizie w strumieniu powietrza,
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a następnie impregnuje się je za pomocą acetyloacetonianiu rutenu (III) i poddaje się ponownie pirolizie
w strumieniu powietrza.
(2 zastrzeżenia)

B62C

P.246431

84 02 28

5

t rozdrobnienie określone wartością Zq, a z„ oznacza
wskaźnik rozdrobnienia określony funkcją parametrów gęstości rozkładu granulometrycznego, przy czym
różnicę wartości liczonych z funkcji rozdrabniania
okTeśla się dla wyjściowego wskaźnika rozdrobnienia
ZpW lub z qw wyznaczonego przed procesem rozdrabniania i założonego końcowego wskaźnika rozdrobnienia Zpk lub Zqk.
(1 zastrzeżenie)

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jerzy
Grzelka, Andrzej Jarkiewicz, Andrzej Morawski, Konstanty Skalski).
Młyn walcowy do rozdrabniania półproduktów
Celem wynalazku jest umożliwienie taniej regeneracji walców młyna.
W młynie walcowym każdy z walców (2) ma zarys beczki według krzywej rozwiniętego sinusa, przy
czym strzałki beczki są stopniowane na poszczególnych walcach.
(1 zastrzeżenie)

B02C

P.248141 T

B02C

P. 252527

85 03 20

Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego „SPOMASZ", Żary, Polska (Zdzisław Łastowski).
Kuter do rozdrabniania mięsa
Celem wynalazku jest opracowanie kutra charakteryzującego się dobrym uszczelnieniem komory łożyskowej wału nożowego.
Kuter zawiera nożowy wał składający się z wału
(2) i wrzeciona (4) osadzonego suwliwie na czopie (3)
wału (2), połączonych ze sobą co najmniej jednym
gwintowanym łącznikiem (5), wyposażonym w oporowy pierścień (6) przylegający do powierzchni wrzeciona (4).
(4 zastrzeżenia)

84 06 08

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników „Organika", Zgierz, Polska (Krzysztof Przybyszewski, Sławomir Krauze, Juliusz Pruszyński, Ewa
Gromadzińska, Grzegorz Szewczyk).
Sposób rozdrabniania substancji stałych
Przedmiotem wynalazku jest sposób rozdrabniania
substancji stałych.
Sposobem według wynalazku prowadzi się proces
rozdrabniania w czasie określonym różnicą wartości
liczonych
z
funkcji
rozdrabniania
o
wzorze

, w którym t oznacza czas rozdrabniania lub czas przebywania rozdrabnianej sub
stancji w urządzeniu rozdrabniającym, Ai, Bi, Ci i ni
oznaczają stałe właściwe dla danej substancji roz
drabnianej, danego urządzenia rozdrabniającego i da
nego środowiska rozdrabniania, otrzymane przez przy
bliżenie punktów doświadczalnych uzyskanych w bez
pośrednich próbach rozdrabniania, dających po czasie
t rozdrobnienie określone wartością z p , a zD oznacza
wskaźnik rozdrobnienia określony funkcją parame
trów rozkładu granulometrycznego lub w czasie okreś
lonym różnicą wartości liczonych z funkcji rozdrab
niania o wzorze
w którym
t ma wyżej podane znaczenie, Aa, Bj,"Ca i ri2 ozna
czają stałe właściwe dla danej substancji rozdrab
nianej, danego urządzenia rozdrabniającego i danego
środowiska rozdrabniania, otrzymane przez przybliże
nie punktów doświadczalnych uzyskanych w bezpo
średnich próbach rozdrabniania, dających po czasie

B03D
B01D

P.250391 T

84 11 09

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Andrzej Tobiczyk, Zygfryd Nowak, Czesław Kozłowski,
Wacław Solik).
Urządzenie do intensywnego rozdziału
składników układów dyspersyjnych
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do intensywnego rozdziału składników układów dyspersyjnych
o dużej efektywności i sprawności działania w stosunku do dotychczas stosowanych.
Urządzenie stanowi zagęszczacz promieniowy w
kształcie walca (1) ze stożkowym dnem (2), zaopatrzony od góry w rurociąg nadawczy (3) i wylot (4)
produktu przelewowego (P), a od dołu w zgarniacz
(5) zagęszczonego osadu i wylot (6) produktu wylewowego (W). Urządzenie ma końcówkę (7) rurociągu
nadawczego (3) poniżej krawędzi (8) przelewu oraz

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
ma obrotową kierownicę (9) połączoną ze zgarniaczem
(5) pod tą końcówką (7). Końcówka (7) jest korzystnie
umieszczona w centrującej komorze nadawczej (10).
Urządzenie umożliwia kilkukrotne zintensyfikowanie
procesu rozdziału składników układu dyspersyjnego,
zwłaszcza drobnych cząstek skał rozproszonych od
wody.
(3 zastrzeżenia)

B05B
G01N

84 08 13

P.249178

Pierwszeństwo: 83 08 12 - St. Zjedn. Am. (nr 522913)
George B. Kenney, Medfield,
Ameryki (George B. Kenney).

Stany Zjednoczone

Sonda do wytwarzania ze stopionego materiału
pyłu w postaci aerozolu dla jego analizy
Celem wynalazku jest umożliwienie szybkiej, trwającej w czasie procesu technologicznego, analizy zawartości pierwiastków w roztopionych układach metalicznych.

Sonda do wytwarzania pyłu w postaci aerozolu z
materiału stopionego zawiera rozpylającą dyszę (110)
z otworkten, (111), przez który przechodzi stopiony
materiał (400), aby mógł być utworzony pył. Rozmiar
otworka leży w zakresie począwszy od, do tuż powyżej wartości która jest wystarczająca dla umożliwienia ciągłego wytwarzania takiego pyłu. Dysza (110)
może być zawarta w wysokotemperaturowej sondzie
(100) odpowiedniej do zanurzania w stopionym materiale, tak by zgromadzone na ściankach sondy narosty pyłu mogły być topione przez nagrzanie sondy.
(19 zastrzeżeń)

B05D
C09D

P. 251685

85 01 24

Pierwszeństwo: 84 01 27 - W. Brytania (nr 84.02191)
Imperial Chemical Industries PLC, Londyn, Wielka
Brytania.
Sppsób powlekania powierzchni
i kompozycja powłokowa
Sposób powlekania powierzchni wyrobu, który można ogrzewać, polega na tym, że ogrzaną powierzchnię
wyrobu kontaktuje się z kompozycją zawierającą wodną dyspersję organicznego materiału błonotwórczego,
który jest sterycznie stabilizowany i którego krytyczna temperatura koalescencji jest niższa od temperatury, do której jest ogrzana powierzchnia wyrobu,
tak że materiał błonotwórczy ulega destabilizacji.
Kompozycja powłokowa zawiera
wodną dyspersję
organicznego materiału błonotwórczego sterycznie stabilizowanego, którego krytyczna temperatura koalescencji wynosi 25-99°C i jest niższa od temperatury,
do której wyrób jest ogrzewany.
(10 zastrzeżeń)

B07B
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84 03 06

Kopalnria Węgla Kamiennego „Jastrzębie", Jastrzębie Zdrój, Poláka (Jerzy ŚwŁderski, Witold Bartoniek,
Zygmunt Grossek, Alfons Kokot, Jarosław Goilub,
Zygfryd Wodniok).
Sito szczelinowe
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
(konstrukcji sita szczelinowego pozwalającej na przesiewanie i odwadnianie nadawy o uziarnieniu do 300 _
mm ze skutecznym zabezpieczeniem prętów sita przed
ścieraniem i udarami niszczącymi.
Sito ma pomiędzy osadzonymi w ramach (7), poprzez sprzęgające pręty (3), prętami (1), tworzącymi
szczeliny z sita, trudnościeralne żebra (5, 15) o wysokości „H" przewyższającej roboczą powierzchnię prętów (1), zależnej od agresywności nadawy na ścieranie i 'klinowanie ziarn nadawy - zawierającej ziarna trudne, które są rozmieszczone pomiędzy prętami
(1) w odstępach „T" równych lub mniejszych od ziarn
nadawy o uziarnieniu 20 milimetrów i osadzone przemiennie z prętami (1), tworzącymi szczeliny. Zebra
(5) ii (15), mocowane na sprzęgających prętach (3)
poprzez otwory, łącznie z prętami (1) tworzą sito mocowane w ramy bądź rzeszota przesiewaczy.
(5 zastrzeżeń)

B08B

P.246566

84 03 07

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa,
Polska (Andrzeg Chmielewsiki, Krzysztof ZwoMński,
Wojciech Migdal, Stanisław Wroński, Wojciech Palyska, Andrzej Mróz, Zygmunt Lipiński, Kazimierz Paluch).
Sposób mycia kotłów i podgrzewaczy
Celem wynalazku jest opracowanie sposobu umożliwiającego od&ysk cennych metali oraz oszczędność
wody myjącej.
Wynalazek ma zaistosowanie zwłaszcza do mycia
kotłów i podgrzewaczy w elektrowniach i elektrociepłowniiacn opalanych ropą naftową d mazutem.
Sposób według wynalazku polega na tym, że kotły
i podgrzewacze poddaje się działaniu silnych strumieni wody, po czym zawiesinę a mycia kieruje się
do filtru dynamicznego, skąd gęstwę kieruje się do
przeróbki hydrometalurgicznej, zaś filtrat po uzdatnieniu chemicznym i powtórnym odfiltrowaniu zawraca
się do powtórnego mycia.
(4 zastrzeżenia)

B21C

P.246427

84 02 28

Polska Akademia Nauk, ZaMad Wysokich Ciśnień,
Celestynów, Polska (Tadeusz Mazur, Jan Laube, Ludwik Styczyńsiki).
Sposób i urządzenie do obróbki plastycznej
wielordzeniowych cynkowo-ołowiowych
drutów lutowniczych
Wynalazek rozwiązuje zagadndeniie obróbki plastycznej wielordzeniowyoh cynowo-ołowiowych drutów lutowniczych w procesie hydrostatycznego wyciskania
obrabianego materiału.
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Material wyjściowy w postaci wdelordzeniowego
drutu zwiniętego w krąg, korzystnie na szpuli umieszcza się w roboczej komorze ciśnieniowej i (poddaje
ciśnieniu cieczy powodującemu odkształcenia plastyczne przy jednoczesnym powstaniu siły (poosiowej powodującej samoczynne odwijanie z kręgu materiału
obrabianego.
Komora robocza (3) urządzenia zasilana jest aikładem hydraulicznym o regulowanej wydajności. W celu wyeliminowania niestabilności ciśnienia układ zasilający wyposażony jest w akumulator hydrauliczny (13).
Proces wyciskania hydrostatycznego z samoczynną
regulacją szybkości wypływu produktu zastępuje znane metody przeciągania drutów jak również zwiększa
stabilność procesu w porównaniu z procesem dotychczas stosowanym.
(2 zastrzeżenia)

B21C

P. 246577

Sposób wytwarzania tarników
i przyrząd wielotaktowy do wytwarzania tarników
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu i przyrządu umożliwiających wydajną i bezodpadową produkcję tarników.
Sposób wytwarzania tarników na prasie mimośrodowej charakteryzuje się tym, że w pierwszych trzech
taktach perforuje się otwory odpowiadające wrębom
międzyzębnym tarnika. Podczas tych zabiegów wycina się równocześnie promień wewnętrzny wyrobu. W
następnych taktach wygina się utworzone w ten sposób zęby i odcina poszczególne tarniki, przy czym
skok przesuwu taśmy równy jest w zasadzie szerokości tarnika. Przyrząd według wynalazku ma matrycę zbudowaną z sześciu wymiennych segmentów.
Segmenty tnące (1, 2, 3) wyposażane są w otwory (7)
odpowiadające, swoim kształtem wrębom międzyzębnym tarnika. Segment wyginający (4) zaopatrzony jest
w wyginak stały (8), a segmenty odcinające (5, 6) mają krawędzie tnące (9, 10). Część stemplowa (11) ma
stemple tnące (12), wyginak ruchomy (14) i górny nóż
odcinający (15). Ponadto, otwory (7) segmentów tnących (1, 2, 3) rozmieszczone są na promieniu (R1) równym promieniowi wewnętrznemu tarnika, a międzysegmentowa odległość pomiędzy tymi otworami równa jest w zasadzie szerokości tarnika.
(4 zastrzeżenia)

84 03 06

Huta im. Mariana Buczka, Sosnowiec, Polska (Czesław Boberek, Tadeusz Migda, Józef Jaworski, Leon
Siudmak).
Sposób produkcji rur ze stali snperferrytycznej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia czasu
i zmniejszenia pracochłonności procesu produkcyjnego.
Sposób polega na nagrzewaniu w piecu obrotowym,
uprzednio pociętych na bloczki kęsów przy zachowawaniu temperatur stref cieplnych: pierwsza 1080°C,
druga 1200°C, trzecia 1220°C, czas nagrzewu 150 minut. Wygrzane bloczki są kalibrowane, dziurowane
na prasie, dogrzame w piecu pośrednim dto temperatury 1220°C przez czas 10 minut i walcowane w ławie
przepychowej na trzpieniu z zastosowaniem chłodzenia wodnego do temperatury poniżej 850°C. Następnie
otrzymaną rurę rozwalcowuje się w rozwalcarce, obcina denko, przeprowadza obróbkę cieplną w piecu
pokrocznym w temperaturze 800-850°C przez okres
40 minut, chłodzi w wodzie, prostuje w prostownicy,
trawi w roztworze nadmanganianu potasu i wodorotlenku sodu przez okres 30-45 minut w temperaturze
65-80°C, walcuje metodą na zimno na trzpieniu,
odtłuszcza w 50% roztworze kwasu siarkowego przez
okres 20 minut. Po odtłuszczeniu rury przeprowadza
się ponownie obróbkę cieplną w piecu pokrocznym w
temperaturze 800-850°C przez okres 25 minut, ponownie trawi się w roatworze nadmanganianu potasu i wodorotlenku sodu przez okres 30-45 minut
w temperaturze 65-80°C.
(1 zastrzeżenie)

B21D
B23D

P.246525

84 03 05

Zakłady Maszyn Chemicznych „Metalchem", Poznań,
Polska (Andrzej Zużak, Zdzisław Snieżyński).

B21J

P.246614

84 03 09

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Polska (Ryszard Hebdzyński).
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Kowadło zwłaszcza do kowarek
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia zużycia materiału narzędziowego, zmniejszenia pracochłonności wykonania kowadeł oraz polepszenia odprowadzania ciepła ze strefy odkształcenia.
Kowadło zwłaszcza do kowarek z cylindryczną powierzchnią oporową, równoległą do osi obrabianego
elementu, w korpusie w wybraniu równoległym do
osi obrabianego elementu ma osadzoną wkładkę (3)
narzędziową. Przekrój wkładiki narzędziowej utworzony jest z wycinka obszaru wokół osi obrabianego elementu przynależnego bijakowi (2), w którym jest osadzone kowadło, zamkniętego konturem wybrania w
korpusie (1) kowadła w przekroju prostopadłym do
osi obrabianego elementu w postaci linii łamanej lub
ciągłej. Korzystnie jest ukształtować przekrój wkładki narzędziowej jako czworokątny-kwadratowy, lub
z wycinka z koła.
(2 zastrzeżenia)

B22D

246575

84 03 06

Huta Kościuszko, Chorzów, Polska (Andrzej Krawczyk, Stanisław Sąsiadek, Edward Urbanek, Kazimierz
Szatko).
Sposób nagrzewania kadzi
i stanowisko do nagrzewania kadzi
do ciekłego metalu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia wygrzewania kadzi do temperatury wyższej niż uzyskiwana dotychczas przy jednoczesnym zaoszczędzeniu
energii oraz umożliwieniu wygrzewania metalu w piecu do temperatury niższej o około 50 K.
Sposób nagrzewania kadzi lejniczych polegający na
ogrzewaniu jej na stanowisku poza obrębem pieca za
pomocą palników, charakteryzuje się tym, że wysuszoną kadź ustawia się na stanowisku spustu pod
spustową rynną pieca, na czas dłuższy od około jednej godziny przed spodziewanym momentem spustu
z pieca, a następnie naprowadza się na kadź długopłomienny palnik z pokrywą i dogrzewa się ją aż do
momentu spustu ciekłego metalu z pieca. Przed wygrzewaniem do kadzi sypie się żelazostopy i wygrzewa się kadź razem z nimi. Kadź wygrzewa się do
temperatury co najmniej 1000 K.
Stanowisko spustu stali mające stojaki pod kadź
usytuowane pod wylotem spustowej rynny pieca posadowionej na spustowym pomoście, charakteryzuje
się tym, że pokrywa (12) wraz z przymocowanym do
niej palnikiem (14) jest przymocowana do wysięgowej nośnej konstrukcji (11), zamocowanej obrotowo
w płaszczyźnie poziomej do pionowo przesuwnej, ruchomej ramy (8), osadzonej na osi (7) osadzonej w stałej ramie (6) przymocowanej do belki (5) spustowego
pomostu (4) w odległości od osi spustowej rynny, umożliwiającej odchylenie pokrywy (12) z nad kadzi
(2), przy czym pionowo-przesuwna ruchoma rama (8)
jest połączona z podnoszącym ją siłownikiem (25).

Nr 19 (307) 1985

Wysięgowa nośna konstrukcja (11) palnika (14) i pokrywy (12) jest zaopatrzona w ramię (26) dla jej obracania. Długopłomienny palnik (14) jest palnikiem kątowym, a jego wzdłużna oś jest równoległa do płaszczyzny pokrywy (12).
(6 zastrzeżeń)

B22F

P.245374

83 12 28

Zakład Wysokich Ciśnień PAN, Celestynów k. Warszawy, Polska (Wacław Bujnowski).
Sposób formowania przedmiotów o różnych
przekrojach z materiałów sproszkowanych
oraz urządzenie do izostatycznego prasowania
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia uzyskania jednorodnego i równomiernego zagęszczenia
materiału w zakresie objętości formowanych przedmiotów, zwłaszcza w postaci długich prętów oraz tulei o różnych profilach.
Sposób według wynalazku polega na tym, że sproszkowany materiał wyjściowy umieszcza się w elastycznej formie o żądanym profilu i tak przygotowany wsad umieszcza się w komorze ciśnieniowej zawierającej elastyczną przeponę oddzielającą ciecz ciśnieniową, następnie obrabiany materiał poddaje się
prasowaniu izostatycznemu za pomocą ciśnienia hydrostatycznego działającego prostopadle do osi formy.
Urządzenie według wynalazku zawiera komorę ciśnieniową (1) wyposażoną w elastyczną przeponę (4)
połączoną w sposób trwały z metalowymi pieścieniami (5) uszczelniającymi przestrzeń pomiędzy przeponą (4) a powierzchnią komory (1). W przestrzeni tej
znajduje się utrzymujący przeponę (4) stelaż (3) w postaci tulei z otworami (6) do doprowadzania cieczy
ciśnieniowej.
(3 zastrzeżenia)

B23K

P.246550

84 03 06

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Polska
(Zofia Morawska, Andrzej Waseńczuk, Andrzej Magierski, Piotr Guntzel, Marian Buczma, Bogumiła Pyszczek, Maria Kostrzewa).
Kąpiel lutownicza, zwłaszcza do zmechanizowanego
lutowania obwodów drukowych
Celem wynalazku jest opracowanie kąpieli lutowniczej o zmniejszonej w stosunku do znanych kąpieli
cynowo-ołowiowych szybkości utleniania.
Kąpiel lutownicza zawiera 53-54% wagowych cyny,
2,5-2,6% wagowych bizmutu i resztę ołowiu.
(1 zastrzeżenie)
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84 03 05

Zakłady Mechaniczne „PZL-Wola" im. Marcelego
NowoUki. Warszawa, Polska (Tadeusz Szmyt).
Urządzenie do ciągłego czyszczenia
zębów pił tarczowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostego w budowie i łatwego w wykonaniu urządzenia umożliwiającego ciągłe czyszczenie zębów pił tarczowych z przyklejających się do nich wiórów, szczególnie metalowych.
Urządzenie ma tarczę (2) na obwodzie której umieszczone są kołki (1). Podziałka rozmieszczenia kołków jest zgodna z podziałka zębów czyszczonej piły.
Tarcza (2) jest osadzona na wałku (7) w sposób obrotowy luźny, w oprawce (5) uniemożliwiającej tarczy
(2) ruch poosiowy po wałku (7). Wałek (7) jest zamocowany w tulei zaciskowej (8), która daje możliwość
regulowania wysunięcia wałka (7) dla dostosowania
ustawienia tarczy (2) do średnicy czyszczonej Piły (3).
(5 zastrzeżeń)

B24D

P.246423

9

otrzymania folii, przygotowanego w tyglu topielnym
i nanoszeniu pasma roztopionego zestawu przez szczelinę w dnie tygla na wirujące dośrodkowo walce lub
płytę, przy równoczesnym wtłoczaniu działaniem nadmuchu pneumatycznego w taśmę krzepnącego spoiwa metalicznego ścierniwa o granulacji dobranej w
zależności od przeznaczenia aplikacyjnego.
(3 zastrzeżenia)

B26D

P.246508

84 03 01

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Przemysłu Gumowego „Storni!", Łódź, Polska
(Stanisław Lipiński, Lech Gloczyński, Zdzisław Przybysz, Tadeusz Brynkiewicz, Ginter Grubba, Władysław Wróbel).
Urządzenie do cięcia bel kauczuku
Celem wynalazku jest zautomatyzowanie procesu
cięcia przy jednoczesnym wyeliminowaniu biegu jałowego noża, zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej, zwiększeniu wydajności i zapewnieniu stałej, żądanej grubości plastrów kauczuku.
Urządzenie ma zderzakową rolkę (4) połączoną systemem dźwigni (5) z hydraulicznym siłownikiem,
który to system służy do ustalania grubości ciętych
plastrów (17) kauczuku. Urządzenie ma ponadto krańcowe łączniki (12) współpracujące z krzywką (11) połączoną z napędowym mechanizmem noża (10), fotokomórką (13) do włączania pracy noża (10) oraz automatyczny miernik (14) grubości bel (15) kauczuku,
sterujący wielkością posuwu noża (10).
(1 zastrzeżenie)

84 02 28

Kombinat Przemysłu Narzędziowego „VIS" Fabryka Tarcz Ściernych, Grodzisk Mazowiecki, Polska (Janusz Staniszewski, Zbigniew Kacprzycki).
Spoiwo do narzędzi diamentowych,
zwłaszcza do obróbki szkła kryształowego
Celem wynalazku jest uzyskanie spoiwa o dużej
trwałości profilu, zapewniającego dużą częstotliwość
ostrzenia oraz mającego odpowiednią twardość.
Spoiwo według wynalazku zawiera 10-35% żelaza,
20-40% miedzi, 10-25% kobaltu oraz 10-20% cyny.
(1 zastrzeżenie)

B24D

P. 246424

84 02 28

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych,
Warszawa, Polska, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Andrzej Szymański, Andrzej Bakoń,
Kazimierz Kaliszuk, Jerzy Latuszkiewicz, Alicja Załuska, Leszek Załuski, Piotr Zieliński).
Sposób wytwarzania folii ściernych
o spoiwie metalicznym
Celem wynalazku jest zapewnienie równomierności
przestrzennego rozkładu ziarna ściernego na obrębie
części skrawającej narzędzia oraz wyeliminowanie
zjawiska powierzchniowej degradacji ścierniwa i konieczności kontroli rozrostu krystalitów metalicznej
osnowy.
Sposób wytwarzania folii ściernych o spoiwie metalicznym polega na wykorzystaniu zjawiska krzepnięcia roztopionego zestawu materiałów wyjściowych dla

B26D

P. 246512

84 03 02

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej, Katowice, Polska (Wiesław
Kiszczuk).
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Nóż do krojenia miękkich materiałów

Nóż ma na wale silnika elektrycznego (3) przymocowanego do połączonej prostopadle ze stopą ślizgową (1) płytki konstrukcyjnej (2) umieszczony nóż tarczowy (4). Nóż stały (5) jest przymocowany do płytki
konstrukcyjnej (2). Na płytce konstrukcyjnej (2) znajduje się urządzenie regulujące (8) odchylende noża!
tarczowego (4).
(1 zastrzeżenie)

B26D

P.246546
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sposób zapewniający trwale uchwycenie hermetycznej
osłony sprężarki chłodniczej (7), oraz ma silnik (8) z
osadzoną na jego wale tarczą tnącą (9) dla osłony hermetycznej (7), zaś ślizgi wzdłużne (12) i śruba (13)
ustalają położenie tarczy tnącej (9) w miejscu wymaganego przecięcia hermetycznej obudowy (7) sprężarki chłodniczej.
(l zastrzeżenie)

84 03 05

Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw Maszyn
i Urządzeń Hutniczych „HUTMASZPROJEKT-HAPEKO", Katowice, Polska (Tadeusz Młynarczyk).
Ucinarka do drutu
Celem wynalazku jest opracowanie prostej konstrukcji ucinarki, łatwej w montażu.
Ucinarka do drutu ma zamocowane dwa koła zębate (4) przeznaczone do napędu w przeciwnych kierunkach dwóch talerzowych głowic (12). Wewnątrz każdej talerzowej głowicy (12), w jej osi, jest usytuowany wał (13) z krzywką (14), a w części płaskiej,
prostopadle do osi i promieniowo, jest wykonany co
najmniej jeden walcowy otwór (16), a w nim jest umieszczony współpracujący z wałem (13) z krzywką
(14) popychacz (17) z przymocowanym nożem (18),
wokół którego jest osadzona spiralna sprężyna (19)
usytuowana między popychaczem (17) a tuleją (20)
zamocowaną do talerzowej głowicy (12). Oba wały (13)
z krzywką (14) w części wystającej poza talerzowe
głowice (12) są połączone łącznikiem (22).
(3 zastrzeżenia)

B26F

P.246536

84 03 06

Julian Wójtowicz, Wałcz, Polska (Julian Wójtowicz).
Elektryczny nóż protetyczny
Celem wynalazku jest ułatwienie czynności formowania modeli protez oraz zapewnienie równomierne
temperatury rylca.
Nóż protetyczny składa się z grzałki i wymiennych
nasadek ostrza formującego. Grzałkę stanowi grzejnik
wykonany z drutu oporowego, termostat z przerywaczem bimetalowym połączony z ręcznym regulatorem
temperatury, oraz przewód elektryczny z wtyczką.
Nóż zawiera obudowę metalową grzejnika oraz obudowę drewnianą - uchwyt.
(2 zastrzeżenia)

B29C

P. 246458

84 02 27

Biuro Projektów i Dostaw Inwestycyjnych „Metalchem", Gliwice, Polska (Stanisław Zwoliński).

B26D
F04B

P.246648

Powszechna Spółdzielnia Spożywców
Rybnik, Polska (Benedykt Smyczek).

84 03 09
„Społem",

Urządzenie do rozcinania hermetycznych
obudów sprężarek chłodniczych
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji urządzenia zapewniającej bezpieczne wykonywanie operacji rozcinania, nadającej się do stosowania dla różnych gabarytów i ikształtów hermetycznych obudów.
Urządzenie składa się ze wspólnej ramy (1), na której zabudowany jest silnik (2) napędzający reduktor
(3), który na wyjściu niskich obrotów (4) ma głowicę
(5) z chwytakami (6) rozmieszczonymi na obwodzie w
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Urządzenie do perforowania karbowanych rur
drenarskich z termoplastycznych tworzyw
sztucznych
Celem wynalazku jest zmniejszenie gabarytów oraz
masy urządzenia do perforowania karbowanych rur
drenarskich z termoplastycznych tworzyw sztucznych.
Urządzenie ma głowicę perforującą z bagnetami (7)
wykonującymi ruchy posuwisto-zwrotne promieniowo
w kierunku do perforowanej rury.
Bagnety (7) napędzane są obrotowymi krzywkami
(12) mającymi podwójne, wąskie i szerokie tory (13,
14), współpracujące z rolkami (15, 17) osadzonymi na
osiach suwaków (4, 5), do których przytwierdzone są
szczęki (6) z bagnetami (7).
(1 zastrzeżenie)
B29F

P.246414

11

gubowe cięgna (10), zakończone od góry teowymi łbami, zaś w swych dolnych ramionach wyposażone w
wydłużone otwory. Dla przyrządów (16) o gabarytach
takich jak powierzchnia robocza suwaka (13) prasy,
urządzenie zawiera konsole (17) ukształtowane jednostronnie jako płetwy o prostokątnym przekroju, których przeciwległe zakończenie stanowi czop, współpracujący swobodnie ze sztywnym cięgnem (20). Przegubowe i sztywne cięgna (10) i (20) mają otwory rozmieszczone w kilku wspólnych, poziomych płaszczyznach.
(5 zastrzeżeń)

84 02 27

Zakłady Radiowe „DIORA", Dzierżoniów, Polska
(Mieczysław Mitraszewski).
Forma wtryskowa
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
wykonywania wyprasek c dużych pochyleniach zębów na wieńcu wypraski, dochodzących do 45°, oraz
dużym stosunku średnicy wieńca zębatego wypraski
do średnicy piasty.
Forma wtryskowa ma w nieruchomej części układ
obrotowy, złożony z matrycy (M) ułożyskowanej w
górnej płycie
(P1).
(1 zastrzeżenie)

B30B
B21D

P. 246580

84 03 07

Fabryka Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast-Zamość", Zamość, Polska (Andrzej Sroczyński, Tadeusz Glinka, Henryk Skulski, Bogumił Piłat).
Urządzenie do cięcia kształtowników
o powierzchniach prostopadłych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji urządzenia umożliwiającego zwiększenie
wydajności cięcia kształtownika oraz zapewniającego
zwiększenia bezpieczeństwa i higieny pracy.
Urządzenie mające matrycę i stemple, charakteryzuje
się tym, że po obu stronach matrycy dzielonej (1)
umieszczone są koła zębate (4), zazębione z listwami
zębatymi stempli poziomych (3) i kolumn (5) stempli
pionowych (2) w płaszczyznach wzajemnie prostopadłych. Stemple poziome (3) znajdują się na wysokości
ścian pionowych matrycy (1) a stemple pionowe (2)
nad ścianą poziomą /naprzeciw krawędzi roboczych
matrycy (1). Listwa zębata stempla poziomego (3) zazębiona jest z kołem zębatym (4) nad osią koła zęba-

B30B

P.246486

84 03 02

Rybnicka Fabryka Maszyn „Ryfama", Rybnik, Polska (Hieronim Grześlak, Izydor Morys, Alojzy Sabaszek).
Urządzenie do przebudowy oprzyrządowania pras
Urządzenie według wynalazku rozwiązuje zagadnienie uproszczenia przebudowy oprzyrządowania, zwłaszcza ciężkiego, na prasach o nieruchomym stole roboczym.
Urządzenie zawiera stół (1), zaopatrzony w bieżnię
osadzoną na wsporczej konstrukcji (4) z jednostronnym wysięgiem, której przedłużenie stanowią niezależne kasety (5). Bieżnie stołu (1) i kaset (5) tworzą
ułożyskowane krążniki (3) wypełniające poprzecznie
ramy (2) stołu (1) i kaset (5). Rama kasety (5) ma w
podstawach dłuższych boków otwory dla osadzenia
kołków ustalających, a jej długość jest zgodna z długością roboczego stołu (9) prasy. Urządzenie ma prze-
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tego (4) a listwa zębata kolumny (5) stempla pionowego (2) zazębiona jest z kołem zębatym (4) po stronie od osi urządzenia i koła zębatego (4) na zewnątrz, natomiast kolumny (5) i stemple poziome (3)
umieszczone są w prowadnicach pryzmatycznych (7).
(5 zastrzeżeń)

B32B
B23K

P. 246430

84 02 28

Istota wynalazku polega na tym, że pisak kreślarski ze znanym urządzeniem zabezpieczającym końcówkę piszącą zawiera urządzenie blokujące odpływ wilgoci, składające się z wydrążonego grzybka (8), którego trzon (13) osadzony jest przesuwnie w otworze
(12) nakrętki (10), dociskającej wspomniany grzybek
poprzez spiralną sprężynę (9), która to nakrętka wkręcona jest w otwór gwintowy kapy (1), przy czym kołnierz grzybka (8) zablokowany jest we wnętrzu kapy
poprzez okrągły występ (7) wykonany na wewnętrznej
ściance kapy (1).
(3 zastrzeżenia)

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Andrzej Michalski, Aleksandra Sokołowska).
Sposób wytwarzania grotów do kolb lutowniczych
Zagadnieniem
podlegającym
rozwiązaniu
jest
zmniejszenie ciężaru grotów przy jednoczesnym zwiększeniu ich trwałości.
Sposób według wynalazku polega na tym, że groty
pokrywa się litą warstwą azotku tytanu, a następnie
ich zakończenia pokrywa się w znany sposób stopem
dobrze zwilżonym przez cynę.
(1 zastrzeżenie)

B23B

P.246469

84 03 01

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Maszynowego Leśnictwa, Wrocław, Polska (Kazimierz Bobkiewicz, Włodzimierz Patejuk, Ryszard Biec harz, Piotr
Zin, Tadeusz Gancarek, Janusz Prusinowski, Henryk
Prusinowski).
Linia do wytwarzania taśm transporterowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
linii technologicznej wytwarzania taśm transporterowych dwu i więcej warstwowych o dużej szerokości.
Linia według wynalazku utworzona jest z urządzenia (1) rozwijającego folię i tkaninę; urządzenia (6)
obcinającego brzegi wstęg folii na styk równoległy
i układającego wstęgi folii w jednej płaszczyźnie; konstrukcji ramowej (11), w której umieszczone są urządzenie natryskowe przejezdne (12) natryskujące
warstewka kleju na powierzchnię folii, komara grzewcza (13) wstępnego podsuszania tej warstewki kleju,
urządzenie natryskowe przejezdne (14) natryskujące
warstewka kleju na powierzchnię folii, komora grzew(15) wstępnego podsuszania tej warstewki kleju, para
walców (16) wstępnego zaciskania folii z tkaniną i tor
rolkowy (17) prowadzenie tkaniny; prasy taktowej (18)
ostatecznego zaciskania folii z tkaniną i urządzenia
(19) zwijającego gotową taśmę w rolkę.
(1 zastrzeżenie)

B43K

P. 252479

Ryszard Stachowicz, Bydgoszcz, Polska
Stachowicz).

85 03 19
(Ryszard

Pisak kreślarski
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji pisaka kreślarskiego z urządzeniem skutecznie zabezpieczającym końcówkę piszącą przed wyschnięciem tuszu.

B60C

P.246547

84 03 05

Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw Maszyn
i Urządzeń Hutniczych „Hutmaszprojekt-Hapeko", Katowice, Polska (Artur Drzemała).
Wielolinowe zawiesie hydrauliczne
Celem wynalazku jest opracowanie zawiesia o równomiernym obciążeniu wszystkich cięgien nośnych.
Wielolinowe zawiesie hydrauliczne według wynalazku charakteryzuje się tym, że składa się z. co najmniej trzech siłowników hydraulicznych (1) dwustronnego działania z hamowaniem w końcu suwu, nurnikowej pompy (2) z ręcznym napędem, dwupozycyjnego rozdzielacza (3), sterowanego zwrotnego zaworu
(4), zaworów zwrotnych (5), manometru (6), dwustronnego przekaźnika ciśnienia (7) oraz zbiornika cieczy
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(i). Na każdym cylindrze siłownika hydraulicznego
(1) jest zabudowany zbliżeniowy czujnik (9), a na drągu tłokowym tego siłownika jest zamocowana płytka
metalowa (18).
(1 zastrzeżenie)

B60K
B60R

P.246432

84 02 28

Antoni Syta, Warszawa, Polska (Antoni Syta).
Układ zabezpieczający pojazdy silnikowe
przed pożarem

P. 246649

wewnątrz mechanizmu różnicowego, pomiędzy kołami
koronowymi (20 i 21). Elementem łożyskującym jest
obsada (3) satelitów (10 i 11).
(4 zastrzeżenia)

B60R

P.246128

84 02 28

Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa, Polska (Tadeusz Diupero, Emil Wolski, Waldemar Filutowski, Andrzej Zurawski).
Samochodowe lusterko zewnętrzne

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu zapewniającego zabezpieczenie pojazdów silnikowych przed pożarem obejmujące wszystkie obwody
odbiorników prądowych.
Układ posiadający urządzenie wyłączające (1), akumulator (2), prądnicę (3) oraz odbiorniki prądu (4)
charakteryzuje się tym, że wszystkie odbiorniki prądu (4), w pojeździe silnikowym, połączone są poprzez
bezpiecznik topikowy (B) urządzenia wyłączającego
(1), który zabezpiecza je Drzed zwarciem.
(3 zastrzeżenia)

B60K
F16H

13

Celem wynalazku jest opracowanie prostej konstrukcji umożliwiającej regulację położenia zwierciadła wokół dowolnej osi leżącej w jego płaszczyźnie
z wnętrza pojazdu.
Samochodowe lusterko zewnętrzne ma mechanizm
sterujący położeniem zwierciadła (1) względem obudowy, który składa się z dźwigienek (2) i (3) osadzonych
obrotowo na osiach (A) i (B) trwale zamocowanych do
obudowy oraz trzpienia (6), zamocowanego trwale w
obudowie zwierciadła (1) i umieszczonego w podłużnych wycięciach dźwigienek (2) i (3). Osie (A) i (B)
oraz trzpień (6) stanowią wierzchołki trójkąta.
Regulację położenia zwierciadła (1) wokół dowolnej
osi leżącej w jego płaszczyźnie prowadzi się z wnętrza pojazdu. _
(1 zastrzeżenie)

84 03 09

Zakłady Metalowe „Predom-Mesko", Skarżysko-Kamienna, Polska (Roman Łachmański, Fryderyk Semaniak, Jerzy Koźmiński, Tadeusz Materek).
Przekładnia napędu kół jezdnych
Celem wynalazku jest opracowanie przekładni o uniwersalnym zastosowaniu, niewielkich gabarytach i prostej konstrukcji.
Przekładnia napędu kół jezdnych ma zastosowanie
w pojazdach ciągnikowych, zwłaszcza w mikrociągnikach.
Istotą wynalazku jest łożyskowanie dzielonego wału
odbioru mocy w przekładni napędu kół jezdnych z
mechanizmem różnicowym.
W tym celu dzielony wał odbioru mocy jest wyposażony w czopy (14 i 15) łożyskowane współosiowo

B60S

P.246516

84 03 02

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego im. Powstańców Wielkopolskich, Ostrów Wielkopolski, Polska
(Andrzej Kopras, Ryszard Baranek, Stanisław Bendkowski, Janusz Chatian, Roman Duda, Krzysztof Garbacz, Jan Gwóźdź, Władysław Grzybkowski, Aleksander Janaszek, Jan Janicki, Kazimierz Kossakowski,
Czesław Kowalczyk, Marian Makowski, Bernard Mazurkiewicz, Jacek Nagala, Zenon Olszak, Henryk Rybak.
Sposób i urządzenie do czyszczenia wagonów
towarowych, zwłaszcza węglarek
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu i urządzenia umożliwiającego czyszczenie wagonów węglarek wyłączonych z eksploatacji i kierowanych do dokonania napraw okresowych.
Sposób czyszczenia polega na tym, że wagony węglarki w zwartym składzie przemieszcza się z prędkością od 1 do 7 m/min, przez dwa silne strumienie
wodne, przy czym silne strumienie wody usuwają z
nadwozi węglarek pozostałości z przewożonych materiałów, natomiast dwie pierwsze ściany wodne myją
zarówno nadwozie jak i podwozie z układami biegowymi wagonów, zaś trzecia ściana wodna spłukuje
resztki zanieczyszczeń.
Urządzenie ma budowę bramową i zawiera tor do
przemieszczania wagonów węglarek (2), dwa dolne kolektory wodne (4) z szeregiem dysz (5) skierowanych
w górę i jeden górny kolektor wodny (7) z szeregiem
dysz (8) skierowanych w dół, służących do tworzenia
ścian wodnych, armatki wodne (9) uruchomiane i ste-
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rowane ręcznie z oddzielnej kabiny sterowniczej (10),
pola osadu (12) służące do wytrącania z powracającej
wody mechanicznych zanieczyszczeń, zbiornik (11) na
wodę obiegową i stację pomp.
(4 zastrzeżenia)

B60T

P. 251602

tuowane są: wciągarka (5) liny głównej zestawu taklowego, poziomy transporter (7), burtowa rolka (6),
zbiornik wody (8) z rolkami, zespół (9) rolek i przewodów liny głównej (15) oraz kalmarowe wciągarki
(16) i taśmowy transporter (10), zaś na obszarze drugim (II), wyposażonym w swej środkowej części w
pochylnią, usyutowane są: jedno lub wielobębnowa
trałowa wciągarka (1), sieciowa wciągarka (4), trałowe kozły (3) z linami (2) oraz urządzenie do wydawania i wybierania włoków, zasobnik (12) liny głównej takli, przewody (11) prowadzące linę główną, układarka (13) liny głównej takli, wyrzutnik (14) liny takli
a także wciągarki kalmarowe (16). Na obszarze (III),
pomocniczym, w rejonie nadbudówki, wzdłuż obu burt
rozmieszczone są oprócz kalmarowych wciągarek (16)
również transportery taśmowe (10).
(1 zastrzeżenie)

85 01 18

Pierwszeństwo: 84 0119 - Włochy (nr 62 052-A/84)
Roberto Perlini, San Bonifacio - Locara, Włochy.
Urządzenie sterujące, olejowe, dynamiczne
do kierowania skręcanych kół pojazdów
Wynalazek dotyczy urządzenia sterującego, olejowego dynamicznego, do kierowania skręcanych kół
pojazdów wyposażonych w stabilizator jazdy na
wprost, zwłaszcza urządzenia sterującego do kierowania kół tylnych, na które działa stabilizator jazdy na
wprost oraz poprzez przegubowo zamocowane ramię
hydrauliczne, kierujące element wykonawczy.
Urządzenie ma cylinder (20), w którym usytuowany
jest tłok, mogący wykonywać ruch posuwisto-zwrotny aioo obrotowy, i połączony z głównym układem
kierowniczym (25, 26, 27, 28) pojazdu, przystosowany
do podnoszenia ciśnienia płynu, które jest przenoszone do stabilizatora na żądanej osi (19).
Urządzenie zapewnia obejście dla płynu do zbiornika (42), dla pewnego obszaru wokół położenia odpowiadającego ustawieniu kół do jazdy na wprost i w
ten sposób niweluje wzrost ciśnienia wytwarzany przez
małe odchylenia do jazdy na wprost, które zachodzą
przy stosunkowo dużej prędkości i które dzięki temu
nie są przenoszone i powtarzane na osi (19), która
jest w ten sposób stabilizowana,
(6 zastrzeżeń)

B63B

P.246542

84 03 05

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 240491
Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Tadeusz
Sekudewicz, Józef Krępa, Roman Osmólski).
Układ połowowy statku rybackiego wielozadaniowego
Celem wynalazku jest zwiększenie wydajności połowów statku wg zgłoszenia nr P. 240491. Statek rybacki wielozadaniowy wyposażony jest w układ połowowy usytuowany w trzech obszarach roboczych,
przy czym w pierwszym obszarze roboczym (I) usy-

B65D
F17C

P.251458

85 01 04

Pierwszeństwo: 84 0106 - Węgry (nr 42/84)
Duna Elelmiszer es Vegyiaru Kereskedelmi Vallalat,
Budapeszt, Węgry.
Urządzenie do wyprowadzania płynnych materiałów
z pojemnika pod ciśnieniem wyższym niż normalne
ciśnienie atmosferyczne za pomocą sprężonego
powietrza o czystości laboratoryjnej lub sprężonego
świeżego powietrza, sposób napełniania pojemników
i urządzenie do napełniania pojemników
Celem wynalazku jest umożliwienie wielokrotnego
i bezpiecznego wykorzystania rozpylaczy dla materiałów płynnych.
Urządzenie do wyprowadzania płynnych materiałów
z pojemnika zawiera wspólny pojemnik (1) przeznaczony do przyjmowania płynnego materiału (8) i sprężonego powietrza, który jest dołączony do głowicy za
pomocą końcówki (9) rurki, gdzie zawór zamykający
(2), dysza (3) i wsparty sprężyną (4) przycisk uruchamiający (5) umieszczone są w głowicy (6).
Sposób napełniania i/lub powtórnego napełniania
pojemników przez wprowadzanie do pojemnika określonej ilości płynnego materiału a następnie gazu wypychającego płynny materiał, zgodnie z wynalazkiem
charakteryzuje się tym, że jako gaz zapewniający wypychanie płynnego materiału stosuje się powietrze,
które wprotwadiza się aż do osiągnięcia określonego ciśnienia.
Urządzenie do napełniania pojemników, zawierające zbiornik (10, 10n) płynnego materiału, podajnik
(11, 11n), końcówkę ładującą (15c) i zawór kontrolny
(15b, 15n), zgodnie z wynalazkiem jest wyposażone w
zbiornik powietrza (12) dołączony poprzez zawór kontrolny (15b, 15n) do końcówki ładującej (15c).
(9 zastrzeżeń)
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Zastawka ma wspornik (1) utworzony z dwóch blach
(2) i (3), które są odgięte pod kątem prostym
przez co powstają boki (2a) i (3a). Blachy (2) i (3)
ustawia się jedrą nad drugą, a boki (2a) i (3a) są
skierowane przeciwnie. Powstaje dzięki temu skrzynkowy przekrój (4), w którym znajdują się śruby mocujące zastawkę do rynny przenośnika (9). Ucho (8)
służy do umocowania w skośnie wydłużonym otworze (7) przesuwnika obudowy.
(3 zastrzeżenia)
B66C
E02F

P.246573

84 03 08

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Stanisław Duchliński, Aleksander Kulesza, Zygmunt Ogonowski, Stanisław Oziemski, Fabian Zaborski).
Zespół napędowy maszyn roboczych ciężkich
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
przemieszczania zespołu napędowego maszyny roboczej na czas pracy i przejazdu dla odpowiedniego
ustatecznienia maszyny.
B65G
E21F

84 02 02

P.216050

Kopalnia Węgla Kamiennego „Zabrze-Bielszowice",
Zabrze, Polska (Stanisław Gajewski, Franciszek Kusz).
Zastawka górniczego przenośnika zgrzebłowego
Celem wynalazku jest opracowanie sztywnej konstrukcji zastawki z łatwym dostępem do śrub mocujących zastawkę do rynny przenośnika.

Istota wynalazku polega na tym, że zespół napędowy ma płaską ramę nośną połączoną rozłącznie, przesuwnie i obrotowo z konstrukcją wsporczą osprzętu
roboczego maszyny (2) złożoną z dwóch dźwigarów
wzdłużnych (3,3'), połączonych bocznymi krawędziami
ze wspornikiem (4) silnika napędowego z jednej strony i drugim wspornikiem (6) zbiornika oleju (7) z drugiej strony.
Na dźwigarach wzdłużnych (3,3') umieszczony jest
zbiornik paliwa (8) i balast (9), zaś na wsporniku (6)
posadowiony jest zespół rozdzielczy hydraulicznych
(12), a na płaskiej ramie nośnej posadowiona jest
wciągarka hydrauliczna
(1 zastrzeżenie)

Dział C
CHEMIA I METALURGU
C02F

P.246524

84 03 05

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, Wrocław, Polska (Zenon Więckowski, Stanisław Gdula,
Wojciech Rupnowski).
Mechaniczna oczyszczalnia ścieków
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji oczyszczalni ścieków umożliwiającej prowadzenie ciągłego procesu oczyszczania w warunkach
awaryjnych, względnie w okresie konserwacji lub
wymiany urządzeń intensyfikujących proces oczyszczania.
Mechaniczna oczyszczalnia ścieków jest zbudowana
z dwóch identycznych zbiorników (1), (2) zespolonych

jedną wspólną ścianą (3) rozwidloną w środkowej
części. Uformowane rozwidlenia tworzą zadaszenie
komory pomocniczej (4), a jednocześnie stanowią
ściany skośne (5), (6) zbiorników (1), (2) wyposażonych w takie same urządzenia intensyfikujące proces oczyszczania z wydzielonymi strefami (SI), (S2),
(S3), (S6), (S7) do prowadzenia określonych procesów.
Strefy te są wyiznaczone ipoprzez pakiety sedymentacyjno-flotacyjne, ściany boczne (3,5), (3,6), (7) i (7a),
ściany przednie oraz ściany tylne. Oba zbiorniki (1)
i (2) wyposażone w identyczne urządzenia w czasie
normalnej pracy działają równolegle, natomiast w
przypadku wyłączenia z eksploatacji jednego ze zbiorników funkcję oczyszczania całej ilości ścieków przejmuje na siebie zbiornik drugi.
(3 zastrzeżenia)
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P.246445

84 02 27

Bogdan Kołba, Bochnia; Edmund Krawczyk, Nowy
Wiśnicz; Antoni Strączek, Kraków, Polska (Bogdan
Kołba, Edmund Krawczyk, Antoni Strączek).
Sposób wytwarzania
płytek kamienio- i cegłopodobnych
do wykładania wnętrz pomieszczeń
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu wytwarzania płytek do dekoracji wnętrz pomieszczeń.
Sposób według wynalazku polega na tym, że mieszaninę giipssu i wody sporządzoną najkorzystniej w
stosunku wagowym 1:1 wlewa się do formy o dowolnym kształcie ścian bocznych a mającej dno o powierzchni zbliżonej do kamienia łupanego lub cegły,
następnie po wyjęciu z formy i wysuszeniu natryskuje
się ukształtowaną od dna formy powierzchnię farbą
o kolorze kamienio- lub cegłopodobnym, najkorzystniej przy użyciu pistoletu, z kilku (kierunków pod
kątem od 5-25° w stosunku do ukształtowanej powierzchni płytki.
(1 zastrzeżenie)
C03C

P.246615

84 03 09

Instytut Szkła i Ceramiki - Filia w Krakowie,
Kraków; Krośnieńskie Huty Szklą, Krosno, Polska
(Henryk Wilk, Alicja Woli, Irena Kozioł, Czesław
Hajduk, Marek Galewicz, Janusz Leśniak).

C07C

P. 246322

84 02 22

Zestaw szklarski i sposób przygotowania
zestawu szklarskiego

Pierwszeństwo: 83 02 22 - St. Zjedn. Am. (nr 468100)
84 01 06 - St. Zjedn. Am. (nr 567991)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykorzystania
stłuczki szklanej w zestawie szklarskim.
Zestaw szklarski według wynalazku charakteryzuje
się tym, że oprócz stłuczki szklanej i (podstawowych
surowców szklarskich zawiera szkło wodne sodowe
i/lub sdkło wodne potasowe, i/lub roztwór 40% do
60% wodorotlenku sodu, i/lub roztwór 40% do 60%
wodorotlenku potasu, i/lub roztwór 40% do 60% wodorotlenku litu w ilości do 5% wagowych, sole amonowe w ilości do 5% wagowych, związki baru odpowiadające zawartości BaO3 w säkle od 0 do 3% wagowych oraz aiwiązlki ołowiu odjpowiadające zawartości PlbO w szkle od 0 do 40% wagowych, przy czym
jako sole amonowe stosuje się siarczan amonu i/lub
azotan amonu, i/lufb Chlorek amonu, i/lufo fluorek
amonu, i/lufo fluoroboran amonu.
Sposób przygotowywania zestawu szklarskiego polega na tym, że rozdrobnioną poniżej 50 mm stłuczkę
szklaną miesza się ze szkłem wodnym sodowym i/lub
szkłem wodnym potasowym, i/lub roztworem wodorotlenku sodu, i/łub roztworem wodorotlenku potasu,
i/lub roztworem wodorotlenku litu, korzystnie do całkowitego zwilżenia stłuczki szfldanej, następnie dodaje
się podstawowe surowce szklarskie i sole amonowe
i powtórnie podaje się procesowi mieszania.
(5 zastrzeżeń)

Shell Oil Company, Houston, Stainy Zjednoczone
Ameryki.

C04B

P. 246422

84 02 28

Zakład Materiałów Magnetycznych „Polfer", Warszawa, Polska (Sławomir Gąsiorek, Andrzej Leśniewski, Marek Szynkarczuk, Teresa Lufoańska, Wiesław
Łodyga).
Sposób wytwarzania dużych gabarytowo
rdzeni magnetycznych
z ferrytów manganowo-cynkowych
przy połączeniu procesów syntezy i spiekania
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest obniżenie kosztów wytwarzania rdzeni magnetycznych.
Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym,
że proces syntezy ferrytów manganowo-cynkowych
przeprowadza się wyłącznie jednorazowo, w jednym
wspólnym etapie procesu technologicznego ze spiekaniem ostatecznym wyrobów.
(4 zastrzeżenia)

Sposób wytwarzania optycznie czynnych
estrów a-chiralnych kwasów karboksylowych
Przedmiotem wynalaaku jest sposób wytwarzania
optycznie czynnych estrów a-chdralnyoh kwasów karboksylowych, które są przydabne jako substancje czynne środków farmakologicznych ooraz środków do
zwalczania szkodników i środków chwastobójczych.
Esitry a-chiralnych kwasów karboksylowych lub
mieszaniny o dużej zawartości takiego estru, wytwarza się w ten sposób, że niesymetryczny keten traktuje się alkoholem w obecności katalizatora w postaci
optycznie czynnego aminokwasu, podstawionego przy
zasadowym atomie azotu, albo dwupeptydu lub polipeptydu takiego kwasu, albo też w postaci produktu
reakcji 1-3 moli ketenu z 1 molem aminokwasu podstawionego przy zasadowym atomie azotu lub dwupeptydu - takiego kwasu.
(16 zastrzeżeń)

C07C

P. 246451

84 02 29

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska
(Witold Tęcza, Zygmunt Lisicki, Józef Obłój, Jan
Kwiatkowski Jerzy Białek, Tadeusz Batorski).
Sposób oczyszczania naftalenu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu oczyszczania naftalenu od związków siarkowych i połączeń nienasyconych.
Sposób według wynalazku poiega na tym, że w procesie rafinacji chloridem glinu lub jego ciekłymi
kompleksami z węglowodorami alkiloaromatycznymi
naftalen wstępnie odwadnia się za pomocą destylacji
azeotropowej z węglowodorami alkUoaromatyczinymi
CT-CIO. OdwodnŁony naftalen miesza się z chlorkiem
glinu lub jego ciekłym kompleksem katalitycznym z
węglowodorami alkiloaromatycznymi C7-Cio, użytym
w ilości 0,2-2,5% wagowych. Następnie mieszaninę
reakcyjną zadaje się kwaśną wodą o pH mniejszym od
7. Proces rafinacji naftalenu prowadzi się w temperaturze 353-393 K.
(5 zastrzeżeń)
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P.250327 T

841106

Politechnika Łódzka, Łódź, Kutnowskie Zakłady
Farmaceutyczne „Polfa", Kutno, Polska (Adam Redliński, Eugeniusz Kaczur-Kaczyński, Krzysztof KaczmareJc, Maria Siuda, Maciej Klauze, Zdzisław Majer).
Sposób otrzymywania
3-amino-l-/ 4'-metoksyf enylo / -butanu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
wydajnego i bezpiecznego w realizacji sposobu wytwarzania tytułowego związku.
Sposób otrzymywania 3-ammo-l-/'-metoksyfenyło/-butanu na drodze redukcji oksymu anizylidenoacetonu za pomocą sodu i alkoholu polega na tym, że redukcję oksytnu anizylidenoacetonu prowadzi się w
środowisku obojętnego rozpuszczalnika organicznego
lub mieszaniny obojętnych rozpuszczalników organicznych, korzystnie toluenu, o-, m- lub p-ksylenu, mieszaniny izomerycznych ksylenów, a produkt wyodrębnia się ze środowiska reakcji na drodze destylacji z parą wodną i następnie ekstrakcji z otrzymanego destylatu rozpuszczalnikiem organicznym, korzystnie eterem etylowym, przy czym w trakcie reakcji zawiesinę oksymu w alkoholu alifatycznym zawierającym 1-6 atomów węgla w cząsteczce, korzystnie w n-butanolu wkrapla się do zawiesiny metalicznego sodu we wrzącym obojętnym rozpuszczalniku organicznym lub we wrzącej mieszaninie obojętnych rozpuszczalników organicznych.
Sposób według wynalazku polega również na tym,
że redukcji, w środowisku obojętnego rozpuszczalnika organicznuego lub mieszaniny obojętnych rozpuszczalników organicznych, poddaje się sól sodową oksymy ainizelidenoacetoniu, przy czym w trakcie reakcji
alkohol alifatyczny wkrapla się do zawiesiny soli sodowej oksymu anizylidenoacetonu i metalicznego sodu we wrzącym obojętnymi rozpuszczalniku organicznym lufo we wrzącej mieszaninie obojętnych rozpuszczalników organicznych.
Otrzymany związek jest półproduktem w syntezie
substratów służących do wytwarzania dobutaminy leku stosowanego w przypadkach wstrząsu kariogenicznego.
(2 zastrzeżenia)
C07C

P.250337 T

841106

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Józef Kula, Jerzy Podlejski, Joanna Machejefc).
Sposób otrzymywania nowych nitryli
S-cyjano-l-tnetylo-o-pentylo-l-cykloneksenu
i 4-cyjano-l-metyIo-4-pentylo-l-cykloheksenu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania
mieszaniny nowych związków chemicznych o przyjemnym, intensywnym i trwałym zapachu, mającej zastosowanie do wytwarzania kompozycji zapachowych.
Sposób otrzymywania nowych nitryli 5-cyjano-l-metylo-5-pentylo-l-cykloheksenu i 4-cyjano-4-metylo-4-pentylo-1-cykloheksenu w postaci mieszaniny, polega
na tym, że alfa-metyleno-heptanol i izopren poddaje się
reakcji Dielsa-Aidera, w obecności kwasu Lewisa jako
katalizatora, ewentualnie w temperaturze 80-180°C,
korzystnie w temperaturze 120-150°C, a następnie
otrzymaną mieszaninę aldehydów 5-fonmylo-l-metylo-5-pentylo-l-cykloheksenu i 4-formylo-l-cykloheksenu wprowadza się do chlorowodorku hydroksyloaminy i poddaje reakcji dehydratacji w obecności bezwodnika kwasu octowego, po czym po zakończeniu reakcji wyodrębnia się produkt drogą destylacji.
(1 zastrzeżenie)
C07C

P. 251699

85 0125

Pierwszeństwo: 84 01 27 - Francja (nr 84 01.248)
Societě Chimique de la Grande Paroisse, Azote et
Produits Chimiques (Bernard Jacquinot, Jacques Quibel, Roger Mari).
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Sposób wytwarzania nitrometanu
i instalacja do wytwarzania nitrometanu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu nitrowania metanu lub bogatej w metan m i e 
szaniny węglowodorów za pomocą środka nitrującego,
sposobu o wysokim stopniu konwersji i niskiej za
wartości resztkowej metanu.
Sposób wytwarzania nitrometanu przez nitrowanie
(metanu w gazowej fazie homogennej, przy użyciu ja
ko środka nitrującego kwasu azotowego, dwutlenku
azotu lub ich mieszanin, polega na tym, że reakcji
poddaje się mieszaninę, w której stosunek molowy
mstan/środek nitrujący wynosi 0 , 1 - 5 ; czas kontaktu
reakcji wynosi 0,1-120 sekund; ciśnienie reakcji 0 , 1 3,5 MPa; temperatura 270-600°C. Nitrowanie prowa
dzi się wy obecności czynnika aktywnego typu chlo
rowca lub chlorowcopochodnej, wprowadzanego w
stosunku molowym najwyżej równym 3.
Instalacja do przemysłowego wytwarzania nitrome
tanu gdy środkiem nitrującym jest kwas aaotowy i w
obecności czynnika aiktywnego (fig. 1) zawiera układ
zasilania (lc) metanem i składnikami obojętnymi po
łączony z podgrzewaczami (10a) i (10b), układ zasila
nia (3) środkiem nitrującym i czynnikiem aktywnym
połączony z podgrzewaczami (4a) i (4b) połączonymi
iz mieszalnikiem (7) zasilającym reaktor do nitrowania
(8) oraz wymienniki ciepła (10a) i (10b) dla strumieni
poreakcyjnych, separator (11), kolumnę do utleniania
niżczych itlenków - azotu (13), układ regeneracji (17)
metanu i składników obojętnych, kompresor (18)
i linię zasilania (1b) metanem z zawracania i składni
kami obojętnymi oraz linię (la) uzupełniania metanem,
kolumnę (21) do traktowania fazy ciekłej gazem za
wierającym tlen, kolumnę rozdziału nitroparafin (26)
kolumnę do zatężamia kwasu azotowego (30) i kolum
nę do usuwania produktów ciężkich (34), układ rekuperacjá i zawracania środka nitrującego (5a), (5b), (5c)
oraz linię uzupełniania środkiem nitrującym (6).
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Instalacja przemysłowa do wytwarzania mitrometanu gdy środkiem nitrującym jest dwutlenek azotu
(fig. 2) zawiera układ zasilania (16) metanem uzupełniającym połączony z układem zasilania (21) czynnikiem aktywnym, układ rekuperacji (12) gazu zawartego w metanie, układ zasilania (15) dwutlenkiem azotu uzupełniającym połączony z układem rekuperacji
(14) gazu bogatego w NO2, który z kolei połączony jest
z podgrzewaczami (J2) i (Ji), mieszaJnik płynów pochodzących z podgrzewaczy umieszczony w pobliżu
reaktora do nitrowania (A) typu wiązki rurowej,
chłodnice (Bj) i (BÎ) strumieni (4), separator (C) ewentualnie płuczką (D), kolumnę do utleniania (E) niższych tleraków azotu, kolumnę do absorpcji dwutlenku
azotu (F), kompresor (H) strumienia gazu zawracanego do reaktora do nitrowania poprzez układy rekuperacji (11) i (12) ipo utlenieniu katalitycznym w urządzeniu (I), kolumnę do desorpcji (G) dwutlenku azotu
za pomocą części gazu wychodzącego z urządzenia do
ikatalitycznego utleniania (I).
(1.1 zastrzeżeń)

C07D

P.246561
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i prowadzi się proces addycji 5-20 minut, po czym
wprowadza się 2 - 5 części 10-50% wodorotlenku alkalicznego jako czynnika dehydrohalogenacji, następnie z warstwy organicznej, po usunięciu z niej nieprzereagowanych substratów oraz wytworzonych produktów ubocznych, wyodrębnia się gotowy produkt
Żywice te są szczególnie przydatne do produkcji
żywic
konstrukcyjnych,
izolacyjno-hermetycznych
tworzyw warstwowych, klejów, bądź powłok lakierniczych,
(1
zastrzeżenie)

84 03 06

Akademia Medyczna, Gdańsk, Polska (Bogusław
Pilarski, Henryk Foks).
Sposób otrzymywania
nowych pochodnych kwasu
2,4-di/2/-pirazynylo/pirymidyno-5-karboksylowego
Sposób otrzymywania związków o wzorze 1, w którym Ri oznacza grupę -COOC2H5, COOH, a R2 oznacza OH, Cl, polega na tym, że ester etylowy kwasu
(x-karboksyetylo-/?-2-pirazynylo-/ff-aminokrotonowego
podaje się reakcji z sodem metalicznym lub amidkiem
sodu a następnie cyklizuje się z 2-cyjanopirazyną
uzyskując ester etylowy kwasu 2,4-oli/2'-pirazynylo-/-6-hydroksypirymidyno-5-karboksylowego,
który
ogólnie znanymi metodami przeprowadza się w kwas
2,4-di/2'-pirazynylo/6-hydroksypirymidyno-5-karboksylowy lub w reakcji tlenochlorkiem fosforu przeprowadza się w ester etylowy kwasu 2,4-di/2'-pirazynylo/-6-chloropirymidyno-5-karboksylowego.
Otrzymane związki odznaczają się działaniem przeciwbólowym i przeciwzapalnym.
(3 zastrzeżenia)

C07D
C08G

P. 246619

84 03 09

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska (Władysław Charmas, Wawrzyniec Podkościelnyh
Sposób otrzymywania żywic typu
tioeterów glicydylowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu, który umożliwia skrócenie przebiegu poszczególnych etapów procesu związanych z wyodrębnieniem żywicy tioeteroglicydylowej.
Sposób otrzymywania żywic typu tioeterów glicydylowych pochodnych izometrycznych ksylenów o
wzorze ogólnym I, w którym n wynosi 1-i, polega
na tym, że mieszaninę zawierającą 1 część wagową
mono - lub wielo/merkaptometylo/-ksylenów o wzorze ogólnym II, w którym n wynosi 1-4, 0,5-5 części epichlorohydryny lub metyloepichlorohydryny,
0,6-4 części alkoholu, ogrzewa się do temperatury
20° C - 84° i wprowadza się 0,10-0,30 części wagowych 10-50% roztworu wodorotlenku alkalicznego

C07D

P. 249852

8410 03

Pierwszeństwo: 83 10 04 - RFN (nr P 33 36 024.3)
Boehringer Ingelheim KG, Ingelheim/Rhein, Republika Federalna Niemiec.
Sposób wytwarzania nowych
aminometylo-pirolidynonów
Sposób wytwarzania związków o wzorze ogólnym 1,
w którym Ri oznacza atom wodoru albo grupę metylową, Rj oznacza grupę fenylową, ewentualnie podstawioną, grupę pirydylową, a R3 i R4 są jednakowe
lub różne i oznaczają grupę alkilową o 1-3 atomach
węgla albo obie grupy R3 i R4 razem z atomem azotu
oznaczają pierścień pirolidynowy, piperydynowy, morfolinowy, N-metylopiperazynowy lub imidazolowy
i ich soli adycyjnych z kwasami, polega na tym,
że związek o wzorze 2, w którym Ri i R2 mają
wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z halogenkiem tionylu albo fosforu albo melagenkiem
tosylu lub mezylu i tak otrzymany związek o
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wzorze 3, w którym Ri i Rj mają wyżej podane znaczenie, a X oznacza atom chlorowca, grupę tosyloksy
albo mezyloksy, poddaje się reakcji z aminą o wzorze HNR3R4, w którym R3 i R4 mają wyżej podane
znaczenie i ewentualnie tak otrzymany produkt o
wziorze 1 przeprowadza w sole addycyjne z kwasami.
Związki o wzorze 1 wykazują aktywność przeciw
hipoksji.
(1 zastrzeżenie)

C07D

P.250095

83 05 04

Pierwszeństwo: 82 07 02 - St. Zjedn. Am. (nr 394,551)
A. H. Robins Company,
Zjednoczone Ameryki.

Inc., Richmond,

Stany

Sposób wytwarzania nowych
aroiloamino-N-fenylopirydynoamin
Sposób wytwarzania związków o wzorze 21, w którym Q oznacza
atom wodoru, grupę - N R ^ lub atom
chloru, R1 i R2 oznaczają niższe grupy alkilowe albo
razem z sąsiadującym atomem azotu tworzą heterocykliczną resztę, Ar oznacza grupę 2- lub 3-tienylową,
2-, 3- albo 4-pirydynylową, fenylową lub fenylową
podstawioną 1 do 3 rodników, które mogą być takie
same lub różne, alki oznacza prosty lub rozgałęziony
łańcuch węglowodorowy zawierający 1-8 atomów
węgla, Z oznacza atom wodoru, atom chlorowca, niższą grupę alkilową, niższą grupę alkoksylową lub grupę nitrową, Y oznacza atom wodoru lub 1-2 rodniki takie jak niższa grupa alkilowa lub niższa grupa
alkoksylową i które mogą być takie same lub różne,
oraz ich soli addycyjnych z kwasami, polega na tym,
że ogrzewa się mieszaninę aniliny o wzorze 2, w którym R oznacza atom wodoru lub niższą grupę alkilową, a Z ma wyżej podane znaczenie, i halonitropirydyny o wzorze 3, w którym Y ma wyżej podane
znaczenie, a halo oznacza atom chlorowca, i otrzymuje się związek o wzorze 4, w którym R, Y i Z mają
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wyżej podane znaczenia, po czym związek o wzorze 4,
w którym R oznacza atom wodoru poddaje się reakcji z odczynnikiem
o wzorze Q-alť-chlorowiec, w
którym alk1 ma znaczenie podane powyżej, Q ozna-1
cza 2atom wodoru lub grupę -NI^R*, przy czym R
i R mają wyżej podane znaczenie i otrzymuje
się
związek o wzorze 5, w którym Y, Z, alk1 i Q mają
wyżej podane znaczenie, po czym związek o wzorze 4,
w którym R oznacza niższą grupę alkilową albo
związek o wzorze 5 poddaje się redukcji w środowisku zasadowym i otrzymuje się związek o wzorze 6,
w którym alk1, Y i Z mają wyżej podane znaczenie,
zaś Q ma to samo znaczenie, co w nitrozwiązku
przed redukcją, po czym związek o wzorze 6 poddaje
się reakcji z halogenkiem aroilu i otrzymuje się aroiloamino-N-podstawioną-N-fenylopirydynoaminę
o
wzorze 1, w którym alk1, Y, Z, Ar i Q mają wyżej
podane znaczenie. Związki o wzorze 1 są stosowane
w procesie wytwarzania leków przeciwdepresyjnych.
(1 zastrzeżenie)

C07D

P.250096

83 05 04

Pierwszeństwo: 82 07 02 - St. Zjedn. Am. (nr 394551)
A. H. Robins Company, Inc., Richmond, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania nowych
amino-N-fenylopirydynoamin
Sposób wytwarzania związków o wzorze
1, w którym Q oznacza
atom wodoru, grupę -NR X R 2 lub atom
1
2
chloru, R i R oznaczają niższe grupy alkilowe albo
razem z sąsiadującym
atomem azotu tworzą heterocykliczną resztę, alk1 oznacza prosty lub rozgałęziony
łańcuch węglowodorowy zawierający 1-8 atomów
węgla, Z oznacza atom wodoru, atom chlorowca, niższą grupę alkilową, niższą grupę alkoksylową lub
grupę nitrową, Y oznacza atom wodoru luz 1-2 rodniki takie jak niższa grupa alkilowa lub niższa grupa alkoksylową i które mogą być takie same lub różne, oraz ich soli addycyjnych z kwasami, polega na
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tym,, że ogrzewa się mieszaninę aniliny o wzorze 2,
w którym R oznacza atom wodoru lub niższą grupę
alkilową, a Z ma wyżej podane znaczenia, i halonitropirydyny o wzorze 3, w którym Y ma wyżej podane znaczenie, a halo oznacza atom chlorowca, otrzymuje się związek o wzorze 4, w którym R, Y i Z
mają wyżej podane znaczenia, po czym związek
o wzorze 4, w którym R oznacza atom wodoru poddaje się reakcji z odczynnikiem
o wzorze Q-alk1-chlorowiec, w którym alk1 ma znaczenie podane lpowyżej, Q oznacza
atom wodoru lub grupę - N R R ' ,
przy czym R1 i R* mają wyżej podane znaczenie, razem ze środkiem alkilującym, i otrzymuje
się związek o wzorze 5, w którym Y, Z, alk1 i Q mają wyżej
podane znaczenie, po czym grupę nitrową związku
o wzorze 4, w którym R oznacza niższą grupę alkilową, albo związku o wzorze 5 poddaje się redukcji w
środowisku zasadowym do grupy aminowej. Związki
o wzorze 1 służą do wytwarzania związków o działaniu przeciwdepresyjnym.
(1 zastrzeżenie)
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w którym R oznacza atom wodoru poddaje się reakcji ze związkiem
o wzorze Q-alť-chlorowiec, w którym alk1 ma znaczenie podane powyżej, Q oznacza
atom wodoru,
atom chlorowca, lub grupę - N R ^ 2 ,
1
przy czym R i R* mają wyżej podane znaczenie, razem ze środkiem alkilującym.
Związki o wzorze 1 są produktami pośrednimi przy
wytwarzaniu związków o działaniu przeciwdepresyjnym.
(1
zastrzeżenie)

C07D
A01N

P.250497

84 11 20

Pierwszeństwo: 83 11 24 - Francja (nr 83.18976)
Rhône - Poulenc Agrochimie, Lyon, Francja.

C07D

P. 250097

83 05 04

Pierwszeństwo: 82 07 02 - St. Zjedn. Am. (nr 394,551)
A. H. Robins Company, Inc., Richmond, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania nowych
nitro-N-fenylo-pirydynoamin
Sposób wytwarzania związków o wzorze 2 1, w którym Q oznacza
atom wodoru, grupę - N R ^ lub atom
chloru, Rł i R2 oznaczają niższe grupy alkilowe albo
razem z sąsiadującym
atomem azotu tworzą heterocykliczną resztę, alk1 oznacza prosty lub rozgałęziony
łańcuch węglowodorowy zawierający 1-8 atomów
węgla, Z oznacza atom wodoru, atom chlorowca, niższą grupę alkilową, niższą grupę alkoksylową lub
grupę nitrową, Y oznacza atom wodoru lub 1-2 rodniki takie jak niższa grupa alkilowa lub niższa grupa alkoksylową i które mogą być takie same lub różne, oraz ich soli addycyjnych z kwasami, polega na
tym, że ogrzewa się mieszaninę aniliny o wzorze 2,
w którym R oznacza atom wodoru lub niższą grupę
alkilową, a Z ma wyżej podane znaczenie, i halonitropirydyny o wzorze 3, w którym Y ma wyżej podane
znaczenie, a halo oznacza atom chlorowca, i otrzymuje się związek o wzorze 4, w którym R, Y i Z mają
wyżej podane znaczenie, po czym związek o wzorze 4,

Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu
2-/3-pirydylo/-2-fenyloaminooctowego
i środek grzybobójczy zawierający te związki
Sposób wytwarzania tytułowych związków o wzorze 1, w którym Ro oznacza grupę - C N , -COOH,
-CONHt lub COOR4, gdzie R4 oznacza niższy rodnik
alkilowy, Ri oznacza atom wodoru lub niższy rodnik
alkilowy, ewentualnie podstawiony, niższy rodnik cykloalkilowy, ewentualnie podstawiony, rodnik fenylowy, ewentualnie podstawiony, rodnik aralkilowy,
ewentualnie podstawiony, R2 oznacza atom wodoru
lub niższy rodnik alkilowy, ewentualnie podstawiony,
z tym że Ri i Rj nie mogą jednocześnie oznaczać
atomu wodoru, Z oznacza atom chlorowca lub niższy
rodnik alkilowy, niższy rodnik alkoksylowy lub niższą grupę alkilotio, m jest równe 0, 1, 2, 3 lub 4, przy
czym gdy m jest większe od 1, podstawniki Z mogą
być takie same lub różne, Ar oznacza rodnik fenylowy, ewentualnie podstawiony polega na tym, że
związek o wzorze 3, w którym Ri, Z i m mają wyżej

podane znaczenie, poddaje się reakcji ze związkiem
o wzorze HR^NAr, w którym Ar i Ra mają wyżej podane znaczenie, w obecności kwasu cyjanowodorowego, bez wydzielania lub z wydzielaniem produktu pośredniego, aby otrzymać związki o wzorze 1, w którym Ro oznacza grupę - CONHa uwadnia się związki o wzorze 1, w którym Ro = CN, aby otrzymać
związki o wzorze 1, w którym Ro = COOH hydr olizuje się związki o wzorze 1, w którym R2 = CONHj,
aby otrzymać związki o wzorze 1, w którym R =
= COOR4 estryfikuje się związki o wzorze 1, w którym Ro - COOH.
Środek grzybobójczy do stosowania w rolnictwie
charakteryzuje się tym, że jako substancję czynną zawiera pochodną o wzorze 1, w którym R0, Ri, Rj, Z,
m i Ar mają wyżej podane znaczenie albo sól związku o wzorze 1.
Sposób traktowania roślin przeciwko fitopatogennym grzybom charakteryzuje się tym, że na rośliny
działa się efektywną ilością związku o wzorze 1.
(11 zastrzeżeń)
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C07D

P.251480

84 0113

Rhone-Poulenc Santé, Courbevoie, Francja.
Sposób wytwarzania nowych związków
heterocyklicznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu wytwarzania nowych związków chemicznych,
wykazujących działanie przeciwza krzepo we.
Sposób wytwarzania nowych związków heterocyklicznych o wzorze 1, w którym m jest równe 1 lub
2, n jest równe 0 - 2 , przy czym m-f-n jest równe
1-3, A oznacza atom S, O, grupą CH2, SO lub SO2,
R3 oznacza H, alkil lub fenyl ewentualnie podstawiony chlorowcem, alkilem, alkoksylem lub CF3, przy
czym wszystkie rodniki alkilowe i części alkilowe
mają łańcuch prosty lub rozgałęziony i zawierają, o
ile nie zaznaczono inaczej, 1-4 atomów węgla, a także ich soli addycyjnych z kwasami, polega na tym,
że formy lu je się produkt o wzorze ogólnym 2 dowolnym znanym sposobem, stosowanym do formylowania pierścienia pirolu bez naruszania reszty cząsteczki, po czym wydziela się otrzymany produkt i ewentualnie przekształca go w sól addycyjną z kwasem._
(1 zastrzeżenie)

C07D

P. 253009
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stawnikami azotu są: atom wodoru, rodnik /Ci-Ce/alkilowy, grupa hydroksyalkilowa o 1-6 atomach węgla i jej alifatyczne pochodne acylowe o 1-6 atomach węgla w grupie acylowej lub jej aromatyczne
pochodne acylowe o 7-12 atomach węgla w grupie
acylowej, rodnik -/C3-Cg/cykloalkilowy lub niższy
rodnik cykloalkiloalkilowy o 4-12 atomach węgla, w
którym pierścień cykloalkilowy jest ewentualnie podstawiony albo atom azotu ma jako podstawnik rodnik fenylowy lub niższy rodnik fenyloalkilowy, w
którym pierścień fenylowy ma ewentualnie 1 lub
większą liczbę podstawników, albo też atom azotu
ma takie podstawniki jak grupa morfolinowa, piperydynylowa, perheksylenylowa, niższa grupa N-alkilopiperazynylowa, grupa pirolidynylowa, tetrahydrochinolinylowa, tetrahydroizochinolinylowa, /±/-dekahydrochinolinylowa lub indolinylowa, albo farmakologicznie dopuszczalnych soli addycyjnych tych związków z kwasami, polega na tym, że związek o wzorze 2, w którym n, Ri, R2, R3 i Y mają wyżej podane znaczenie, a R' oznacza atom wodoru lub rodnik
alkilowy, poddaje się reakcji z odczynnikiem powodującym wytworzenie grupy amidowej, po czym
związek o wzorze 1 otrzymany w postaci wolnej zasady ewentualnie przeprowadza się w jego farmakologicznie dopuszczalną sól addycyjną z kwasem,
albo wytworzoną sól addycyjną związku o wzorze 1
z kwasem ewentualnie przeprowadza się w wolną zasadę lub w inną, farmakologicznie dopuszczalną sól
addycyjną z kwasem.
(1 zastrzeżenie)

84 02 15

Pierwszeństwo: 83 0216 - St. Zjedn. Am. (nr 467125)
Syntex (USA) Inc., Palo Alto, Stany Zjednoczone
Ameryki (Gordon H. Jones, Michael C. Venuti, Robert Alvarez, John J. Bruno).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych
l,2,3,5,-tetrahydroimidazoI2,l-b] chinazoliny
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
nowych związków przydatnych jako środki przeciwdziałające zakrzepicy u ssaków, działających intropowo i przeciwdziałających przerzutom.
Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w którym n oznacza liczbę całkowitą 1-6, Ri oznacza atom
wodoru lub rodnik /Ci-C4/alkilowy, R2 oznacza atom
wodoru lub Ra i Rj razem tworzą grupę karbonylową,
R3 oznacza atom wodoru, rodnik /Ci-Ce/alkilowy,
rodnik fenylowy, rodnik benzylowy, niższą grupę hydroksyalkilowa i produkty jej acylowania, grupę karbamoiloalkilową, grupę karboksyalkilową, grupę alkoksykarbonyloalkilową lub boczny łańcuch aminokwasowy, R4 oznacza atom wodoru, rodnik /Ci-Ce/alkilowy, rodnik benzylowy lub niższą grupę hydroksyalkilową, Y oznacza atom wodoru, rodnik /Ci-C4/
alkilowy, atom chlorowca lub niższą grupę alkoksylową i A oznacza grupę tworzącą amid, w której pod-

C07D

P. 253010

84 0215

Pierwszeństwo: 83 0216 - S t Zjedn. Am. (nr 467125)
Syntex (USA) Inc., Palo Alto, Stany Zjednoczone
Ameryki (Gordon H. Jones, Michael C. Venuti, Robert Alvarez, John J. Bruno).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych
1,2,3,5-tetrahydroimidazottJ-blchinazoliny
Sposób wytwarzania związków o ogólnym wzorze 1,
w którym n oznacza liczbę całkowitą 1-6, Ri oznacza atom wodoru lub rodnik /Ci-C4)alkilowy, Rj
oznacza atom wodoru albo Ri i R2 razem tworzą grupę karbonylową, R3 oznacza atom wodoru, rodnik
/Ci-CV alkilowy, rodnik fenylowy lub benzylowy,
niższą grupę hydroksyalkilowa i produkty jej acylowania, grupę karbamoiloalkilową, karboksyalkilową
lub alkoksykarbonyloalkilową albo boczny łańcuch
aminokwasowy, R4 oznacza atom wodoru, rodnik
/Ci-CV alkilowy, rodnik benzylowy lub niższą grupę
hydroksyalkilowa, Y oznacza atom wodoru, rodnik
/Ci-C4/alkilowy, atom chlorowca lub niższą grupą
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alkoksylową i A oznacza grupę amidową, w której
atom azotu jest podstawiony alifatyczną lub aromatyczną pochodną acylową grupy hydroksyalkilowej
o 1-6 atomach węgla, zawierającą w alifatycznej
grupie acylowej 1-6 atomów węgla lub 7-12 atomów
węgla w aromatycznej grupie acylowej i farmakologicznej dopuszczalnych soli addycyjnych tych związków z kwasami, polega na estryfikowaniu grupy^hydroksyalkilowej, będącej podstawnikiem atomu azotu
grupy amidowej w związkach o wzorze 2, w którym
n, Ri, R2, Rs, R4 i Y mają wyżej podane znaczenie,
a A' oznacza grupę amidową, w której atom azotu
jest podstawiony grupą hydroksyalkilową o 1-6 atomach węgla, po czym związek o wzorze 1 otrzymany
w postaci wolnej zasady ewentualnie przeprowadza
się w jego farmakologicznie dopuszczalną sól addycyjną z kwasem, albo związek o wzorze 1 otrzymany
w postaci soli addycyjnej przeprowadza się w wolną zasadę lub w inną, farmakologicznie dopuszczalną
sól addycyjną z kwasem.
Związki o wzorze 1 są użyteczne przy leczeniu schorzeń związanych ze skupianiem się płytek krwi i zakrzepicą oraz przy leczeniu niedomagań mięśnia sercowego.
(1 zastrzeżenie)
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nicznymi, polega na ogrzewaniu kwasu fosforawego
i ewentualnie trichlorku fosforu w odpowiednim rozpuszczalniku z nitrylem o wzorze RiS/O/ n -Alk-CN
lub z amidem o wzorze RiS/O/ n -Alk-C/O/NR2R3,
w których to wzorach Ri, R2, R3, Alk i n mają znaczenie podane poprzednio.
(3 zastrzeżenia)

C07H

P. 246279

84 02 20

Tarchomińakie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa",
Warszawa, Polska (Marek Bieidirzyic/ki, Halina Dahlig,
Tadeusz Głąbski, Piotr Ghmielniiciki, Anidnzej OrłowsM, Teresa Kubińska).
Sposób otrzymywania cyklicznego 11, 12-węglanu,
8-fluoroerytromycyny A oraz jego 2 -estrów i soli

C07F

P. 251700

85 01 25

Pierwszeństwo: 84 0126 - Francja (nr 84.01.214)
Sanofi Siciété Anonyme, Paryż, Francja
Barbier, Jean C. Breliere, Georges Garcia).

(Alain

Sposób wytwarzania pochodnych kwasu
metylenodifosfonowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania
nowych związków chemicznych, wykazujących własności przeciwzapalne i przeciwreumatyczne.
Sposób wytwarzania pochodnych kwasu metylenodifosfonowego o wzorze przedstawionym na rysunku,
w którym Ri oznacza grupą alkilową Ci-C6, grupę
cykloalkilową C5-C7, grupę fenylową ewentualnie
podstawioną jednym lub kilkoma atomami chlorowca
lub grupą alkilową Ci-C 6 lub grupę trifluorometylową, pierścień heterocykliczny o 5 lub 6 członach zawierający 1 lub 2 heteroatomy, takie jak azot i siarka, Alk oznacza grupę alkilenową prostą lub rozgałęzioną Ci-Ce, R2 oznacza atom wodoru, grupę alkilową Ci-C 6 lub grupę -CONH2, R3 oznacza atom
wodoru, grupę alkilową Ci-C», grupę benzylową lub
grupę fenylową ewentualnie podstawioną atomem
chloru lub grupą metylową, lub R2 i R3 wzięte razem
oznaczają grupę /CH2)m, gdzie m jest równe 4 lub 5,
n oznacza liczbę całkowitą 0, 1 lub 2, z tym, że Ri
jest inne niż CH3 gdy Alk oznacza - C H 2 - C H 2 - , R2
i R3 oznaczają H, n jest równe 0 oraz soli wymienionych pochodnych z zasadami mineralnymi lub orga-

Wyinalazek roawiązuije zagadnienie opracowania
dwuwariantotwego sposobu wytwarzania cyklicznego
11, 12-węglanu 8-fluoroetryitromycyiny A, jego 2'-estrów
i soli addycyjnych, antyibioityików imających wyższą
czynność przeciwbakteryjną od macierzystego antybiotyku i innych jego pochodmyah.
Sposób otrzymywania cyklicznego 11, 12-węglanu.
8-fluaroerytroniycyny A ora/z jego 2'-estróiw i soli,
według pierwszego wariantu ispoisofbu polega ina tym,
że blokuje się grupę N, N-dimetyloaminową w cyklicznym 11, 12-węglande 8, 9-antydro-6, 9-hemiacetalu erytromycyiny A, bądź w jego 2'estrze funkcją N-itJenikową •aa pomocą środka utleniającego, ta-,
kiego jak nadfcwas lub nadtlenek, następnie poddaje
działaniu związku fluorującego zawierającego elektrofilowy fluor w roapusizezakiiiku organicznym, w wodzie lufo w ich mieszaninie, ewentualnie wobec zasad
nieorganiczniych bądź organicznych, ipo czym redukuje
się grupę N-tdemkową wodorem, ewentualnie w obecności zasad jaik podaoo wyżej. Produkt ikońcoiwy jako
związek podstawowy lub jego 2'-esteT wyodrębnia się
z mieszaniny poreaikcyjmej.
Według drugiego wariantu sposobu cykliczny 11,12-węglan, 8,9-anhyidTO-6, 9-hemiacetalu erytromycyny
A, jego 2'-ester lub .sól poddaje się bezpośredniemu
działaniu związku zawierającego eleikttrofdlowy fluor
w rozpuszczalniku organicznym, w wodzie lufo iw ich
mieszaninie i ewentualnie w ' obecności zasad jak podano wyżej, jnaatępnie de-(N-metyloiwą) pochodną
11,12-węglanu 8-fluaroerytromycyny A, jego 2'-e&tru
lulb soli poddaje się metylowaniu w warunkach redukcyjnych, po czym z /mieszaniny poreakcyjnej wyodrębnia się produkt podstawowy, 'jego 2'-ester lub
sól addycyjną.
(8
zastrzeżeń)

C08F

P. 246570

84 03 08

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska
(Jan Skarżyński, Tomasz Jarmulski, Janusz Otto,
Elżbieta Walczak, Elżbieta Wardzińska).
Sposób wytwarzania jednofazowych roztworów
kopolimerów octanu winylu z n-winylopirolidonem
Wynalazek roawia/zuje zagadinienie umozliAvlenia
uzysflciania roztworu kopolimeru o żądanym składzie.
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Sposób według wynalazlku polegający na kopolimeryzacji octanu winylu i rnwinylopirolidonu, w obecności inicjatora wolnarcJdmkowego w rozpuszczalniku,
charakteryzuje się dozowaniem reagentów z różnymi
szybkościami, przy czym szybkości te, jak również stosowany nadmiar octami winylu i rozpuszczalnika, zależne są od żądanego sakładu kopolimeru i jego stężenia
w rozîtworze.
(3 zastrzeżenia)

C08F

P.246598

84 03 09

Union Carbide Corporation, .Danbuory, St. Zjedn.
Ameryki.
Sposób wytwarzania emulsji polimeru
typu woda-w-oleju
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opracowanie sposobu wytwarzania emulsji typu woda-w-olejfu liniowego wyisokocząisteozikowego polimeru.
Sposób wytwarzania emulsji polimer(u typu woda-w-oleju z co /najimniej jednego etylenowo nienasyconego monomeru, polega ma tytm, że sponządza się
emulsję monomeru typu woda-w-oleju, którą polimeryzuje się w obecności pierwszego iwysoce reaktywnego inicjatora polimeryzacji do utjworzenia niewielkiej ilości polimeru, wystarczającej do powtstania
emulsja odpornej ina ścinanie, a następnie doprowadza
się polimeryzację do końca w obecności drugiego
mniej reaktywnego inicjatora polimeryzacji.
(21 zastrzeżeń)

C08F
C09D

P. 248443
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o wzorze A 4 - C ( = O ) - , (w kltórym A4 ozmacza grupę
CH 2 =GH-, GH 2 =C(CH 3 )- luib grupę fenylową; A jeżeli n wyinosi 2 - oznacza gnupę o (wzorze 3, w którym ik wynosi 0 - 8 , a A5 ozmacza liniową loib roagałęzioną grupę alkilenową zawierającą 2 - 6 atomów węgla, grupę o wzorze -CH2CH2-O-CH2CH2- lub
-CH(CH 3 )-CH2-O-CH(CH 3 )-CHz-, grupę o ^ , m - ,
lub p-fenylenową lub grupę o wzorze 4, lub grupę
o warne - ( O = ) C - A 6 - C ( = O ) - , w którym A6 oznacza grupę o wzorze -(CH2-)-r, w którym r wynosi
2-13, grupę 1,2-cykJoheksylLdenową lub o-fenylenową; A - jeżeli n wymosi 3 - oznacza grupę o wzorze
5; A - jeżeli n wynosi od 2 do 5 - oznacza grupę o
wzorze 6, w którym p wynosi 0 - 3 ; a Ri oznacza atom
wodoru lub ma takie samo znaczenie jak R, lub oznaoza grupę o wzorze A1-O-CH2-CH(OH)-CH2-, w
którym Ai ma podane powyżej znaczenie, ewentualnie
do żywicy ipoliestrowej wprowadza się również mieszaninę zawierającą na 100 części wagowych aminoaüiko'holu o wzorze 1, 2-50 części wagowych parafiny,
wosku mineralnego, wosku estrowego pochodzenia
roślinnego lub zwierzęcego.
(3 zastrzeżenia)

84 06 28

Pierwszeństwo: 83 07 11 - Austria (nr A 2531/83)
Vianova Kunstharz AG, Werndorf, Austria (Rudolf
Schipfer, Gerhaird Schmölzer).
Sposób wytwarzania składników sieciujących
do spoiwa lakierowego
Sposób wytwarzania składników sieciujących do
spoiw lakierowych ulegających sieciowaniu na drodze
przeestryfikowania, polega na tym, że związki o wzor.ze X-CHa-COOR, w którym X ozsnacza grupy
-COOR, - C N , lub -COCH3 i R oznacza grupę alkilową o 1 do 8 atomach węgla, poddaje się reakcji wymiany ze zwiąakiem karibonytloiwyim z wydzieleniem
wody, w myśl reakcji Knoevenagel'a, a powstający
a-diwtipod&tawioiny związek alkilidenowy polimeryzuje
się do związku polimerowego o ciężarze cząsteczkowym 300 do 6000.
(5 zastrzeżeń)

C08G

P.246571

84 03 08

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska
(Piotr Penczek, Ewa Kicko-Walczak).
Sposób wytwarzania
nienasyconych żywic poliestrowych
o zmniejszonym parowaniu monomerów
Sposób według wynalazku polega na wprowadzaniu
do 100 części wagowych nienasyconej żywicy poliestrowej 0,05-5 części wagowych aminoalkoholu o wzonze 1, w którym R oanaeza grupę o wzorze
C H 3 - , ( - C H 2 - ) - 2 m - i , w którym m wynosi 5-10;
n wynosi 1-5; A - jeżeli n wynosi 1 - oznacza grupę o wzorze Ai-^O-, w którym Ai ozmacza liniową
lub rozgałę^ziotną grupę alkilową, zawierającą 4-18
atomów węgla, grupę allilową lub meitallilową, grupę
0 wzorze 2, w którym A2 i A3 isą jednakowe lufb różne
1 oznaczają atom wodoru, grupę metylową, III-rzędową
grupę ibutylową liuib liniową luib rozgałęzioną grupę
heksylową, oktylową lub nonylowąj luto oznacza grupę

C08H
C14C

P. 246160

84 02 28

Przedsiębiorstwo DoświadczaLno-ProduJccyjne Garbarstwa, Łódź, Polska (Jerzy Adamski, Jadwiga Jabłońska).
Sposób otrzymywania preparatu
do uzyskiwania elastycznych, wysokopołyskowych
i odpornych na ścieranie błon przy wykończaniu skór
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
technologii procesu w oparciu o krajowe środki przy
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jednoczesnym wyeliminowaniu zanieczyszczenie środowiska.
Sposób według wynalazku polega na tym, że splastyfikowaną glikolem dwuetyłenowym kazeinę po zakończeniu wstępnej hydratacji ogrzewa się do 65°C i prowadzi się ten proces przez 30 minut, a po osiągnięciu
stanu pełnej hydratacji i ustaleniu pH 7,2-7,6 ogrzewa się mieszaninę do 85°, a następnie schładza.
Otrzymany preparat stanowi bazę do oporządzania
roztworów roboczych, Wtóre po naniesieniu na wykończane skóry i wyschnięciu, dają błonę elastyczną wysokopołyskową i odporną na ścieranie.
(1 zastrzeżenie)

C08H
P.246461
8402 28
C14B
Przedsiębiorstwo DoświadczalnonProdukcyjne Garbarstwa, Łódź, Polska (Jerzy Adamski, Jadwiga Jabłońska).
Sposób otrzymywania
białkowych preparatów wiążących,
posiadających właściwości wypełniające błony
oraz ułatwiających czynności
prasowania międzyoperacyjnego
Sposób według wynalaztou prowadzi się na bazie
kazeiny plastyfilkowanej glikolem dwutylenowyim z
udziałem utlenionych iparaiin, zmodyfikowainych alkaliami, w temperaturze 60-65°C, doprowadzając mieszaninę do pH słabo alkalicznego.
Otrzymane preparaty stosuje się do powłokowego
wykończania skór.
(2 zastrzeżenia)

C08J
G01N

P.246482

8402 29

Politechnika Alaska im. W. Pstrowskiego, Gliwice,
Poldka (Stanisław Hyla).
Replika i sposób jej wykonania
Replika składa się z folii politereffcalanoetylenowej
trwale połączonej, za pomocą kompozycji żywic silikonowych i estrowych w acetonie, z warstwą usieciowanego reaktywnego polimeru metylosiliikonowego z odwzorowanym reliefem replikowanej powierzchni.
Sposób według wynalazku polega na tym, że na
przeźroczystej i nierozciągliwej folii rozprowadza się
warstewkę przeźroczystego środka adhezyjnego, a następnie po jego wyschnięciu na tę samą stronę folii
nanosi się warstwę płynnego przeźroczystego tworzywa
sztucznego, wymieszanego uprzednio z utwardzaczem,
po czyim tak przygotowaną folię kładzie się na replikowaną powierzchnię tą stroną na którą naniesiono
tworzywo sztuczne, a po jego stężeniu ciągnąc za folig,
odrywa się replikę.
Sposób nadaje się do stosowania w badaniach laboratoryjnych i przemysłowych przekładni zębatych.
(2 zastrzeżenia)
C08J
B01D

P.246510

84 03 01

Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice; Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice, Polska
(Grażyna Rymarz, Paweł Szewczyk, Jan Rogut, Zbigniew Białoń, Bogumił Rolek, Jerzy Lalak).
Sposób otrzymywania membran porowatych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania jednolitej struktury mikroporowatej membran.
Sposób według wynalazku polega na poddaniu procesowi ekstrakcji folii lub włókien wewnątrz pustych,
stanowiących wielofazowe układy polimerowe względ-
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nie wykonanych a. nich elementów seperacyjnych wymienników masy, sprężonym gazem posiadającym
zdolność do selektywnego rozpuszczania.
(8 zastrzeżeń)

C08K
B29C

P.246569

84 03 08

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska
(Piotr Penczek, Ewa Kicko-Walczak).
Środek pomocniczy do przetwórstwa
tworzyw sztucznych i sposób wytwarzania
środka pomocniczego
do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania nowego środka pomocniczego do przetwórstwa nienasyconych żywic poliestrowych i sposobu wytwarzania
tego środka.
Środek według wynalazku zawiera aminoalkohol o
ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza grupę o wzorze ogólnym CH3-(-CH2-)-2m-i, gdzie m wynosi
5-10; n wynosi 1-5; A - jeżeli n wynosi 1 oznacza grupę o wzorze ogólnym A i - O - , w którym Ai
oznacza liniową lub rozgałęzioną grupę alkilową, zawierającą 4-18 atomów węgla, grupę allikilową lub
imetallilową, grupę o wzorze ogólnym 2, w którym
AÏ i A3 są jednakowe lub różne d oznaczają atom
wodoru, grupę metylową, IH-rzędową grupę butylową lub liniową lub rozgałęzioną gorupę heksylową,
oktylową lub nonylową, lub oznacza grupę o wzorze
ogólnym A4-C(=O)-, w którym A4 oznacza grupę
CHj=CH, CHj=C(CH3- lub grupę fenylową; A jeżeli n wynosi 2 - oznacza grupę o wzorze ogólnym 3, w którym A5 oznacza liniową lub rozgałęzioną grupę alkuenową zawierającą 2 - 6 atomów węgla, grupę o wzorze - C H Í C H Ž - O - C H 2 C H 2 - lub
- C H ( C H | ) - CHs-O-CH(CH 3 )-CHř-, grupę o-, mlub p-fenylenową lub grupę o wzorze 4, a k wynosi
0-8, lub grupę o wzorze o g ó l n y m - ( O - ) Q - A s - C ( = O ) - , w którym As oznacza grupę o wzorze
ogólnym - ( - C H j - ) - r , w którym r wynosi 2-13,
grupę l^-cyklohek&ylddenową lub o-fenylenową; A
- jeżeli n wynoci 3 - oznacza grupę o wzorze 5;
A - jeżeli m wynosi od 2 do 5 - oznacza grupę
o wzorze ogólnym 6, w którym p wynosi 0 - 3 ; a Ri
oznacza atom wodoru lub ma takie samo znaczenie
jak R lub oz/nacza gnupę o wzorze ogólnym A i - O -CH2-CH(OH)-CH2-O-, w którym Ai ma podane
powyżej znaczenie, i ewentualnie parafinę, wosk mineralny lub wosk estrowy pochodzenia roślinnego lub
zwierzęcego w ilości wynoszącej 2-50 części wagowych parafiny lub wosku na 100 części wagowych
aminoalkoholu o wzorze ogólnym 1, w którym R, Ri,
n i A mają podane wyżej znaczenia. Aminoalkohole
o wzorze ogólnym 1, w którym R, Ri, n i A mają
podane wyżej znaczenia, wytwarza się według wy-
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Tworzywo uszczelniające składające się z 60-80
części wagowych polioksypropylenoglikolu, 10-25
części wagowych niskocząstecakowego diolu, 2 - 8
części wagowych prepolimeru dzocyjaninowego zawierającego od 15-40% grup NCO, 20-60 części wagowych toluilenodwuizocyjanaanu i/lub dwuazocyjanianiu
dwufenylometaniu oraz mniej niż 30 części wagowych
wypełniacza, charakteryzuje się tym, że jako wypełniacz zawiera do 15 części wagowych sferycznych
cząstek glinokrzemianów wypełnionych dwutlenkiem
węgla i azotem, zawierających: 49,3-61,0% wagowych SiOj, 26,0-30,0% wagowych AUO3, 4,0-10,0%
wagowych FejOj, 0,2-4,5% wagowych CaO, 1,1-1,6%
wagowych MgO, 0,3-1,8% wagowych NajO i 0,2-4,3%
wagowych KjO.
(1 zastrzeżenie)

C09J
C08L

raalazku przez ogrzewajnie związków o wzorach ogólnych R-NHj lub (R)2NH, w których R ma podane
wyżej znaczenie, ze związkiem o wzorze ogólnym 7,
w którym A ma podane wyżej znaczenie.
(5 zastrzeżeń)

C08L
H01M

P.246514

84 03 02

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Jan Skowrońska).
Sposób wykonania separatora
na powierzchni elektrody akumulatora
i środek do wykonywania separatorów
na elektrodach akumulatorów
Zagaidnieniem podlegającym rozwiązainiu jest zwiększenie trwałości akumulatora.
Sposób według wynalazku polega na tym, że na
powierzchnią elektrody akumulátorka natryskuje się
roztwór mieszaniny polichlorku winylu i nitrocelulozy w lotnym rozpuszczalniku, a po odparowaniu
rozpuszczalnika z uzyskanej błonki wymywa się nitrocelulozę. Korzystne proporcje wagowe polichlorku
winylu do nitrocelulozy wynoszą od 1:1 do 5:1. Nitrocelulozą wymywa się najkorzystniej za pomocą roztworu alkaliów, w przypadku akumulatorów zasadowych elektrolitem zawartym w akumulatorze.
Środek według wynalazku stanowi 0,5-10%
roztwór miesizaniny polichlorku winylu i nitrocelulozy w lotnym rozpuszczalniku, przy czym stosunek
wagowy polichlorku winylu do nitrocelulozy wynosi od 1:1 do 5:1.
(6 zastrzeżeń)

C08L

P.246582

84 03 07

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 245528
Kombinat Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łabędy" - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych, Gliwice, Polska (Władysław Pawłowski,
Maciej Godlewski).
Tworzywo uszczelniające
do zbiorników zwłaszcza paliwowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
tworzywa nadającego się do powlekania zbiorników
paliwowych narażonych na gwałtowne uszkodzenia.

P.246450

84 0229

Instytut Chemii Przemysłowej, War,szawa, Polska
(Andrzej Lendzion, Janusz Kozakiewicz, Anita Koncka-Foland, Łucja Obroniecka, Marzena Wojnarowska,
Andrzej Medes, Małgorzata Blacharz, Mirosława Talarek, Andrzej Samulak).
Klej do klejenia filtrów papierosowych
i sposób wytwarzania tego kleju
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania
kleju o dobrej charakterystyce wytrzymałościowej.
Klej do doklejania filtrów papierosowych na maszynach papierosowych składa się z od 70 do 100
części wagowych średniolepkiej, grubocaiamLstej dyspersji i polioctanu winylu o lepkości od 7000 do 13000
mPa-s, od 10 do 20 części wagowych ftalanu dwubutylu, od 1 do 4 części wagowych 1-3% roztworu
wodnego soli sodowej, karboksymetylocelulozy oraz
korzystnie od 50 do 500 ppm silikonowego środka
przeciwpiennego.
Sposób wytwarzania kleju polega na wymieszaniu,
przy użyciu mieszadła szybkoobrotowego, dyspersji
polioctanu winylu z ftalanem dwubutylu i korzystnie
silikonowym środkiem przeciwpiennym w czasłe co
najmniej 5 minut, a następnie dodaniu wodinego roztworu soli sodowej karboksymetylocelulozy i dalszym
mieszaniu całości przez co najmniej 2 minuty.
(2 zastrzeżenia)

C09K
C08J

P. 252088

85 02 22

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P-232795)
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska
(Waldemar Szyrle, Kazimierz Woźniak, Daniela Herman, Aleksy Kuszczak, Mirosław Makowski, Andrzej
Kozłowski).
Narzędzia ścierne ukształtowane
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
spoiwa umożliwiającego wyrób na bazie żużla pomiedziowego ściernic segmentów, osełek i pilników ściernych.
Narzędzia ścierne, ukształtowane, zawierające środek ścierny stanowiący mieszaninę rozdrobnionego i
jednorodnego co do wielkości ziarna materiału ściernego w postaci granulatu żużlowego pomiedziowego
ze środkiem wiążącym, przy czym ilość środka ściernego zawiera się w granicach od 10 do 90 części wawowych, natomiast ilość środka wiążącego zawiera się
w granicach od 2 do 70 części wagowych, charakteryzuje się tym, że jako środek wiążący stosuje się
spoiwo żywiczne poliuretanowe, o temperaturze utwardzania niższej od 225°C, lub spoiwo nieorganiczne o temperaturze mięknięcia mniejszej, co najwyżej równej 1100°C i temperaturze utwardzania nie
większej niż 1200°C.
(3 zastrzeżenia)
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C13D

P.246471

84 03 01

Biuro Projektów Przemysłu Cukrowniczego „Cukroprojekt", Warszawa, Polaka (Stanisław Ginął).
Defekator wstępny progresywny
z automatyczną regulacją progresji pH
i czasu defekacji wstępnej
Defekator wstępny progresywny składa się z siedmiu komór (I-VII) pionowych tworzących pierścień.
Wewmątrz pierścienia znajduje się zbiornik buforowy
(1). Poszczególne komory pierścienia mają wspólne
dtno (20), które opada po linii spiralnej. Z dolnej części każdej z komór (II-VII) pobierana jest część
soku rurą (5) i pompą śmigłową podawana do górnej części ikażdej z komór (II-VII). Na wprost wylotu rur (5) usytuowane są klapy, a siłowniki klap
służących do regulacji progresji pH soku są połączone z układem pomiarowym przepływu soku surowego (FRK-02). Do regulacji czasu defekacji służy układ
regulacji poziomu (LR.C-01) z zaworem regulacyjnym
na rurociągu (11) odbierającym sok zdefekowany z
ostatniej komory (VII), przy czym obwód regulacji'
poziomu (LRC-01) jest w itym celu uzależniony od
miernika przepływu soku surowego (FRK-02).
(1 zastrzeżenie)
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(3) jest przymocowamy do szpuli nawojowej (5) obciążonej obciążnikiem (6), nadto urządzenie jest wyposażone w mechainiizm (napędzający bęben (1), umożliwiający ruch rewersyjny Dębna (1).
(1 zastrzeżenie)

C22C

P.252674

85 03 28

Huta Baudoin, Katowice, Polska (Henryk Szwej, Jerzy Sułkowski, Stanisław Miśta, Janusz Sobczak).
Sposób wytapiania stali automatowych
odpornych na korozję
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu zapewniającego aminiejszenáe oporu plastycznego stali przy walcowaniu.
Sposób według wynalazku polega na tym, że spuszczoną z pieca z równoczesnym wprowadzaniem do
niej siarki kąpiel świeży się w próżni bez warstwy
żużla, a następnie rafinuje w próżini pod warstwą
żużla o zasadowości CaO/SiO2 poniżej 1,2.
(1 zastrzeżenie)

C23C

P.246429

84 02 28

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Aleksandra Sokołowsika, Andrzej Michalski, Zygmunt Romanowski, Krzysztof Zdunetk, Gabriel Wałaszewsiki).
Sposób wytwarzania warstw ultradrobnoziarnistych
zwłaszcza z materiałów trudno topliwych

C14C

P.246611

84 03 08

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Czesław Krawiecki, Krzysztof Trela, Witold Dziko wieki, Benedykt Sobienaj, Zenon Ławniczak).

Sposób według wynalazku polega na tym, że iplazmoidami o prędkości ultradźwiękowej wywołuje iSi-Ç
ablację powierzchni bocznych co iniajmniej dwóch
równoległych do siebie elektrod meta/licznych i/lub
niemetalicznych stanowiących źródło substancji wyjściowych, z których tworzy siię warstwę na podłożu,
?wantualnie z udziałem gazu nośnego.
Warstwy drobnoziarniste wytworzone sposobem
według wynalazku znajdują zastosowanie jako amtyśoierne i antykorozyjne powłoki na narzędziach albo
jako pnzewodzące lub izolacyjne cienikie warstwy w
urządzeniach półprzewodinikowych.
(1 zastrzeżenie)

Urządzenie do jednostronnej
obróbki chemicznej skór
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
urządzenia umożliwiającego skrócenie czasu obróbki
skór oraz uniezależniającego skuteczność tej obróbki
od kierunku ułożenia włosa.
Urządzenie do jednostronnej obróbki chemicznej
skór, wyposażone w zamocowany obrotowo bęben,
zanurzony częściowo w wannie z kąpielą napawającą
oraz podajnik skór na bęben, charakteryzuje się tym,
że podajnik skór stanowi rozpięta na wałkach (4)
elastyczna siatka (3), korzystnie z tworzywa sztucznego, której jeden koniec jest przymocowany do gładkiej powierzchni bębna (1), zaś drugi koniec siatki

C23F

P.246473

84 03 01

Instytut Technokxgii Elektronowej, Warszawa, Polska (Zdzisław Sołtys, Anna Maciałowicz).
Urządzenie do lokalnego trawienia powierzchni
Pnzedmiiatem wynalazku Jest urządzenie do lokalnego trawienia powierzęhrui, przeznaczone szczególnie
do lokalnego, jednostronnego trawienia plastykowych
obudów półprzewodniikowych układów scalonych.
Urządzenie wyposażone jest w wymienną głowicę
(8) z komorą trawienia (9), która jest zamocowana
w uchwycie (22) na przytwierdzonej do płyty (25) kolumnie (17). Głowica (8) ma ustawczy układ ograniczników (12), stopkę (11) dociskającą obudowę do roboczej powietrzchlnii głowicy, przy czym oś komory (9)
pokrywa się z osią stopki (11) i z osią przechodzącą
przez wybrany element powierzchni obudowy. Komora (9) głowicy (8) przez zasysającą rurkę (2) jest zasilana odczynnikiem 'trawiącym z osłoniętego zespołem
ekranów (5) zbiornika (4), umieszczonego ,na grzejniku (1), a opróżniana jest przez odprowadzającą runke.
(19) z zaworem zapowietrzającym (2§), połączołną z
próżniową pompą.
W zbiorniku (4) zanurzamy jest czujmik (3) układu
regulacji temperatury odczynnika trawiącego.
(4 zastrzeżenia)
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Anoda tytanowo-platynowa
do ochrony elektrochemicznej
Wynalazek rozwiązuje zagadmdenáe skonstruowania
anody tytanowo-platynowej do ochrony elektrochemicznej konstrukcji metalowych, zwłaszcza ochrony
części podwodnych statków, doków i obiektów eksploatacji zasobów dna morskiego.
Anoda według wynalazku w części roboczej ma
drut tytanowy (1) pokryty folią platynową, który nie
posiada zagięć miedzy odcinkami folii (2), a w częściach niepokrytych folią (3) zamocowane eą elemen/ty
tytanowe (4). Elementy tytanowe (4) wraz z drutem
(1) połączone są z tytanową prądową szyną zbiorczą
(5). Wszystkie te elementy umieszczone są w elektroizolacyjnej obudowie w której nad odcinkami drutu pokrytego folią (2) są umieszczone otwory.
(1 zastrzeżenie)

C23F

P.246607

84 03 08

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk, Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „Polskie Odczynoitki
Chemiczne", Gliwice, Polska (Andrzej Ziieldń&ki, Jerzy Birn, Bogusława Speichert, Andrzej Domański,
Ludmiła Szlemińska, Józef Kasprzyk).
Środek do zabezpieczenia przed korozją
i tworzeniem się zwartych osadów
w zamkniętych układach wodnych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowamáa
środka, który jednocześnie efektywinie zabezpięcza
przed korozją i tworzeniem się zwartych osadów w
zamkniętych układach wodnych, których elementy
wykonywalne są ze stali, staliw, żeliw, miedzi i jej
stopów.
Środek według wynalazku składa, się z 16-18 części wagowych azotanu sodu, 81-85 części wagowych
czteroboranu sodu w postaci uwodnionej, 0,04-0,10
części wagowych soli sodowej 2-mefPkaptobeTïzotiaizolu
oraiz z 0,08-0,25 części wagowych kwasu 1-hydroksyety lidenio-1,1 -d' wufosfonowego.
Środek wprowad&a się w ilości 0,6-1,2 części wagowych rua 100 części wody cynkulującej w zamkniętych układach chłodzenia pracujących zwłaszcza w
ailn/ikaclh okrętowych.
(1 zastrzeżenie)

C23F

P. 246617

84 03 09

Centrum Techniki Okrętowej Gdańsk, Polska (Witold Bogotko, Adam Główczewski, Marek Wartecki).

C23G

Politechnika Częstochowska,
(Stefan Wyczółkowski).

P. 246503

84 03 01

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Zgrzebnych
i Czesankowych, Wełny „Befamatex", Bielsko-Biała.
Polska (Bolesław Wróbel, Józef Łyszczek, Erwin Zipcer, Witold Tompalski).
Wirówka przędząca
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
wirówka przędzącej o dużej odporności na ścieranie i
ekonomiczniej technologii wykonania.
Wirówka ma dno (1) z piastą (2) połączone z częścią stożkową (4) nierozłącznie tworząc w miejscu połączenia w przekroju poprzecznym do osi wirówki połączenie zaciskowe, a od wewnątrz w tym miejscu
zbiorczy rowek (5).
(1 zastrzeżenie)

Częstochowa,

Polska

Sposób oczyszczania powierzchni taśmy
lub drutu
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zwiększenie efektywności procesu oczyszczania powierzchni
taśmy lub drutu bezpośrednio przed dalszą obróbką,
przykładowo nakładaniem powłok metalowych.
Zgodnie z wynailatzikiem rozwiniętą taśmę lub drut
przeprowadza się przez złoże materiału ziarnistego,
odpornego ma działanie zwilżającej go kąpieli o składzie chemicznym dostosowanym do rodzaju usuwanego zairueczyszczenia. Rolę kąpieli mogą pełnić odpowiednio dobrane wodne roztwory zasad, kwasów
lub soli. Kąpiel może być nieruchoma wzgędem złoża, lub też, w celu intensyfikacji procesu oczyszczania powierzchni wyrobu, może być wprowadzana w
ruch, przykładowo za pomocą mieszadła lub pompy.
(1 zastrzeżenie)

Dział D
WŁÓKIINNICTWO I PAPIERNICTWO
D01H

84 03 08

P. 246572
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D03D

P.246505

84 03 01

Żagańskie Zakłady Przemysłu Wełnianego, Żagań,
Polaka (Waldemar Zyzańska).
Zespół napędowy mechanizmu
odszukiwania przesmyku w krośnie tkackim
Wynalazek dotyczy zespołu napędowego mechanizmu odszukiwania przesmyku w krośnie tkackim, w
którym za pośrednictwem wałka bocznego sterowane
są: mechanizm wynoszący nicielnice, mechanizm odbierający tkananę i mechanizm sterujący podawaniem
wątku.
Zespół napędowy według wynalazku ma dwuramienną dźwignię (3) sterowaną od sprzęgła głównego
poprzez łącznik (2). Dźwignia (3) współpracuje z mocowanym na wałku (10) sprzęgłem kłowym zawierającym osadzoną na wielowypuście tarczę (5) oraz tarczę (6). Tarcza (6) jest połączona z łańcuchowym kołem (14) tanowiącym element łańcuchowej przekładni
(7) napędzanej silnikiem (9) poprzez zębatą przekładnię
(8). Pomiędzy łańcuchowym kołem (14) a osadzonym
na wałku (10) pierścieniem (13) umieszczona jest sprężyna (12) zabezpieczająca właściwe zazębienie tarcz
(5) i (6) sprzęgła kłowego.

Stosowanie wynalazku eliminuje ręczne manipulowanie mechanizmem przesmyku, skraca eras i ułatwia pracę tkacza obsługującego krosno.
(1 zastrzeżenie)
D03D
D06M
D06C

P.246517

84 03 02

Zdzisław Lene, Kutno, Polska (Zdzisław Lenc).
Sposób zabezpieczenia krawędzi tkanin
stosowanych do mycia i czyszczenia,
zwłaszcza w gospodarstwie domowym
Wynalazek rozwiązuje zagadindenie zmniejszenia
pracochłonności zabezpieczania krawędzi tkanin.
Sposób polega na natryskiwaniu środków klejących
na krawędzie tkanin zblokowanych w stosy w odpowiednich formach.
(1 zastrzeżenie)
D06P

P.246562

84 03 06

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników „Organika", Zgierz, Polska (Kazimierz Bujała,
Regina Chęcińska, Mirosław Graliński, Jan Jędrzejewski, Jerzy Madalińsiki, Piotr Tomczyk, Zdzisław
Zaremba, Danuta Ziołańska).
Sposób wykończania wyrobów dziewiarskich
Wynalazek rozwiązuje zagadinieme wykończania wyrobów dziewiarskich z przędz mieszankowych poliakrylonitrylowych z poliamidem, przez zabarwienie
ich w trwały sposób, na jednolity kolor i jednocześnie nadanie tym wyrobom miękkości i puszystości.
Sposób według wynalazku polega na jednokąpielowym, jedno- lub dwuetapowym procesie barwienia
i uszlachetniania wyrobów dziewiarsikich w kąpieli
wodnej zawderającej barwniki anionowe i kationowe
oraz produkt na bazie poliestrów i zwiąków przyłączenia tlenku etylenu do alkoholi tłuszczowych i amin
tłuszczowych, dodany w ilości 2-6% w stosunku do
ciężaru suchego wyrobu dziewiarskiego. Kąpiel może
również zawierać dodatki innych środków pomocniczych.
(1 zastrzeżenie)

Dział E
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO
E01F

P.246537

84 03 06

Julian Wójtowicz, Stanisław Machura, Wałcz, Polska (Julian Wójtowicz, Stanisław Machura).
Taśmy do trwałego oznaczania
przejść dla pieszych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania
malowania oznaczeń na jezdniach.
Taśmy wykonane są z trudnościeralnego tworzywa
koloru białego i są zaopatrzone w kołki kotwiące (1)
usztywnione zatopionym wewnątrz nich gwoździem
stalowym. W celu umożliwienia odpływu wody z wewnętrznych przestrzeni taśmy ażurowej w jej spodniej płaszczyźnie wykonane są kanaliki (4).
(4 zastrzeżenia)

E02D

P. 246554

84 03 07

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego i
Robót Fundamentowych „Energopol 3", Nowy Dwór
Mazowiecki, Polska (Władysław Włodarski).
Sposób posadowienia
w gruncie pali stalowych.
o przekrojach dwuteowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego sposobu posadowienia w gruncie pali stalowych
o przekroju dwuteowym w wymaganym kierunku,
przy wykorzystaniu tylko jednej jednostki sprzętowej,
to jest kafara typu Franki który uniemożliwi krzywienie się pali a nawet umożliwi prostowanie używanych pali, już zgiętych w trakcie ich wbijania.
Sposób według wynalazku polega na tym, że w
pierwszej kolejności dokonuje się wprowadzenia w
grunt - na wymaganą głębokość - stalowej rury
obsadowej (1), wypełnionej częściowo piaskiem gruboziannistym, stanowiącym korek (2) za pomocą uderzeń w ten korek młota kafarowego (5) i po wybiciu korka (2) w grunt z rury (1) poniżej jej dolnej
krawędzi uderzeniami młota (5), ustawia się w rurze
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obsadowej (1) pal stalowy (3) z dwuteownika, na który nakłada się podbahnók (4) urządzenia kałarowego
po uprzednim wypełnieniu rury (1) rodzimym gruntem. W dalszej kolej»ności wyciąga aie. rurę (1) na
wysokość 2/3 do 4/5 głębokości jej posadowienia w
gruncie, wprowadzając do ndej podbabnik (4) a następnie w podbabnik (4) młot kaíaxowy (5) i z kolei
uderzeniami młota kaiarowego (5) w podba»bnik (4)
wbija się pal (3) na wymaganą głębokość poniżej korka (2), po czym wyciąga się z gruntu rurę obsadową
(1), zdejmując z pala podbabnik (4).
(1 zastrzeżenie)
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nym materiałem (1). Poniżej okapowej kształtki (7)
w wypełnieniu szczeliny plastycznym materiałem (1)
jest kanalik (15) połączony z dekompresyjnym kanałem (16.
(2 zastrzeżenia)

E04B

P.246565

84 03 06

„Agromet" Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe
Przemysłu Maszyn Rolniczych, Wrocław, Polska
(Aleksander Szklarczyk, Stanisław Jagoda, Józef
Cabaj).
Dachowa konstrukcja nośna
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obniżenia ciężaru konstrukcji hali, pawilonu itp. budowli.
Dachowa konstrukcja nośna charakteryzuje się tym,
że dźwigary (5), wsparte na głowicach (2) słupów (1)
o wysokościach różnych w sąsiednich rzędach dla
uzyskania spadku połaci dachu pod kątem a ^ 10%,
ma usytuowane powyżej dachu budowli. Do dźwigarów tych poprzez cięgna (3) w węzłach górnego pasa
(5a) jest zawieszony ustrój zespolonych płyt (6) dachowych z rusztem (4), przy czym płyty (6) dachowe
swymi krawędziami są mocowane do dolnych pasów
(5b) sąsiednich dźwigarów (5). Rozwiązanie przewiduje stosowanie dźwigarów kratowych trójpasmowych lub dźwigarów kratowych płaskich. W tym drugim przypadku dźwigary na swych końcach mają
rozwidlenie na dwa ramiona dla oparcia ich na głowicy (2).
Dla różnych warunków rozpiętości i podparcia płyt
(6) dachowych przewidziano wariantowe rozwiązania
rusztu (4) płaskiego płytowego w przestrzenny ustrój
nośny rozbudowany o cięgna (8) i rozporv (9).
(6 zastrzeżeń)

E04B

P. 246511

84 03 01

Biuro Projekitowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt-Wrocłarw", Wrocław, Polska (Jan
Grzegorz Koch).
Uszczelnianie złącza
w ścianach z prefabrykatów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie odprowadzenia
na zewnątrz budynku wody gromadzącej się w złączach prefabrykatów uscsczelnionych plastycznymi materiałami na przykład kitem.
Uszczelnienie złącza ma drenażową kształtkę (11)
wykonamą w postaci mostku z górnym zaczepem (13)
i bocznymi zaczepami, znajdującą się na opakowej kształtce (7) w szczelinie wypełnionej plastycz-

E01B

P.246567

84 03 08

Adam Wieteska, Krzysztof Piwoński, Warszawa, Juliusz Łukjanik, Wrocław, Polska (Adam Wieteska,
Juliusz Łukjanik, Krzysztof Piwoński).
Sposób osuszania oraz zabezpieczania
przeciwwilgociowego konstrukcji budowlanych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia czasu
i zwiększenia efektywności procesu suszenia i impregnacji. Sposób polega na tym, że w obiekcie wierci
się otwory w których przeprowadza się grzanie za
pomocą fal elektromagnetycznych.
Po nagrzaniu w tych samych otworach przeprowadza się impregnacje wgłębną środkami hydrofobowymi pod ciśnieniem i w podwyższonej temperaturze.
(1 zastrzeżenie)

E04B

P. 246620

84 03 09

Kombinat Produkcji i Montażu Lekkiej Obudowy
„Metalplast", Oborniki, Polska (Marian Trafas, Jerzy
Miałkas, Zbigniew Borucki, Marek Zychliński, Mieczysław Jędryczko).
Złącze płyt osłonowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia
przewodności cieplnej złącza oraz zwiększenia jego
odporności ogniowej.
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Złącze charakteryzuje się tym, że brzegi boczne
okładziny wewnętrznej (4) płyty osłonowej są w przekroju podobne do spłaszczonej litery „U" a listwa
zasuwowa wewnętrzna (6) jest w przekroju podobna
do silnie spłaszczonej litery „C" oraz, że listwa zasuwowa zewnętrzna (5) i listwa zasuwowa wewnętrzna (6) mają na swej pionowej osi otwory w których
osadzone są śruby ściągająco-mocujące (8).
(1 zastrzeżenie)

podparcie elementu aluminiowego ościeżnicy (1) oraz
ustala poziom posadowienia względem elementu drewnianego ościeżnicy (2). Natomiast przy krawędziach
bocznych i krawędzi górnej elastyczny element mocujący (4) jest odsunięty do oporu od elementu aluminiowego ościeżnicy (1).
(1 zastrzeżenie)

E04H

E21C

P.251302

84 12 28

Pierwszeństwo: 83 12 29 - RFN (nr P 3347377.3)
Gebr Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Jphofen,
Republika Federalna Niemiec.
Sposób wytwarzania nie przepuszczającego wody
zbiornika do depozytów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu cechującego się prostotą i mniejszymi kosztami wytwarzania.
Sposób polega na tym, że popiół lotny z elektrowni węglowych o zawartości aktywatora alkalicznego
wynoszącej co najmniej 1% wagowy, korzystnie 3%
wagowe, poddaje się wymieszaniu z wodą i nanosi
się w grubości co najmniej 0,3 m.
Jako aktywatory stosuje się w szczególności cement
portlandzki, wodorotlenek wapnia, tlenek wapnia albo ich mieszaniny.
(5 zastrzeżeń)

E06B
E04C

P.242499

P.246444

84 02 27

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwice, Polska (Wacław Warachim, Krystian Pawlik, Dariusz Okas).
Układ hydrauliczny struga węglowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie równoczesnego
zasilania hydraulicznego napędów noży aktywnych
obu głowic urabiających struga węglowego.
Trójpołożeniowy rozdzielacz sterujący (2) w jednym
swym skrajnym położeniu zasila równocześnie hydrauliczne napędy noży aktywnych (4) umieszczonych na czołowej części (5) lewej głowicy (6) oraz na

83 06 10

Biuro Projektów Konstrukcji Metalowych i Urządzeń Przemysłowych „MOSTOSTAL", Zabrze, Polska
(Bolesław Piechaczek, Jan Łasiewicz, Stanisław Gruszecki).
Elementy wypełniające aluminiowo-drewniane
do ścian osłonowych i bezosłonowych,
zwłaszcza jako okna lub drzwi
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
elementów wypełniających aluminiowo-drewnianych,
które połączone ze sobą w jedną całość tworzą okna
i drzwi.
Elementy wypełniające stałe charakteryzują się,
tym, że element aluminiowy ościeżnicy (1) ma ramię
(3) zamocowane na elastycznym elemencie mocującym (4) do elementu drewnianego ościeżnicy (2) wkrętem (5), a elastyczny element mocujący (4) usytuowany jest przy krawędzi dolnej i stanowi równocześnie

ukośnej części (7) prawej głowicy (8). W drugim skrajnym położeniu rozdzielacza (2) zasilane są równocześnie hydrauliczne napędy noży aktywnych (4) umieszczonych na czołowej części (10) prawej głowicy (8)
oraz na ukośnej części (9) lewej głowicy (6).
W obu skrajnych położeniach rozdzielacza sterującego (2) oraz w jego położeniu środkowym hydrauliczne napędy noży (4) umieszczonych na częściach głowic aktualnie nie pracujących połączone są stale za
spływem.
(1 zastrzeżenie)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 19 (307) 1985
E21D

P.246497

84 03 01

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwice, Polska (Edward Cisoń, Stanisław Romanowicz,
Stanisław Orchel, Zbigniew Szabla, Stanisław Stec,
Marian Popek).
Belka osłonowa wielosekcyjnego zestawu
obudowy górniczej,
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Sposób zamrażania górotworu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia
zużycia energii i skrócenia czasu zamrażania.
Sposób zamrażania górotworu polega na wierceniu
otworów mrożeniowych (1) i (2), osadzeniu w nich
rur mrożeniowych (3), wewnątrz których znajdują się
rury opadowe (4) i poddaniu górotworu procesowi zamrażania ze zróżnicowaną intensywnością.
(3 zastrzeżenia)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
budowy belki osłonowej która zabezpieczałaby przed
przedostawaniem się gruzu zawałowego przed i w
obręb sekcji skrajnej zestawu oraz zabezpieczałaby
przestrzeń roboczą również w wyrobisku o zmniejszającej się wysokości.

Belka osłonowa wielosekcyjnego zestawu obudowy
utworzona jest z kilku segmentów (1, 2) połączonych
ze sobą rozłącznie. Każdy segment belki wyposażony
jest w przestawną w płaszczyźnie pionowej tarczą
(3) usytuowaną od zewnątrz obudowy. Do jednego ze
skrajnych segmentów (2) belki przymocowana jest
krańcowa osłona (11) odchylna wokół osi pionowej.
(2 zastrzeżenia)

E21D

P.246498

84 03 01

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwice, Polska (Hubert Szopka, Stanisław Romanowicz,
Erwin Górecki).
Mechanizm zawieszenia spągnicy obudowy górniczej
Wynalazek dotyczy mechanizmu zawieszenia spągnicy obudowy górniczej pracującej na spągach małej
nośności.
W osłonie bocznej (3) wykonano otwór (12), w którym tkwi cylinder siłownika hydraulicznego (9) stanowiący rygiel (8). Drąg tłokowy siłownika (9) zamocowany jest do wspornika (7) połączonego na stałe
z osłoną boczną (3). W drugiej osłonie bocznej (2) sekcji obudowy wykonano otwory (10) większe od otworów (12) w osłonie (3).
(4 zastrzeżenia)

E21D

P.246608

84 03 08

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakład Budowy Kopalń, Lubin, Polska (Wiesław Bronikowski, Tadeusz Kopeć, Irena Pleśniak, Barbara Przygodzka).

E21D

P. 250145

84 10 23

Pierwszeństwo: 83 11 02 - RFN (nr P 3339677.9)
GTA GmbH Fertigungsbetrieb und Ingenieurbüro
für Grubenlbedarf, Transport - und Ausbautechnik,
Hamminkeln, Republika Federalna Niemiec (Helmut
Heisterkamp).
Osadzarko-obudowarka do drążenia chodnika
z wrębiarką tnącą
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
osadzarko-obudowarki tak aby zapewnione było z jednej strony prawidłowe współdziałanie z wrębiarką
a z drugiej - prawidłowe współdziałanie między pomostem trarsportowo-roboczym i urządzeniem obudowującym.
Osadzarko-obudowarka (1) do drążenia chodnika (2)
w trakcie prac podziemnych lub budowy tuneli wraz
z wrębiarką tnącą (3), składa się z pomostu transportowo-roboczego (4) oraz urządzenia obudowującego
(5), przy czym pomost roboczy (4) poruszany jest na
przenośniku podwieszonym jednoszynowym (6) i służy transportowi oraz pracom ze stropnicami.
Pomost transportowo-roboczy (4) z jednej strony
i urządzenie obudowujące (5) z drugiej strony wykonane są jako całość i wsparte na niżej przebiegającym ramieniu tnącym (8) wrębiarki (3).
(18 zastrzeżeń)

E21D

P.250286 T

84 11 02

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Alfred Biliński, Stanisław Glonek, Jan Gwiazda, Antoni Kidybiński, Tadeusz Kostyk, Janusz Kownacki,
Brunon Kula, Józef Łojas).
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E21F

P.246166

84 02 28

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek", Katowice, Polska (Erwin Kozioł, Andrzej Bułaszenko, Tadeusz Szwajca, Jerzy Bargieł, Jan Gwiazda, Tadeusz
Kostyk).
Sposób podnoszenia stropnic
i urządzenie do stosowania tego sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
podnoszenia stropnic pod strop wyrobiska.
Sposób podnoszenia stropnic polega na podniesieniu stropnicy na wysokość powyżej wsporników, wsunięciu wsporników pod stropnicę i podniesieniu jej
za pośrednictwem wsporników pod strop wyrobiska.
Urządzenie do podnoszenia stropnic ma dwie kolumny, na których suwliwie i obrotowo umieszczone
są wsporniki (6) oraz urządzenia podnośnikowe (9)
wyposażone w haki (11) i uchwyty (13) umożliwiające podnoszenie stropnic (12).
(3 zastrzeżenia)
Obudowa zmechanizowana
Wynalazek dotyczy obudowy typu podporowo-osłonowego, wyposażonej w płytę spągową, stropnicę,
cztery stojaki i odzawałową osłonę.
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest wyeliminowanie zjawiska wyginania się płyty spągowej.
Płyta spągowa (1) składa się z dwóch części (11, 12)
połączonych przegubami (13) umieszczonymi w jej
osi symetrii, a stropnica (2) ma boczne osłony prowadzące (15), których krawędzie (16) są zagięte w stronę
środka obudowy. Obudowa jest przeznaczona dla wyrobisk charakteryzujących się ciężkimi warunkami
górniczo-geologicznymi.
(1 zastrzeżenie)

Dział F
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
F01B

P. 246501

84 03 01

Konibinat Typowych Elementów Hydrauliki Siłowej
"PZL-Hydral", Wrocław, Polska (Ryszard Zajączkbwski).
Układ hydrauliczny stabilizacji obrotów
i sterowania pracą silnika hydraulicznego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie stabilizacji obrotów i sterowania pracą silnika hydraulicznego.
W tym celu w układzie hydraulicznym w linii zasilania silnika (6) umieszczono dwudrogowy regulator
przepływu (1), na którego wejściu znajduje się dławik
(2), a w jego linii sterowania (12) doprowadzającej
ciśnienie wylotu z za dławika (2) do komory (9) suwaka, umieszczono trzydrogowy dwupołożeniowy zawór

rozdzielczy (11) łączący w położeniu neutralnym „zero" komorę (9) z linią zlewu układu, natomiast w położeniu przesterowanym ,jeden" łączący linię sterowania (12) z komorą (9).
Urządzenie znalazło zastosowanie w stałociśnieniowej instalacji płatowcowej dzięki zmniejszeniu czasu
odpowiedzi układu do wartości wymaganej bez stosowania sprzężenia zwrotnego.
(1 zastrzeżenic)

F01N

P. 246538

84 03 06

Przedsiębiorstwo Polonijno-Zagraniczne „Thompson",
Warszawa, Polska (Leszek Bonikowski).
Tłumik wydechu
Tłumik wydechu utworzony jest z interferencyjno-absorpcyjnych zespołów składających się z obudowy
(4) z komorą (5) w kształcie słupa z nieregularnymi
podstawami i z pionową osią prostopadłą do osi tłumika, z małej ścianiki (7) w kształcie litery „C" oraz
z dużej ścianiki (8) w kształcie odwróconej litery „C"
z ramionami zachodzącymi na ramiona małej ścianki
(7). Obudowę (4) oraz ścianki małą (7) i dużą (8) wy-
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konuje się z tworzywa ceramicznego jako monolit.
Ścianki (7 i 8) łączą się z obudową (4) na obszarze
podstaw słupa i kształtują zewnętrzne kanały przepływowe (9), iwewnętrzne kanały przepływowe (10)
oraz komorę refleksyjną (11).
(6 zastrzeżeń)
F02M
G01F

P.246060

84 02 03

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „Méra-Piap", Warszawa, Polaka (Stanisław Wydżga).
Urządzenie do pomiaru dawek paliwa
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomiaru
dawek paliwa zużywanego w określonych warunkach
przez pojazd mechaniczny, mające przepływomierz paliwa dostarczanego do sumka pojazdu.
W urządzeniu według wynalazku czujnik przepływomierza (2) połączony jest poprzez wyłącznik (3)
z integratorem (4), do wyjścia którego dołączony jest
przyrząd pomiarowy (6).
(3 zastrzeżenia)

F02M

P.252172

Urządzenie do oszczędzania paliwa
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia
zużycia paliwa przez gaźnikowe silniki samochodowe
poprzez częściowe odcięcie dopływu paliwa.
Urządzenie ma umieszczony w kanale wolnych obrotów (35) zawór sterujący dopływem mieszanki kanałem wolnych obrotów (35) przy wychylonej dźwigni
przepustnicy (27) gaźnika. Zawór wyposażony jest w
korpus (6), tłoczek (10) z promieniowym kanałem (11),
osadzony przesuwnie w gnieździe (7) korpusu (6), sprężynę (16) i pokrywkę (14). Sterowanie zaworem odbywa się za pośrednictwem popychacza połączonego
z dźwignią przepajstnicy (27), dźwigni dwuramiennej
(18) i wspornika przykręconego do gaźnika.
(2 zastrzeżenia)

P.246688

Korpus pompy tłokowej
Wynalazek dotyczy budowy korpusu pompy tłokowej do pompowania opon kół pojazdów.
Celem wynalazku jest opracowanie korpusu nie wymagającego montażu i obróbki mechanicznej.
Korpus pompy tłokowej charakteryzuje się tym, że
cylinder (1) ima zbieżność wewnętrzną (7), która jest
mniejsza od zibieżności odlewniczej i zawiera się w
granicach 4 - 8 min., a pokrywa zamykająca (2) z nadlewkiem króćca (3) ma otwory (4). Otwory (4) pokrywy zamykającej (2) z nadiewkiem króćca (3) wykonane
są w trzech płaszczyznach, przy czym jedna z nich
jest równoległa do osi podłużnej cylindra (1) a dwie
pozostałe są do niej wzajemnie prostopadłe.
(2 zastrzeżenia)

85 02 27

Zbigniew Janowicz, Nowa Ruda, Polska (Zbigniew
Janowicz).

F04B
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84 03 08

Zakłady Mechaniczne „Tarnów", Tarnów, Polska
(Stanisław Wójtowicz, Jerzy Noga, Jerzy Szwarga, Antoni Kołodziej, Władysław Tynka).

F15B

P.246475

84 03 01

PAN Instytut Budownictwa Wodnego, Gdańsk, Polska (Marek Inerowicz).
Pneumatyczny siłownik różnicowy
Celem wynalazku jest zapewnienie zadawania obciążeń pray beztarciowym dużym przemieszczaniu tłoka
prowadzonego obustronnie tłoczyskiem.
Siłownik ma dzielony korpus, składający się z dSwóch
pokryw (9') i (9") połączonych tuleją (5).
W pokrywach (9) i (9") znajdują się prowadnice (2')
i (2"), w których jest osadzane dwustronnie tłoczysko
(7) tłoka (8). Na górnej dolnej powierzchni tłoka (8)
są zamocowane uszczelniające membrany (profilowane
(10') i (10") połączone z pokrywam (9') i (9").
(3 zastrzeżenia)
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F16C

P.246500

84 03 01

Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych, Kobyłka, Polska (Marian Gaweł, Jakub Górny, Ryszard Dubisz).

F16K

F.246447

34 02 29

84 02 28

(Gabriel

Cylindryczny wielkogabarytowy
parowy zawór odcinający
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji zaworu pozwalającej na zmniejszenie masy i czasu działania napędu oraz zwiększenie przepustowości czujnika.
Zawór według rwynalazku ima dwupowłokowy korpus wewnętrzny, składający się z korpusu (5) głównego i korpusu wewnętrznego (4), w totórych wykonane są współosiowe, profilowane otwory (11), przy czym
w (korpusie wewnętrznym (4) znajduje się przesuwny
tłok (3) z pierścieniami uszczelniającymi (2), zamontowany na tłoczysku (9).
(2 zasitrzeżenia)

F16K
F17C
F16K

P.246459

Instytut Techniki Cieplnej, Łódź, Polska
AJcsan).

Mimośród regulowany z blokadą na wale
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
uzyskania bezstopniowej regulacji i blokowania mimośrodu obciążonego siłą obustronnie zmienną.
Mimośród ma na czole tarczy mimośrodowej ułożyskowane z luzem osiowym drwa ślimaki (3) zazębiające
się ze ślimacznicą wykonaną na wadę (2).
(1 zastrzeżenie)
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P.246549

83 03 05

Kłodzka Fabryka Urządzeń Technicznych, Kłodzko,
Polska (Wiesław Tarnawski, Eugeniusz Kunachoiwicz).

Pomorski Okręgowy Zakład Gazownictwa w Gdańsku, Zakład Gazyfikacji Bezprzewodowej, Gdynia,
Polska (Włodzimierz Kliimczaik).

Miękkie uszczelnienie zwrotne wrzeciona zaworu

Przyrząd do napełniania gazem płynnym butli
z pionowym zaworem

Wynalazek roawiąz>uje zagadnienie opracowania
kowstruikcji uszczelnienia zapewniającej szczelność
zamknięcia, zabezpieczonej przed zniszczeniem wskutek przeciążenia,, łatwej w wykonaniu i niezawodnej
w eksploatacji.
Uszczelnienie charakteryzuje się tym, że na zewnętrznej powierzchni (5) podtoczenia grzyba (2)
umieszczona jest miękka uszczelka (6) wchodząca występem (7) w rowek (3) grzyba (2). Długość miękkiej
uszczelki (6) jesrt; większa od idługości podtoczenia grzyba (2).
(1 zastrzeżenie)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia
bezpiecznego napełniania butli, szczególnie butli turystycznych gazem płynnym.
Przyrząd charakteryzuje się tym, że zawiera przesuwne ramię (3) .wraz z elementem ryglującym (4>
usytuowane na stojanie (2) połączone przegubowo z
ofbudową (5) zaworu (6). Zawór (6) ma na króćcu (19)
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P.246612

84 03 09

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kraków, Polska (Alfons Dudek, Alloin Hejnar, Łucja
Reiss, Adam Rozenibeiger, Bolesław Wojnar).
Ochraniacz zwornika rury płuczkowej
Ochraniacz zwornika rury płuczkowej przed korozją
siarkowodorową według wynalazku okłada się z dwudzielnego pierścienia (5a), (5b) wykonanego z metalu
o niskim potencjale elektrochemicznym, o wysokości
równej odcimkowi spęczenia (1a) rury płuczkowej (1),
przylegającego do tego spęczenia oraz do zwornika (3),
zamkniętego zawiasem i zawiasem regulacyjnym, z zawleczką w podłużnym wycięciu, na którego obwodzie
umieszczona jest dociskowa opaska elastyczna (6).
Nad ochraniaczem umieszczona jest oporowa opaska
elastyczna (7). Średnica pierścienia (5a), (5b) wraz
z opaską elastyczną (6) jest mniejsza od średnicy
zwornika.
(1 zastrzeżenie)
pierścień wodzący (21), służący do wprowadzenia w
rudh zaworu w kierunku pionowym przy pomocy
sprężyny 20, połączony poprzez zamek (1) z obudową
(5). Ponadto zawór ma podwójne uszczelnienie, które
stanowi gumowa uszczelka (18) izamykajaca dopływ
gazu do kanału trzonu głowicy (7), a po otwarciu
grzyfbka (16), uszczelniająca trzon głowicy (7) przed
wydostaniem się gazu w przestrzeń między trzonem
głowicy (7) a gniazdem (15), oraz ogranie zniik gumowy
(25) usytuowany w gnieździe (15), ograniczający ruch
głowicy (7).
(1 zastrzeżenie)

F16K

P.246560

84 03 06

Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw Maszyn
i Urządzeń Hutniczyoh „HUTMASZPRQJEKT-HAPEKO", Katowice, Polska {Andrzej Sledziński).
Zawór zwrotny
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji zaworu mie wymagającego dużej przestnzeni zabudowy
w stosunku do średnicy przelotu.

F16L

P. 246650

84 03 09

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji
Przemysłu Nieorganicznego BIPROKWAS, Gliwice,
Polska (Tadeusz Chmiel).
Kompensator przegubowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostej konstrulkcji kompensatora bocznych odkształceń rurociągu pracującego w podwyższonych temperaturach.
Kompensator przegubowy zaopatrzony jest w znany
przegiuib soczewkowy (1) połączony z dwoma odcinka-

Zawór zwrotny według wynalazku ma część odcinającą (2) w postaci pierścienia z uszczelnieniem (5),
Przy czym część odcinająca (2) zabudowana jest przesuwinie w korpusie lub bloku (8).
(1 zastrzeżenie)
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mi rurociągu. Do wewnętrznej ściany rurociągu przymocowane są nierozłącznie dwie sprężyste listwy (2)
z przyspawanymi do nich wzmocnieniami (4) i kształtowymi żebrami (5).
(1 zastrzeżenie)

F21V

P.250166 T

8410 22

Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Janusz
Wicijowski, Sabina Zemełka).
Wnętrzowa oprawa oświetleniowa
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji elektrycznej oprawy, umożliwiającej regulację charakteru
oświetlenia, od światła rozproszonego do skupionego.
Opraiwa ma korpus (1) z zainstalowanym wewnątrz
źródłem światła (5), cylindryczną osłonę (3) mocowaną
do korpusu (1) współosiowo ze źródłem światła oraz
przesłany. Przesłony stanowi zestaw pierścieni stożkowych (6, 7, 8, 9) tworzących po złożeniu powierzchnię
pobocznicy stożka, o kącie pochylenia 45°. Stożek,
którego podstawa ma średnicę odpowiadającą osłonie
(3), usytuowany jest podstawą przy dolnej krawędzi
osłony, a skierowany jest w głąb oprawy. Pierścienie
stożkowe (6, 7, 8, 9) ustalone są z możliwością niezależnego, poosiowego przemieszczenia w zamocowanej w osi oprawy prowadnicy środkowej (12). Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne pierścieni stożkowych mają cechy lustrzane. Wysokość osłony (3)
jest nie mniejsza od wysokości stożka.
Przy ustawieniu pierścieni (6, 7, 8, 9) w ciągłą powierzchnię stożka uzyskuje się światło rozproszone
przez osłonę (3), natomiast przy pierścieniach ułożonych w jednym poziomie - światło skupione wzdłuż
osi oprawy.
(6 zastrzeżeń)
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ciśnienie gazu co najmniej 0,1 MPa i daje 30% do 70%,
najkorzystniej 50% ilości gazu określonego mocą palnika, korzystnie wspomagana przez dwie umieszczone
obok niej powietrzne dysze (8) na co najmniej takie
samo ciśnienie. Drugi stopień palnika stanowi płaszcz
(3) połączony poprzez dyfuzor (4) z mieszalnikiem (5),
zaś w tym płaszczu (3), w osi (17) wylotu, znajduje się
druga gazowa dysza (2) na to samo ciśnienie, dająca
pozostałą część gazu, przy czym wylot tej dyszy (2)
znajduje się tuż przed zwężeniem wylotowej końcówto
(1). Oś (16) wlotu i oś (17) wylotu palnika mogą być
lub nie być linią prostą i leżeć lub nie w jednej
płaszczyźnie.
(2 zastrzeżenia)

F23D
F24H

P. 246586

84 03 07

Maciej Szymańaki, Kiekrz, Polska (Maciej Szymański).
Palnik gazowy
Palnik gazowy dla kotłów wodnych centralnego
ogrzewania opalanych gazem, zwłaszcza gazem ziemnym zaazotowanym, wyposażony w inżektorową dyszę
umieszczoną na mieszalniku połączonym z korpusem
palnika zamkniętego pokrywą palnikową, charakteryzuje się tym, że korpus (2) palnika, od strony dyszy
(5) iw płaszczyźnie poziomej na głębokość odpowiadającą około połowy długości komory (3) palnikowej,
jest rozdzielany przegrodą (4) wydzielającą wewnętrzny mieszalnik (6), a pokrywa (1) palnika zamykająca
korpus ma wyprofilowane wzdłuż krawędzi wgłębienia, w których znajdują się otwory wypływowe mieszanki palnej, przy czym naprzemian są wykonane
główne otwory o średnicy większej i stabilizujące
otwory o średnicy mniejszej. Podniesione krawędzie
pokrywy (1) tworzą próg spełniający rolę stabilizatora
płomienia.
(1 zastrzeżenie)

F23D
B22D

P. 246576

84 03 06

Huta „Kościuszko", Chorzów, Polska (Andrzej Krawczyk, Stanisław Sąsiadek, Edward Urbanek, Kazimierz
Szatko).
Palnik dlugopłomienny
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji palnika dającego długi płomień, jednocześnie pozwalającej na umieszczenie I-go stopnia zasysania w znacznej odległości od wylotu palnika, poza strefą spalin.
Palnik długopłomienny, zwłaszcza do nagrzewania
kadzi, mający dwa stopnie mieszania oraz inżekcyjny
wlot powietrza z nastawialną przysłoną oraz odcinek
rury o średnicy wylotu inżektora, przechodzący w dyfuzor połączony z odcinkiem nury będącym płaszczem
wylotu palnika o średnicy dyfuzora, który to odcinek
jest zakończony wylotową palnikową kształtką, charakteryzuje się tym, że na inżekcyjnym wlocie (6)
pierwszego stopnia mieszalnika (5), w osi (16) wylotu
palnika znajdująca się pierwsza gazowa dysza (7) ma

j
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84 03 06

Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, Gliwice, Polska
(Włodzimierz Gródecki, Ryszard Fraczek, Jerzy Kilnar,
Gerard Czapliński).
Sposób zmniejszenia oporu aerodynamicznego
przewodu wentylacyjnego
Sposób polega na tym, że pokrywa się wewnętrzną
powierzchnię przewodu substancji (tworzywem) cechującą się małym oporem przepływu powietrza i dobrą
przyczepnością do ścian przewodu. Tworzywo może
być związane na stałe z przewodem lub dociskane
ciśnieniem przepływającego powietrza.
(1 zastrzeżenie)

F25B

P. 246464

84 02 28

Zalkłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego POLAR i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Chłodnictwa
Domowego PREpOM^POLAR, Wrocław, Polska (Mieczysław Mieczyński, Krzysztof* Miłkowski, Ryszard
Patkawsiki).
Urządzenie ziębno-grzewcze
Celem wynalazku jest umożliwienie maksymalnego
wykorzystania mocy ciepła odpadowego ziębnika.
W urządzeniu ziębno-grzewczym sprężarka umieszczona jest w dolnej części kołowanego zbiornika (2)

ogrzewanej wody, dolna jej część jest termicznie izolowana od otoczenia, natomiast jej czasza (18) znajduje
się w bezpośrednim kontakcie z ogrzewaną wodą.
Izotermiczny zbiornik ogrzewanej wody ma szczelinę
(16) między płaszczem zbiornika (15) a warstwą izolacji termicznej (3), umożliwiającą konwekcyjny przepływ (powietrza sterowany elementem o regulowanym
przepływie.
(3 zastrzeżenia)

Dział G
FIZYKA
G01B

P. 246415

84 02 27

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Walenty
Pietrasiewdcz).
Urządzenie do pomiaru średnic otworów głębokich
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pomiaru średnic
głębokich otworów, mawet ponad 10 m, z dokładnością
± 0,002 mm.
Urządzenie zbudowane jest z głowicy pomiarowej,
części prowadzącej głowicę pomiarową i przedłużacza.
Głowicę pomiarową stanowi cylindryczny korpus (2),
w którym umieszczony jest suwak (3) z czujnikiem
indukcyjnym (5) zakończonym od dołu wkrętem (14)
z kulką (13). W bocznej części czujnika indukcyjnego (5) zamocowana jest dźwignia (15). W rękojeści
prawej (6) zamocowana jest sprężyna płaska (7), której
drugi koniec wchodzi w rowek końcówiki trzpienia
wysuwnego (4).
Głowica pomiarowa połączona jest z częścią prowa-

dzącą nakrętką (8) i popychaczem (10), w który wkręcony jest sworzeń gwintowany tulejiki przedniej (19)
osadzonej w rurze podpieracza (20). Rura podpieracza
(20) zakończona jest tulejką tylną (22) z gniazdem
stożkowym. Na obydwu tulejkach (19 i 22) osadzone
są dwa trójramienne podpieracze (18) których ramiona zakończone są kulkami (23 i 24). Gniazdo stożkowe tulejki tylnej (22) łączy się z pierwszym elementem przedłużacza przegubem kulistym osadzonym w
tulejce przedłużacza zamocowanej w rurze przedłużacza zakończonej z drugiej strony złączem bagnetowym (29, 30, 31). Czujnik indukcyjny (5) połączony
jest z elektronicznym miernikiem cyfrowym przewodem wychodzącym przez otwór w rękojeści prawej
(6) i biegnącym na podtrzymkach przewodu (21).
(1 zastrzeżenie)

G01B

P.246474

84 03 01

Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa, Polska
(Witold Jerzy MaxkowsJu).
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Pochyłomierz

Celem wynalazku jest zmniejszenie wymiarów urządzenia oraz wyeliminowanie zjawiska występowania
siły tarcia.
Pochyłomierz wyposażony jest w płynoszczelne naczynie (3) w kształcie bryły o symetrii obrotowej,
z którymi związana jest podaiałka kątowa (4) lufo diafragma. Jest ono napełnione niemieszającyimi się substancjami, o różnych własnościach optycznych w taki
sposób, że powierzchnia graniczna tych substancji
przechodzi lub znajduje się w niewielkiej odległości od
osi symetrii naczynia (3).
(5 zastrzeżeń)
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parator (4), nastawmy dzielnik częstotliwości (5) i układ
antykoincydencyjny (6) z jednym wejściem licznika
rewersyjnego (8). Drugie wejście licznika rewersyjnego
(8) jest połączone przez układ antytkoincydencyjny (6)
z wyjściem drugiego nastawnego dzielnika c-ęstotliwości (7).
(1
zastrzeżenie)

G01N

P.246443

84 02 27

Wojskowa Akademia Medyczna, Łódź, Polska (Bronisław Jażdżewislki, Mirosław Ktoś).
Sposób otrzymywania
wzorcowych roztworów hemoglobiny

G01B
G01L

P.246477

84 02 29

Instytut Górnictwa Naftowego i Gaaownictwa, Kraków, Polska (Maciej Grzywacz).
Sposób do prognozowania miejsc
zagrożonych tąpaniami i zawałami górniczymi
Celem wynalazku jest umożliwienie określenia kierunku i wielkości działania naprężeń mechanicznych
oraz, ustalenia ich rozkładu wzdłuż badanego chodnika.
Sposób, polegający na pomiarze oporności właściwej
skał i przeliczeniu jej na średni współczynnik efektu
polaryzacji, według wynalazlku polega na tym, że
anteną nadawczo-odbiorczą zlokalizowaną w ustalonym miejscu wadłuż badanego chodnika wyciętego w
górotworze mierzy się oporność właściwą w funkcji
naprężeń 'mechanicznych dla różnych Ikątów emisji fal
elektromagnetycznych, a następnie poprzez zmianę jej
położenia wzdłuż badanego chodnika rejestruje się
przestrzenny rozkład naprężeń mechanicznych.
(1 zastrzeżenie)

G01N

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania
wzorcowych roztworów hemoglobiny z dostępnych w
kraju surowców.
Sposób otrzymywania wzorcowych roztworów hemogřoibiny polega ma tym, że pełną krew lub masę erytrocytarną płucze się dwukrotnie roztworem chlorku
sodu, po oddzieleniu się super na tantu, dodaje się do
gęstej imasy erytrocytarnej ofkoło 1/3 objętości jałowej
wody redestylowanej i po dokładnymi zmieszaniu, po
około 30 minutach, zamraża się iw łaźni alkoholowej
wraz z zestalonym dwutlenkiem węgla o temperaturze -50°C, a następnie naczynie z hemolizatem
umieszcza się w zamrażarce o temperaturze -Ä5°C, po
upływie jednej doby preparat rozmraża się stopniowo
do temperatury pokojowej, po czym homolizat ziewa
się i odwirowuje, po ponownym zlaniu do naczynia,,
doprowadza się stężenie hemoglobiny do zamierzonej
wartości wodą destylowaną i po dokładnym wymieszaniu roztwór sączy się i rozlewa do jałowych fiolek.
Wzorcowy iroztwór -hemoglobiny służy do laboratoryjnego badania ikrwi, jako wzorzec kalibracji i kontroli dokładności badań hematologicznych.
(1 zastrzeżenie)

G01N

P.246513

84 03 02

Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska (Piotr
Myśliński, Witold Precht, Jan Staśkiewicz).
P.246393

84 02 24

Zgłoszenie dodaJtkowe do zgłoszenia nr P. 241369
Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Piotr
Barttoń, Paweł Knzystolik, Jan Śliź, Roman Dworok,
Kazimierz Lebecki).
Urządzenie do pomiaru procentowej zawartości
składników mieszanin sypkich
Wynalazelk roawiąauje zagadnienie opracowania
urządzenia zbudowanego na generatorze, który nie
musi być przestrajany.
Urządzenie do pomiaru procentowej zawartości
składników mieszanin sypkich ma źródło promieniowania beta oraz detektor (1) rejestrujący wsteczne rozproszenie tego promieniowania na próbce mieszaniny.
Detektor (1) promieniowania jest połączony przez kom-

Głowica pomiarowa do analiz termicznych
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji głowicy pomiarowej do analiz termicznych próbek, zwłaszcza ferromagnetyków, w jednorodnym, okresowo
zmiennym polu magnetycznym.
Głowica ma w obudowie (1) usytuowane nieruchomo wydrążone karkasy (2 i 3), w których umieszcza
się próbkę badaną (6) i próbkę odniesienia (7). Próbki
(6 i 7) podparte są z jednej strony dnami karkasów
(2 i 3) zawierającymi czujniki temperatury (14 i 15),
zaś ze strony przeciwnej podparte są popychaczami
(12 i 13) przenoszącymi wydłużenie na znane czujniki przesunięcia. Na zewnętrznych ściankach karkasów
(2 i 3) nawinięte są cewki przelotowe (16 i 17). Ponadto głowica wyposażona jest w dodatkowy czujnik
temperatury (18) umieszczony symetrycznie względem
próbek (6 i 7).
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Izolowane przewody czujników temperatury (14, 15
i 18) i cewek przelotowych (16 i 17) wyprowadzone
są przez kolektor (5).
Głowica pomiarowa przewidziana jest jako główny
element roboczy termoanalizatora.
(7 zastrzeżeń)

G01R

P.246351

84 02 23

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Jerzy Sa
wicki).
Sposób i układ do pomiaru wektora harmonicznej
podstawowej przebiegu odkształconego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie szybkiego po
miaru wektora harmonicznej podstawowej przebiegu
odkształconego, a w związku z tym pomiaru wielko
ści elektrycznych w obwodach elektroenergetycznych
z dobrą dokładnością i przy użyciu sprzętu samo
czynnego nie wymagającego obsługi.
Sposób według wynalazku polega na tym, że pod
czas trwania okresu pobierania informacji (Tp) mie
rzy się za pomocą przetwornika analogowo-cyfrowego
(A/C) chwilowe wartości (Jť) przebiegu odkształco
nego, jakie występują w momentach czasowych t',
należących do pierwszego zespołu chwil, wybranych
stosownie do założonego rozwiązania, określonych jako
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się w sumatorze drugim (S2) sumę tych wyników
(2"y") zwaną sumą drugą, natomiast po zakończeniu
okresu pobierania informacji (Tp) wartość sumy
pierwszej (2y') stanowi proporcjonalną miarę jednej składowej, zaś wartość sumy drugiej (2y") proporcjonalną miarę drugiej składowej wektora harmonicznej podstawowej w stosunku do wektora odniesienia, przy czym okres pobierania informacji (Tp) stanowi całkowitą r-tą krotność okresu
przebiegu odkształconego T, zaś wszystkie momenty mierzenia wartości chwilowej (J) przebiegu odkształconego stanowią określone krontości względnie
ułamki okresu przebiegu odkształconego T, ponadto
liczba członów, ujętych w nawias, we wzorach na
oba momenty czasowe ť oraz t", zależna od liczby
eliminowanych harmonicznych, jest jednakowa zarówno w określeniu momentu czasowego pierwszego ť,
jak i drugiego t", z tym że współczynniki kierujące
m' oraz m", oraz orientujące pi', pi", P2', P2" ... są od
siebie niezależne i każdy z nich przybiera jedną z
dwu wartości „O" lub „1", tak by zostały wyczerpane
wszystkie kombinacje, możliwe dla zastosowanej długości wyrażeń określających momenty czasowe pierwszy ť i drugi t", natomiast współczynniki sterujące
s', s", si', si", S2', S2" ... są od siebie niezależne i mają dowolne wartości całkowite, leżące w przedziale
dwustronnie domkniętym od O do (r-1), zaś kolejne
mianowniki ułamków występujących w wyrażeniach
określających momenty czasowe pierwszy ť i drugi t",
stanowią ciąg podwójnych kolejnych liczb pierwszych.
W układzie według wynalazku wyjście źródła przebiegu odkształconego jest dołączone do wejścia głównego przetwornika analogowo-cyfrowego (A/C), którego wyjście poprzez sterowany układ zmiany znaku
(IS), jest połączone z wejściem głównym przełącznika sterowanego (PS), którego jedno wyjście jest dołączone do głównego wejścia sumatora pierwszego
(S1), a drugie wyjście do głównego wejścia sumatora
drugiego (S2), wyjście sumatora pierwszego (Sl) jest
połączone z wejściem głównym wskaźnika cyfrowego
pierwszego (W1), a wyjście sumatora drugiego (S2)
jest połączone z wejściem głównym wskaźnika cyfrowego pierwszego (Wl) i drugiego (W2), sumatora
pierwszego (Sl) i drugiego (S2), przełącznika sterowanego (PS), sterowanego układu zmiany znaku (IS) oraz
przetwornika analogowo-cyfrowego (A/C) są dołączone do odpowiednich wyjść układu sterującego (US),
wejście którego jest połączone z wyjściem generatora
zegarowego dostrajanego (GZ), którego wejście połączone jest z wyjściem źródła przebiegu odniesienia.
(7 zastrzeżeń)

oraz tworzy się w sumatorze pierwszym (SI) sumę
tych wyników (-S'y') zwaną sumą pierwszą, oprócz te
go w tym samym okresie pobierania informacji (Tp)
mierzy się za pomocą przetwornika analogowo-cyfrowego (A/C), chwilowe wartości (Jt") przebiegu od
kształconego, jakie występują w momentach czaso
wych t", należących do drugiego zespołu chwil, wy
branych stosownie do założonego typu rozwiązania,

G01R

P.246371

84 02 22

Przedsiębiorstwo Państwowe Ogólnokrajowe Gwarectwo Węgla Brunatnego, Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor",
Wrocław, Polska (Tadeusz Gilewski, Henryk Szczegodziński).
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Sposób i układ do wykrywania uszkodzeń grzałek
zamocowanych w płytach grzejnych
i zasilanych prądem trójfazowym
Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ do wykrywania uszkodzeń grzałek zamocowanych w płytach grzejnych i zasilanych prądem trójfazowym,
przeznaczone szczególnie do wulkanizacyjnych płyt
grzejnych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że grzałki zasila się poprzez przekładnik prądowy, gdzie napięcie poszczególnych faz transformuje się różnicowo
przy jednoczesnej kompensacji. Otrzymywane napięcie odfiltrowuje się oraz wzmacnia, po czym przekazuje się go do sygnalizatora.
Układ według wynalazku ma przekładnik prądowy (1) włączony na wejściu grzałek (2) oraz zespół
kompensacyjny (4) podłączony do jednego z przewodów przekładnika (1). Drugi przewód przekładnika (1)
jest połączony z wejściem tranzystorowego wzmacniacza (5). Wyjście wzmacniacza (5) jest połączone z
sygnalizatorem (6).
(5 zastrzeżeń)

G01R

P.246425
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(U) oraz poprzez rezystor (R1) i rezystor (R2) z wejściami sterującymi.
Tranzystor (T2) poprzez rezystor (R6) łączy się z
wejściem wzmacniacza wyjściowego (K), a do bazy
tranzystora (T2) podłączona jest dioda (Dl), której
katoda łączy się z masą oraz rezystor (R5) połączony
ze źródłem zasilania (U).
(1 zastrzeżenie)

G01R

P. 246452

84 02 29

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Zbigniew Dąbrowski, Marek Smoleński).
Sposób analizowania harmonicznego
z wyświetlaniem wyników na lampie obrazowej
oraz układ do realizacji tego sposobu
Wynalazek rozwiązuje problem czytelności wyników analizy w szerokim zakresie częstotliwości.
W sposobie zgodnie z wynalazkiem w badanym sygnale analogowym wydziela się poszczególne składowe harmoniczne w szeregu „i" filtrów (Fi) o ustalonych parametrach, uzyskane sygnały poddaje się
detekcji, a po przekształceniu na sygnały cyfrowe,
poszczególne sygnały cyfrowe n-bitowe przetwarza
się na m-bitowych liczb odpowiadających znakom
graficznym na monitorze telewizyjnym (LO) i gromadzi w pamięci danych (PD). Po jej wypełnieniu
przesyła się do pamięci buforowej układu (WM)
współpracy z monitorem telewizyjnym (LO) wraz z
danymi znaków graficznych, z których zbudowany
jest opis oraz z danymi synchronizującymi jego pracę.
Układ charakteryzuje się tym, że przed wejściem
przetwornika analogowo-cyfrowego (ADC) zawiera
połączone kolejno bloki filtrów (Fi), detektorów (Di)
i kluczy analogowych (KAi) sterowanych poprzez
dzielnik (DC) z dekadera (DR), zaś wyjście przetwornika (ADC) sprzężone jest z wejściem pamięci gromadzącej dane (PD).
(5 zastrzeżeń)

84 02 28

Zakłady Maszyn i Urządzeń Technologicznych „UNITRA-UNIMA", Zakład Urządzeń Elektronicznych,
Warszawa, Polska (Antoni Czerwiński).
Układ formowania impulsu rozjaśniającego
o regulowanej amplitudzie
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie formowania impulsu rozjaśniającego o regulowanej amplitudzie.
Układ według wynalazku ma co najmniej dwa źródła prądowe (I1) i (I2) połączone ze sobą. Do miejsca
połączenia tych źródeł dołączone są równolegle połączone diody (D2) i (D3), drugimi końcami dołączone
do masy oraz tranzystory (R4) ze źródłem zasilania

G01S

P. 252682

85 03 29

Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej „Unitra-Radwar", Warszawskie Zakłady Radiowe „Rawar", Warszawa, Polska (Leszek Pawłowski).
Sposób i układ do powiększania fragmentu
zobrazowania zwłaszcza na radiolokacyjnym
wskaźniku panoramicznym
Preedmiotem wynalazku jest sposób i układ do powiększania fragmentu zobrazowania zwłaszcza na radiolokacyjnym wskaźniku panoramicznym.
Sposób według wynalazku polega na tym, że sygnał z elementu przełączającego (K1), przesyła się do
układu sterowania (S), z którego sygnały podaje się
jednocześnie na wejście układu zmiany częstotliwości
impulsów przetwornika ((FP), w którym zmienia się
częstotliwość sygnału z przetwornika kąt/cyfra (P),
na wejście układu odchylania i na wejście układu wi-

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 19 (307) 1985

zyjnego (W), zaś po obrocie anteny o określony kąt,
sygnał z elementu przełączającego (K2) przesyła się
do układu sterowania (S), z którego sygnały podaje
się na wejścia układu odchylania (UO), układu wizji
(W) i układu zmiany częstotliwości impulsów przetwornika (P).
Układ według wynalazku złożony ze współpracujących z lampą obrazową układu wizyjnego i układu
odchylania sterowanego przetwornikiem kąt/cyfra
sprzężonym z anteną, wyróżnia się tym, że ma układ
sterowania (S) dołączony do wejść układu odchylania
(UO) i układu wizyjnego (W), przy czym do jego wejścia dołączone są związane z anteną (A), elementy
przełączające (K1) i (K2), a jednocześnie między przetwornik kąt/cyfra (P), a układ odchylania (UO) włączony jest układ zmiany częstotliwości impulsów
przetwornika (FP). Ponadto do układu odchylania
(UO) dołączona jest linia opóźniająca (LO).
(2 zastrzeżenia)
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Mikroskop ma w głównej części statywu zamocowane gniazdo (1), którego dolna krawędź stanowi łożysko i element centrujący czaszy obiektywowej (2)
dociśniętej do łożyska za pomocą centrycznie umieszczonego, hakowego zaczepu (3), zawieszonego na elemencie sprężystym (4) osadzonym dwustronnie w
gnieździe (1). Geometryczna oś czaszy obiektywowej
(2) jest równoległa do osi optycznej mikroskopu i do
osi optycznych obiektywów (5).
(1 zastrzeżenie)

G03G

P.246543

84 03 05

Spółdzielnia Pracy Chemików „Xenon", Łódź, Polska (Feliks Sołtysiak, Władysław Kuliński, Wacław
Świerczyński, Eugeniusz Adolf, Bogdan Witczak).
Sposób wytwarzania nośnika
do dwuskładnikowej mieszaniny wywołującej
Przedmiotem wynalazku jest sposób, wytwarzania
nośnika do dwuskładnikowej mieszaniny wywołującej, stosowanej w elektrofotografii.
Sposób wytwarzania nośnika według wynalazku polega na pokryciu kuleczek o wymiarach 0,5-0,9 mm,
wykonanych z krzemionki lub z syntetycznego tworzywa szklanego powłoką zawierającą 0,4-1,2 części
masowych żywicy epoksydowej, 0,08-0,25 części masowych
utwardzacza
typu
amin
alifatycznych,
0,05-0,08 części masowych stabilizowanej lub halogenowanej ftalocyJaniny miedziowej oraz 8-12 części
masowych rozpuszczalnika typu węglowodoru aromatycznego lub chlorowcopochodnych alifatycznych.
Pokrywanie powłoką prowadzi się w temperaturze
25-40°C w czasie 4 - 6 godzin, a następnie w temperaturze 60-70° C przez dalsze 6 - 9 godzin, po czym
całość chłodzi się dp temperatury 18-25°C.
Wytworzony nośnik charakteryzuje się dobrą zdolnością do przyjmowania jednoimiennych ładunków w
procesie tryboelektryzacji, zapewniając tym samym
wysoką jakość wytwarzanych kserokopii.
(1 zastrzeżenie)

G02B

P.250250 T

85 10 30

Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa, Polska (Wacław Kozłowski).
Mikroskop szkolny
Celem wynalazku jest opracowanie uproszczonej
konstrukcji mikroskopu zapewniającej dobrą jakość
i zmniejszone wymagania technologiczne jej wytwarzania.

G03G

P. 246544

84 03 05

Spółdzielnia Pracy Chemików „Xenon", Łódź, Polska (Feliks Sołtysiak, Władysław Kuliński, Jerzy
Szczerbiński, Eugeniusz Adolf, Bogdan Witczak).
Sposób wytwarzania nośnika
do dwuskładnikowej mieszaniny wywołującej
Przedmiotem wynalazku jest sposób wywtarzania
nośnika do dwuskładnikowej mieszaniny wywołującej, stosowanej w elektrofotografii.
Sposób wytwarzania nośnika według wynalazku polega na pokryciu metalowych kuleczek o wymiarach
0,3-0,8 mm powłoką zawierającą 0,3-1,5 części masowych żywicy epoksydowej, 0,05-0,80 części masowych utwardzacza typu amin alifatycznych, 0,2-0,4
części masowych związku spinelowego zawierającego
kobalt i glin lub kobalt i glin lub kobalt, glin i chrom
bądź ich mieszaninę oraz 7-20 części masowych węglowodoru aromatycznego lub chlorowcopochodnych
alifatycznych jako rozpuszczalnika. Pokrywanie prowadzi się w temperaturze 18-25°C w czasie 1,5-2,5
godzin, a następnie podwyższa się temperaturę do
50-60°C w czasie 7 - 9 godzin i utrzymuje przez dalsze 12-15 godzin, po czym całość chłodzi się do temperatury 18-25°C.
Wytworzony nośnik charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie i zgniatanie oraz zdolnością do
jednoimiennego ładowania w procesie tryboelektryzacji, co zapewnia uzyskiwanie kopii wysokiej jakości.
(1 zastrzeżenie)
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G05B
G05D

P. 245990

84 01 31

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
„MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Tomasz Wański,
Andrzej Olszak, Andrzej Sobieski, Marek Pachuta).
Urządzenie programująco-testujące
dla robotów przemysłowych
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trzynaście rezystorów, pięć diod elektroluminescencyjnych, diodę, kondensator i sześć przełączników.
Przetwornik cyfrowo-analogowy (F) wyposażony
jest w cztery klucze kontaktronowe i w cztery cewki
zamknięte w obudowie mającej szesnaście kontaktów
zewnętrznych oraz we wzmacniacz operacyjny i w
dziewięć rezystorów.
(4 zastrzeżenia)

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do programowania pracy robotów przemysłowych wszystkich
typów oraz testowania prawidłowości ich działania
przy założonym programie.
Urządzenie ma specjalizowany mikrokomputer (2)
umożliwiający programowanie i testowanie dowolnego typu robota przemysłowego za pomocą przycisków
o zmiennym znaczeniu (6) i przycisków o stałym znaczeniu (7), kótrych ilość i konfiguracja dopasowuje
urządzenie programująco-testujące (1) do danego robota, przy czym urządzenie programująco-testujące
(1) stanowi samodzielny zespół i jest sprzęgnięte z układem sterowania za pomocą kabla (11) zawierającego
linie interfejsu V24, przewody napięć zasilających
i przewody przycisku stopu awaryjnego (10).
(1 zastrzeżenie)

G05F
F21P

P.246302

84 02 21

Politechnika Warszawska i Spółdzielnia Pracy Budowlano-Elektryczna „BUDOW A-SPE", Warszawa,
Polska (Antoni Dmowski, Włodzimierz Kuczkowski,
Jacek Stępnicki, Edward Sobieszek).
Układ sterowania światłami scenicznymi

G05D

P. 246012

84 02 02

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych,
Warszawa, Polska (Paweł Kamiński, Wiesław Widłaszewski).
Programator liniowo narastających
przebiegów temperatury
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykonania programatora liniowo narastających przebiegów temperatury z szybkością narastania temperatury od
0,2deg/s do 5deg/s w zakresie temperatur od 85 K do
350 K.
Programator według wynalazku zawiera generator
(A) impulsów schodkowych, składający się z dzielnika częstotliwości (B), bloku sterowania (E) i przetwornika cyfrowo-analogowego (F). Wyjście generatora (A) impulsów schodkowych połączone jest z wejściem wzmacniacza mocy (G), którego wyjście połączone jest z uzwojeniem grzejnika (H), znajdującego
się w komorze roboczej (J). Generator (A) impulsów
schodkowych i wzmacniacz mocy (G) podłączone są
do wspólnego bloku zasilania (L).
Dzielnik częstotliwości (B) stanowi układ sześciu
czterobitowych liczników binarnych, sześciu bramek
AND, dwóch bramek NOR oraz sześciu rezystorów
i sześciu przełączników.
Blok sterowania (E) zawiera czterobitowy komparator, czternastobitowy licznik binarny, dwa Ďrzerzutniki, dwie czterowejściowe bramki NAND, cztery dwu wejściowe bramki NAND, sześć bramek NOT,

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sterowania scenami świetlnymi z możliwością większego wyboru
scen świetlnych.
Układ zawiera blok sterowania scen świetlnych
(BSSS), na pierwsze i n-te wejście (S1, ...,Sn), którego są podawane sygnały wyboru scen świetlnych
połączony poprzez blok sterowania pamięcią (BSP)
z pierwszymi i n-tymi blokami pamięci B P 1 , . . . , BPn),
wyjścia których są połączone z pierwszymi i n-tymi
blokami przetwarzającymi informację sekwencyjno-cyfrową na informację równoległą analogową (BPI1,
. ...BPIji) podawaną do regulowania natężenia oświetlenia.
(1 zastrzeżenie)

G05F
F21P

P.246303

84 02 21

Politechnika Warszawska i Spółdzielnia Pracy Budowlano-Elektryczna
„BUDOWA-SPE",
Warszawa,
Polska (Antoni Dmowsiki, Włodzimierz Kuczkowski,
Jacek Stępnicki, Edward Sofoieszek).
Układ sterowania regulatorami świetlnymi
Wynalazek roawiązuje zagadnienie sterowaoiiia obwodami śwda/teł scemiczinych przy zmmáejszonej ilości po-
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łączeń stykowych i zmniejszonej ilości przewodów
łączących.
Układ zawiera blok pamięci (BP), którego wyjście
jest połączone z wejściem przetwornika cyfrowo-analogowego (PC/A), do wyjścia iktórego dołączony
jest blok poziomu wy sterowania sceny (BPWS). Wyjście bloku (BPWS) jest połączone poprzez wzmacniacz
(W) z wejściami sygnałowymi (WE) kluczy analogowych (KA1, .„, KAn), których wyjścia są połączone
z wejściami pamięci analogowych (PÄ1, ..., PAn) połączonych z tyrystorowymi regulatorami obwodów
świetlnych (TROS1, ..., TROSn). Wejście sterujące
(WES) kluczy (KA1, ..., KAn) są połączone z wyjściami (WY1, ... WYn), cyfrowego rozdzielacza kluczy analogowych (CRKA), którego wejście sterujące jest połączone z jędrnym wyjściem (WYS1) centralnej jednostki sterującej (CJS), której drugie wyjście sterujące
(WYS2) jest połączone z wejściem sterującym bloku
pamięci (BP).
(1 zastrzeżenie)

G05F
F21P

P.246304

84 02 21

Politechnika Warszawska i Spółdzielnia Pracy Budowlano-Elektryczina
„BUDOWA-SPE",
Warszawa,
Polska (Antona Dmowiski, Włodtflimierz Kuczkowsłci,
Jacek Stępniicki, Edward Sobieszelk, Włodzimierz Maliszewski).
Sposób programowania
scenicznych efektów świetlnych
i układ do programowania
scenicznych efektów świetlnych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sterowania efektami świetlnymi w płaszczyznach pionowej i poziomej.
Sposób programowania scenicznych efektów świetlnych, charakteryzuje się tym, że w bloku pamięci
(BP) koduje się zespół informacji (S1 Sn) z zakresu scenicznych efektów świetlnych, po czym dokonuje
się wyboru efektu świetlnego w bloku pamięci (BP),
a następn/ie podaje się sygnał elektryczny (START)
na wejście sterujące (We sl) bloku pamięci
(BP),
zaś z pierwszego wyjścia (Wy1) bloku pamięci (BP)
podaje się zbiór liniformacji do wejścia bloku sterowania osią pionową efektów świetlnych (BSY), a z
trzeciego wyjścia (WY3) bloku pamięci (BP) podaje
się zbiór informacji do wejścia bloku sterowania osią
poziomą efektów świetlnych (BSX), natomiast z wyjścia bloku sterowania osią pionową (BSY) oraz z
wyjścia bloku sterowania osią poziomą (BSX), zbiory informacji podaje się do bloku sumowania informacja (BS I), przy czym sumowanie określa się za pomocą sygnału sterującego podawanego z drugiego
wyjścia (Wy2) bloku pamięci (BP) i z wyjścia bloku
sumowania informacji (BS I), po zsumowaniu zbioru
informacji podaje się wynik sumowania do bloku dopasowującego (BD), w którym przetwarza się cyfrowy wynik sumowania zbioru informacji na analogowy wynik zbioru informacji i podaje się do regulatora mocy świateł scenicznych (RMSS), przy czym na
wejście sterujące (We s2) bloku dopasowującego (BD)
Podaje się elektryczny sygnał z czwartego wyjścia
(Wy4) bloku pamięci (BP), Określający stromość narastania efektu świetlnego.
W układzie według wynalazku blok pamięci (BP)
nra pierwsze i n-te wejście zbioru informacji (Sl...Sn)
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z zakresu scenicznych efektów świetlnych oraz wejście (We sl) sterujące, na które podawany jes» elektryczny sygnał (START). Wyjście (Wyl) bloku (BP)
jest połączone z wejściem bloku sterowania osią pionową efektów świetlnych (BSY), a trzecie wyjście
(Wy3) jest połączone z wejściem bloku sterowalnia osią poziomą (BSX). Wyjście (Wy2) jest połączone z drugim wejściem bloku sumowania informacji (BS I), którego wejście pierwsze jest połączone
z wyjściem bloku (BSY), a trzecie wyjście połączone
z wyjściem bloku (BSX). Wyjście bloku (BS I) jest
połączone poprzez blok dopasowujący (BD) z regulatorem mocy świateł scenicznych (RMSS), a wyjście
(Wy4) bloku pamięci (BP) jest połączone z wejściem
sterującym (We s2) bloku dopasowującego (BD).
(2 zastrzeżenia)

G05F
F21P

P.246305

84 02 21

Politechniika Warszawska i Spółdzielnia Pracy Budowlano-Elektryczna
„BUDOWA-.SPE",
Warszawa,
Poilska (Antoni Dmowskd, Włodzimierz Kuczkowski,
Jacek Stępnicki, Edward Sobieszek).
Układ do regulacji świateł scenicznych
Wynalazek rozwiązuje zaigadnienie sterowania światłami scenicznymi.
Układ zawiera centralną jednostkę sterującą (CJS),
do wejścia której doprowadzony jest sygnał (START),
zaś wyjście sygnałowe (WYSC) jest połączone z wejściem adresowym (WEA) bloku pamięci (BP), 'którego wyjście sygnałowe (WYSB) jest połączone z wejściem (WEP)
przetwornika
cyfrowo-ainalogawego
(PC/A). Natomiast wyjście sygnałowe (WYSP) przetwornika (PC/A) jest połączone poprzez łącznik (Ł1)

z wejściem (WEA1) analogowego bloku całkującego
(ABC), którego wyjście sygnałowe (WYSA) jest połączone z wejściem sygnałowym (WESR) bloku rozdzielającego obwody świetlne (BROS), na wyjściach
którego włączone są tyrystorowe regulatory obwodów świetlnych (TROS1, ..., TROSn). Ponadto, wyjście sterujące (WY1) z jednostki sterującej (CJS) jest
połączone z wejściem (WEŁ) łącznika (Łl), a wyjście
(WY2) jest połączone poprzez łączmak (Ł2) z wejściem
(WEA2) bloku (ABC), a wyjście sterujące WY3) jest
połączone z wejściem sterującym (WEBR) bloflcu
(BROS).
(1 zastrzeżenie)
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G05F

P.246315

84 02 21

Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń
Medycznych „FARUM", Warszawa, Polska (Wojciech
Szelemetko, Leszek Łoboda).
Sygnalizator napięcia dodatniego
o zwiększonej wydajności prądowej
Stabilizator napięcia dodatniego o zwiększonej wydajności prądowej charakteryzuje się tym, że emiter
tranzystora wyjściowego (T2) scalonego regulatora napięcia (US) jest połączony poprzez rezystor (R5) i połączoną z nim szeregowo diodę Zenera (D) do masy
układu.
(1 zastrzeżenie)

Nr 19 (307) 1985

Układ sterowania
tranzystorem kluczującym
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie
opracowania
układu umożliwiającego znaczne przyspieszenie wy
łączania tranzystora kluczującego oraz poprawiają
cego regulację napięcia wyjściowego, a tym samym
umożliwiającego właściwą pracę przetwornicy a przy
dużych wahaniach napięcia zasilającego.
Układ według wynalazku ma transformator, którego
uzwojenie pierwotne (Zl) kluczowane jest przez tran
zystor (T5). Sterowanie tranzystorem kluczującym
(T5) dokonywane jest przez: wzmacniacz błędu (WB) i
przerzutndk monostabilny, który w chwili zapoczątko
wania procesu wyłączania tranzystora, podaje na je
go bazę ujemne napięcie pochodzące z naładowanego
uprzednio kondensatora (C7). Uzyskane napięcia w
uzwojeniach wtórnych są prostowane lub powielane.
(1 zastrzeżenie)

G05F

P. 250279 T

84 10 30

Przedsiębiorstwo Zagraniczne BASS, Zabrze, Polska (Karol Swierc).
Układ stabilizowanego zasilacza impulsowego

G05F

P/246348

84 02 22

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosynitezy
im. S. Kaliskiego, Warszawa, Polska (Zygmunt Dźwigalski).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu stabilizowanego zasilacza impulsowego o małych wymiarach i niewielkim koszcie.
Układ składa się z samowzbudnej dwutatotowej
przetwornicy (P), w której czas taktu gromadzenia
energii jest sterowany dodatkowym obwodem (S),
przyłączonym do wspólnego napięcia zasilania (Uz).
Obwód (S) jest złożony z rezystorów (Ri, R2), kondensatora (C) oraz klucza - komparatora napięcia (K).
Sygnał sterujący z obwodu (S) zostaje podany w dogodny punkt układu przetwornicy (P), na przykład
do bazy tranzystora przetwornicy.
Układ stabilizowanego zasilacza impulsowego jest
przeznaczony dla odbiorników o stałym poborze mocy.
(1 zastrzeżenie)

Układ do sterowania
lub synchronizacji impulsowych
elektrycznych układów wysokonapięciowych,
zwłaszcza w zakresie 600-3000V
W układzie wediug wynalazku elementem, jest wykorzystywany do geneiroiwainiia impulsu sterującego
lub synchronizującego jest konftaktroin,
(1 zastrzeżenie)

G05F
G01R

P.246426

84 02 28

Zakłady Maszyn i Urządzeń Technologicznych
„UNITRA-UNIMA", Zakład Urządzeń Eleflctronaczaiych,
Warszawa, Polstka (Jacek Rydzewski).

G06D

P.246803

84 03 07

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa,
Polska (Henryk Gajjewskł, Kazarnierz Pleśnaamski).
Układ imitatora do szkolenia operatorów
i nawigatorów przyrządowego naprowadzania
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
imitatora, który by umożliwiał kompleksowe szkolenie różnych osób funkcyjnych biorących udział w procesie inaprowadzanda myśliwców na cele powietnzne
w systemach zautomatyzowanych.
Imitator według wynalazku zawiera minikomputer
(1), generator (2) systemów radiolokacyjnych stacji
obserwacji okrężnej, generator (8) sygnałów radiolokacyjnych wysokosciomierzy, konwerter (4) danych
naprowadzania, blok ((5) sprzężenia oraz aparaturę
przyrządowego naprowadzaniia w postaci połączonych
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pomiędzy sobą bloku (6) kontroli naprowadzania,
bloku (7) śledzenia tras obáelctów i bloku (8) wypracowywania komend naprowadzania.
(1 zastrzeżenie)

G06F

45

Urządzenie do sygnalizowania wychyleń
obiektów budowlanych ponad wielkość dopuszczalną
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie
opracowania
urządzenia umożliwiającego ciągłą kontrolę wychyleń
obserwowanych obiektów.
Urządzenie do sygnalizowania wychyleń obiektów
budowlanych ponad wielkość dopuszczalną składa się
z plastikowego cylindra (1), w którym wytoczona jest
szczelina wypełniana rtęcią (2) oraz z dwóch pierścieni metalowych (3), osadzonych współśrodkowo w
szczelinie cylindra (1) w odległości „h" ponad lustrem
rtęci (2), przy czym pierścienie (2) połączone są przewodami (4) ze źródłem prądu (9) poprzez akustyczne
urządzenie alarmowe (8). Urządzenie jest zamocowane
do podstawy (10(, które przytwierdzone jest do ścianki (11) nitem (7), mającej śruby regulacyjne (6).
(2 zastrzeżenia)

84 02 15

P.246220

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych im.
Komuny Paryskiej, „TELKOM-ZWUT", Warszawa,
Polska (Michal Radwan, Mirosław Hutnik, Andrzej
Piekut, Henryk Kózka).
Sposób i układ kontroli prawidłowości
wykonywania programów przez komputer sterujący,
zwłaszcza w telekomunikacji
. Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu i układu kontroli prawidłowości wykonywania programów przez komputer sterujący.
Sposób według wymalazku polega na tym, że kontrola dokonywana, jesrt, na podstawie porównywania
okresów pojawiatnia snę gemerowainych przez mikroprocesor syganalów na końcu wykonywainda wszystkich
programów o różnych priorytetach z założonym sumarycznym czasem wykonania tych programów.
Układ według wynalazku zawiera przerzutnik monostabilny (P) odmierzający stały czas (t) do wejścia,
którego doprowadzony jest z mikroprocesora sygnał
(KO), który także podawany jest poprzez bramkę
blokującą (B2) na wejście licznika (U1), natomiast
wyjścia przerzutnika monostabilnego (P) i licznika
(Ul) są poprzez bramkę sumującą (B1) dołączone do
wyjścia alarmu (A) układu kontroli, przy czym licznik (U1) ma również wejście zerujące, na które podawany jest z mikroprocesora sygnał (K.W).
(7 zastrzeżeń)

G08C
F04B

P.246398

84 02 24

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Kielce, Polska (Zenon Zając).
Urządzenie do kontroli na odległość pracy maszyn,
zwłaszcza pomp głębinowych
Wynalazek dotyczy urządzenia do kontroli na odległość pracy maszyn zwłaszcza pomp głębinowych,
przy użyciu zwykłego aparatu telefonicznego.
Urządzenie utworzone jest z aparatu telefonicznego
(1) połączonego poprzez przekaźniki (2 i 3) z analiza-

G08B
G01C
E04G
E02D

P.250254

T

84 10 29

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych,
Biuro Projektów Górniczych „Katowice", Katowice,
Polska (Benedykt Kutkowski, Jerzy Blaszkę, Zbigniew
Wasilewski).

torem programowym (5), który włączony jest w obwód z mikroprzełącznikami (8) sprzężonymi ze stycznikami mocy na zasilaniu silników pomp (PI, PII,
PIII) oraz z dzwonkiem- sygnalizacyjnym (7). Analizator programowy (5) poprzez przekaźniki (4 i 6) ma
połączenie zwrotne z aparatem telefonicznym (1).
(2 zastrzeżenia)
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P.246804

84 03 07

G10K
F01N
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P. 246449

84 02 29

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa,
Polska (Henryk Gajewski).

Przedsiębiorstwo Polonijno-Zagraniczne
Thompson", Warszawa, Polska (Leszek Bonikowski).

Układ imitatora stacji radiolokacyjnej

Tłumik dźwięków

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
imitatora.
Układ według wynalazku charakteryzuje się tym,
że współpracujący z minikomputerem (1) generator (2)
sygnałów radiolokacyjnych połączony jest wprost ze
wskaźnikiem radiolokacyjnym (4), a blok (5) wyboru
stanu pracy stacji radiolokacyjnej jest włączony poprzez blok (6) kodowania do wejścia przerwań i kanału znakowego miiniikamiputera (1).
(1 zastrzeżenie)

Tłumik dźwięków utworzony jest z powtarzalnych
zespołów interferencyjno-absorpcyjnych, z których
każdy składa się z obudowy (1) z komorą (2) w
kształcie słupa o płasko-owalnym przekroju poprzecznym i z bryły (3) w kształcie słupa o płaskoowalnym przekroju poprzecznym, mieszczącej się w
komorze (2).
Bryła (3) łączy się z obudową (1) na obszarze podstaw słupa. Płaskie części płasko-owalnego przekroju
poprzecznego komory (2) i bryły (3) są prostopadłe
do podłużnej osi (4) tłumika. Na podłużnej osi (4)
tłumika znajduje się otwór wlotowy (5, 7) do komory (2). W bryle (3) znajduje się komora wewnętrzna
(8) o kształcie odpowiadającym kształtowi bryły (3),
z kołowymi otworami wlotowymi (9) na podłużnej
osi (4) tłumika i szczelinie (10) na bokach komory
wewnętrznej (8).
(6 zastrzeżeń)

G09B
F41J

P. 246805

84 03 07

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa,
Polska (Henryk Gajewski, Kazimierz Pleśniarski).
Układ imitatora do szkolenia pilota
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
imitatora do kompleksowego szkolenia pilota w pełnym zakresie przyrządowego naprowadzania z odwzorowaniem realnych warunków walki powietrznej.
Układ imitatora zawiera kabinę treningową (1)
sprzężoną z minikomputerem (2) poprzez konwerter
(3), blok (4) dopasowania, blok (5) sterowania oraz generator (6) sygnałów radiolokacyjnych stacji pokładowej. Konwerter (3) połączony jest z zespołem (7)
rejestrującym położenie samolotu, a blok (5) sterowania jest połączony z zespołem wskaźników (9) komend urządzenia do przyrządowego naprowadzania.
Generator (6) sygnałów stacji radiolokacyjnej pokładowej jest połączony z radiolokacyjnym celownikiem
pokładowym (10).
Do wejścia minikomputera (2) włączone są ponadto pamięć zewnętrzna (12), monitor ekranowy (13)
i generator (14) sygnałów radiolokacyjnych stacji obserwacji okrężnej, z którym połączony jest wskaźnik
radiolokacyjny (15).
(1 zastrzeżenie)

G11B

P. 252395

Zakłady Radiowe „UNITRA-ELTRA",
Polska (Jerzy Kończewski).

84 03 14
Bydgoszcz,

Magnetofon
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
magnetofonu z urządzeniem do oznaczania miejsc
zapasu na taśmie i ich wyszukiwania.
Magnetofon według wynalazku jest wyposażony w
układ (1) do wzajemnie jednoznacznego oznaczania
kodem wyróżnionych miejsc na taśmie, współdziała jąccy z zespołem (2) kasowania zapisu i głowicą (3) zapisującą oraz układ (6) wyszukiwania oznaczeń kodowych przy szybkim przewijaniu taśmy i porównywania ich z kodem zadanym, współpracujący z głowicą (3) odczytującą i urządzeniem (5) do podsłuchu
szybko przewijanej taśmy, a także elektrycznie sterowany mechanizm (4) napędu taśmy, który współdziała z tymi dwoma układami (1) i (6). Ponadto układ (1) wytwarza sygnały o częstotliwości niższej
od dolnej częstotliwości granicznej pasma przenoszenia magnetofonu, które są zapisywane na taśmie przez
głowicę (3).
(2 zastrzeżenia)
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Dział H
ELEKTROTECHNIKA
H01B

P.246310

84 02 20

Zakłady Tworzyw Sztucznych „ERG", Gliwice, Polska (Gerard Lebioda, Jędrzej Lelonkiewicz, Lidia Michalska-Lebioda).
Izolator przepustowy kondensatorowy
silnoprądowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania
izolatora przepustowego, kondensatorowego silnoprądowego rozdzielnego, bez użycia tradycyjnych połączeń.
Izolator przepustowy kondensatorowy jest zaopatrzony w podwójne sprężyste uszczelki (6), (7) i (8)
umieszczone w rowkach płyty głowicy (2) przepustu.
W części olejowej przepustu przyspawana jest do
szyn miedzianych (1) pokrywa nośna (17), na którą
nakręcona jest nakrętka dociskowa (3) z nagwintowanymi otworami. Na obwodzie nakrętki dociskowej
(3) rozmieszczone są symetrycznie sprężyny (13), które w łatwy sposób można docisnąć wkrętami, wywierając pożądany docisk na podwójne uszczelki (6),
(7) i (8) poprzez rurę cylindryczną układu izolacyjnego (10) ze sterowanym pojemnościowo rozkładem pola
elektrycznego oraz osłonę ceramiczną (4) nasadzoną
na kołnierz (5). Kołnierz mocujący (5) osadzony jest
na tulei izolacyjnej przy wykorzystaniu skurczu
cieplnego i dodatkowo uszczelniony elastycznym lepiszczem epoksydowym. Przestrzeń pomiędzy osłoną ceramiczną (4), a powierzchnią zewnętrzną układu izolacyjnego wypełniona jest całkowicie masą uszczelniającą, która równocześnie chroni układ izolacyjny
przed nasiąkaniem wilgoci.
(3 zastrzeżenia)

H01H

P. 246332

H01H

P.246403

84 02 24

Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia
„ZWAR" im. Dymitrowa, Warszawa, Polska (Józef
Sobociński, Stefan Maliszewski).
Wkładka bezpiecznikowa wielkiej mocy
wyłączalnej na małe prądy znamionowe
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
wkładki, charakteryzującej się dużą zdolnością wyłączania prądów zwarciowych i przeciążeniowych bez
powodowania przepięć większych od dopuszczalnych.
Wkładka bezpiecznikowa wielkiej mocy na małe
prądy znamionowe zwłaszcza wysokiego napięcia zawiera wspornik izolacyjny (1), na którym nawinięty
jest topik podstawowy (2) oraz równolegle z nim dodatkowy topik (3) z materiału oporowego. Topik dodatkowy (3) jest zwarty metalicznie (4) z podstawowym topikiem (2) w co najmniej dwóch miejscach
rozmieszczonych wzdłuż jego długości. Wsporniki izolacyjny (1) z nawiniętymi topikami umieszczony jest
w obudowie izolacyjnej wypełnionej gasiwem.
(1 zastrzeżenie)

84 02 21

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice,
Polska (Jerzy Dudek, Zygmunt Dawid, Antoni Bogucki).
Układ elektronicznego przekaźnika krótkoczasowego
do elektroenergetycznej automatyki zakłóceniowej
V7ynalazek rozwiązuje zagadnienie zaadaptowania
bloku scalonego 555 do przekaźnika czasowego.
Blok scalony 555 ma wejście (2) pobudzane krótkimi pojedynczymi impulsami poprzez układ różniczkujący złożony z konsensatora (C1) i opornika (R1). Wyprowadzenie (4) bloku scalonego jest zwierane z masą przez tranzystor (T1) w stanie niepobudzonym przekaźnika.
(1 zastrzeżenie)

H01J

P. 250904

841213

Pierwszeństwo: 83 12 13 - St. Zjedn. Am. (nr 560794)
RCA Corporation, Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Ameryki (Hsing-Yao Chen, Richard H. Hughes).
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Kineskop kolorowy mający wyrzutnię rzędową
z elementami korekcji zniekształceń koma
"Wynalazek rozwiązuje zagadnienie udoskonalenia
wyrzutni kineskopu kolorowego.
Wyrzutnia elektronowa kineskopu według wynalazku zawiera cztery magnetycznie przenikalne elementy (74-80) usytuowane w pobliżu wyjścia wyrzutni
elektronowej w obszarze części brzegowej strefy odchylania. Pierwszy (76) i drugi (78) elementy są usytuowane między torem wiązki środkowej (G), a
pierwszym (R) i drugim (B) torami wiązek zewnętrznych odpowiednio. Trzeci (74) i czwarty (80) elementy są usytuowane w pewnej odległości od pierwszego i drugiego elementów odpowiednio i na zewnątrz odpowiednich torów wiązek zewnętrznych.
Pierwszy i trzeci elementy oraz drugi i czwarty elementy bocznikują pierwszą część brzegową każdego
ze wzajemnie prostopadłych magnetycznych pól odchylających dokola odpowiednich torów wiązek zewnętrznych i przepuszczają pozostałą część brzegową
przez odpowiednie tory wiązek zewnętrznych. Pierwszy i drugi elementy bocznikują pierwszą część brzegową każdego ze wzajemnie prostopadłych magnetycznych pól odchylających dokoła toru wiązki środkowej i przepuszczają pozostałą część brzegową tych
pól przez tor wiązki środkowej.
(3 zastrzeżenia)

H01R

P.246396

84 02 24

Instytut Elektrotechniki, Warszawa,- Polska (Andrzej
Marszczak, Jerzy Sameryt, Jacek iMalinowski).
Segmentowy łącznik krzywkowy niskiego napięcia
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji
segmentowego łącanika krzywkowego niskiego napięcia
stosowanego zwłaszcza do sterowania silnikami »synchronicznymi i układami automatyki.
W dwuobwodowych segmentach (2) popychacze (13)
zestyków ruchomych (11) mają występy (14), sprzęga-

jące popychacze (13) ze zestykami ruchomymi (11).
W komorze wydmuchowej (19) są umieszczone elementy (20) rozdzielające łuk elektryczny powstający
przy otwieraniu i zamykaniu zestyków (10, 11).
Segmenty (2) są wyposażone w odpowiadające sobie
wnęki (21) i występy (22), które po zestawieniu dwóch
sąsiednich segmentów (2) tworzą konstrukcję wsporczo-zaciskową dla styków stałych (10).
(1 zastrzeżenie)
H01R

P. 250050 T

8410 15

Zakłady Sprzętu Instalacyjnego "POLAM", Szczecinek, Polska (Adam Rachwalski, Leopold Rutkowski)
Gniazdo przenośne 10/16A 250 V
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
gniazda prostego w montażu, oszczędnego w zużyciu
materiałów, bez elementów śrubowych, bezpiecznego
w użytkowaniu.
Gniazdo przenośne 10/16A 250V wg wynalazku ma
korpus (1) w postaci walca zaopatrzonego w części
środkowej w kanał przelotowy z bieżnią (3). Pokrywa
(5) wykonana w postaci walca ma w części środkowej
występ (6), który w dolnej części ma prostokątne symetryczne wybrania (9).
(2 zastrzeżenia)
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8410 22

Jan Kędzielawa, Dąbrowa Tarnowska, Polska (Jan
Kędzielawa).
Złącze przewodowe
Wynalazek rozwiązuje problem szybkiego łączenia
i rozłączenia przewodów jedno lub wielożyłowych.

H02H

P.246291

84 02 21

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków, Polska Andrzej Ciepiela, Krzysztof Miączyński,
Tadeusz Orzechowski, Antoni Zdrojewski).
Układ do ochrony uzwojeń
wzbudzenia maszyn elektrycznych
do przepięć łączetuowych
Wynalazek roawiąauje zagadinienie opracowania
układu umożliwiającego ustawienie w szerokim zakresie i z dużą dokładnością progu napięcia zadziałania.
Układ do odhrony uzwojeń wzbudzenia maszyn elektrycznych od przepięć łączeniowych ima rezystancyjny
dzielnik napięcia (Ri Ri), którego środek jest połączony
poprzez diodę (Di) z emiterem tranzystora (Ti) i poprzez diodę (D2) z diodą Zenera (DZ) i bazą tranzystora (Ti) oraz z kolektorem tranzystora (Tj).

Złącze przewodowe charakteryzuje się tym, że elementem łączącym i izolującym jest nakrętika-czopek
wykonania z izolacyjnej masy plastycznej, z wewnętrznym gwintem stożkowym zwężającym się ku górze.
(1 zastrzeżenie)

H02H

P.246211

84 02 13

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, Pątnów
k/Konina,, Polska (Władysław Czarczynski, Tadeusz
Wydrzyński).
Sygnalizacja przerwy baterii głównej
220 V=oraz baterii dodatkowej
24V=w Elektrowni Pątnów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie
sygnalizacji
przerwy baterii w przypadku pracy z obciążeniem lub
bez obciążenia.
Sygnalizację przerwy baterii zapewnia układ elektroniczny dwóch przerzutników Schmitta z przekaźnikiem wyjściowym sterowany spadkiem napięcia diod
(D9 i D10) spowodowanym przepływem prądu konserwującego baterię główną i baterię dodatkową.
(1 zastrzeżenie)

Koletator tranzystora (Ti) jest połączony z bazą tranzystora (T2) i poprzez rezystor (R3) z diodą Zenera
(DZ), emiterem tranzystora (T*) i ibramką pomocniczego tyrystora (TYi) oraz poprzez rezystor (R4) i diodę
(D3) z tyrystorami (TYi, TY2), które łączą się z jednym
zaciskiem wejściowym układu. Drugi zacisk jest połączony z anodą tyrystora roboczego (TYj), a poprzez
rezystor (Re) i pierwotne uzwojenie transformatora
bramkowego (TR) z anodą tyrystora pomocniczego
(TYi). Wtórne uzwojenie transformatora bramkowego
(TR) jest połączone poprzez równolegle złączone rezystor (Rs) i kondensator (C) z tyrystorem roboczym
(TYÏ).

(1 zastrzeżenie)
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H02H

P. 246349

84 02 22

Instytut Fizyka Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
im. S. Kaliskiego, Warszawa, Polska (Zygmunt Dźwigalski).
Układ do zabezpieczenia
wejścia impulsowych elektrycznych
o niewielkich mocach układów wysokonapięciowych
przed przepięciem, zwłaszcza w zakresie 600 - 3000 V
W układzie według wynalazku elementem, który
zabezpiecza wejście układów elektrycznych przed
przepięciem jest kontaktron.
(1 zastrzeżenie)

H02K

P.246373

84 02 24

Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn
Elektrycznych „Kornel", Katowice, Polska (Iwo Cholewicki, Michal Lubina, Piotr Roch).
Biegun komutacyjny maszyny prądu stałego
Przedmiotem wynalazku jest biegun komutacyjny
maszyny prądu stałego umożliwiający regulację szczelny powietrznej miejdzy wirnikiem, a rdzeniem, bez
potrzeby wymontowywamia wirnika.
Biegun komutacyjny ma w osi poprzecznej (1) wąską szczelinę z umieszczonym w niej nastawnym rdzeniem (2) zakończonym nabiegunnikiem (3). Rdzeń
nastawiany jest za pomocą śruby lub nakrętki.
(3 zastrzeżenia)

H02K
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Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jan Zawilak, Andrzej Kordecki).
Układ obwodów elektrycznych
wirnika indukcyjnego silnika synchronizowanego
Wynalazek dotyczy układu obwodów elektrycznych
wirnika indukcyjnego silniika synchronizowanego,
przeznaczonego do stosowania w układach napędowych z ciężkim rozruchem oraz zmiennym obciążeniem roboczym, zwłaszcza w górnictwie, hutnictwie
i przemyśle cemenitowym.
Układ obwodów według wynailazku składa się z
uzwojenia wirnika (U) o trzech symetrycznych pasmach fazowych (A, B, C) «Skojarzonych w trójkąt.
Wirnik jest połączony za pomocą ślizgowych pierścieni (P) z trójfazowym dwupołożeniowym przełącznikiem (S), z którym jest także połączony trójfazowy
rozrusznik (R) oraz źródło prądu stałego (PS). W drugim położeniu (II) przełącznika (S), warunkującym
synchroniczną pracę, dodatni biegun źródła prądu stałego (PS) jest połączony z początkiem jednego pasma
fazowego uzwojenia (U), natomiast ujemny biegun
źródła (PS) jest połączony z wzajemnie zwartymi początkami dwóch pozostałych pasm fazowych.
(1 zastrzeżenie)

H02K

P.246448

84 02 29

Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn
Elektrycznych „Kornel", Katowice, Polska (Iwo CbolewiioM, Michał Lubina, Piotr Roch, Kazimierz Nowak).
Stojan maszyny prądu stałego
Przedmiotem wynalazku jest stojan maszyny prądu
stałego z uzwojeniem kompensacyjnym o takich samych gabarytach jak gabaryty maszyn, nieskompensowanych.
Stojan według wynalazku charakteryzuje się tytm,
że czołowa część cewki uzwojenia wzbudzenia (2) w
obrębie szerokości rdzenia bieguna głównego (3) odgięta jest w kierunku od osi wzdłużnej stojana.
(1 zastrzeżenie)

84 10 24

P.250195 T

Politechnika Wrocławska,
Zawilak, Andrzej Kordecki).
H02K

84 10 22

Wrocław,

Polska

(Jan

Silnik trójfazowy
o dwóch prędkościach obrotowych
Przedmiotem wynalazku jest silnik trójfazowy o
dwóch prędkościach obrotowych, regulowanych zmianą liczby par biegunów pola magnetycznego w stosunku 1:2, przeznaczony do napędu urządzeń przemysłowych, a zwłaszcza obrabiarek, suwnic, dźwigów,
pomp, wentylatorów, wirówek itp.
Silnik trójfazowy o dwóch prędkościach obrotowych
według wynalazku jest wyposażony w przełączalne
uzwojenie, rozłożone równomiernie na obwodzie twornika i podzielone na trzy jednakowe, symetrycznie
rozmieszczone pasma fazowe, z których każde jest

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 19 (307) 1985

podzielone na grupy zezwojów. Liczba zezwojów w
grupie jest równa Liczbie żłobków, przypadających ma
biegun i fazę mniejszej prędkości obrotowej warunkowanej większą liczbą biegunów, przy czym zezwoje
są umieszczone w żłobkach jednowarstwowo.
(1 zastrzeżenie)

H02M

P. 216299

8402 21

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Włodzimierz Michalskd).
Układ wyzwalania tyrystorów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
układu sterowaniia tyrystorów, przy jednoczesnym
uniezależmiendu go od czynindików zewnętrznych.
Układ zawiera blok formowania impulsów sterujących (BFIS) połączony z wyjściem bloku symchrotnizacji (BS), zaś wyjście bloku (BFIS) jest połączone z
wejściem przerzutnájka monostaibiłnego (PM), którego
wyjście jest połączone z wejściem sterującym obloku
logicznego formowania
impulsów
wyzwalających
tBLIW). Wejścia ispginałowe toloku (BLIW) są połączone z wyjściem bloku isyinchronizacji' (BS), zaś wyjścia
bloku logicznego (BLIW) są połączone poprzez wzmacniacz impulsów wyzwailaijących (WIW) z obwodami
bramkowymi (GK) tyrystorów.
(1 zastrzezenáe)

H021M

P.246440
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kiem układu (9) zapłonowego tyrystorów łącznika
zwierającego obciążenie przemiennika i poprzez negator (7) z drugim zaciskiem tego układu zapłonowego.
Generator (6) trzech taktów połączony jest poza tym
z układem (2) sterowania załączeniem i swoimi trzema wyjściami z trzema wejściami układu (6) bramkowainda impulsów. Układ (6) bramkowania jest połączony także trzema wejściami z generatorem (4)
caągu impulsów, a wyjściami z układem (9) zapłonowym zespołu przekształcającego.
Układ sterowania zawiera również dzielnik (5)
częstotliwości przez dwa, który ma wyjścia, połączone
z układem (10) zapłonowym tyrystorów obwodu komutacyjnego
przemiennika.
(1 zastrzeżenie)

H02M

P.246441

84 02 27

Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw Maszyn
i Urządzeń Hutniczych „HUTMASZPROJEKT-HAPEKO", Katowice, Polska (Stamaisław Sroka, Jerzy Siwiński).
Bezpośredni tyrystorowy
przemiennik częstotliwości
Wyoalazeik roawiąauje zagadnienie opracowania
przemiennika częstotliwości o niezależnej regulacji
napięcia i częstotliwości
Bezpośredni tyrystorowy przemiennik częstotliwości
ma łącznik zwierający obciążenie (9), połączony jednym zaciskiem z grupą ainodową diodowego mostka
komutacyjnego (10) i z zaciskiem pierwszego generatora impulsów komutacyjnych (7) oraz połączony
drugim zaciskiem z grupą katodową diodowego mostka komutacyjnego (10) i z zaciskiem drugiego genenatora limpulsów komutacyjnych (8).
(1 zastrzeżenie)

84 02 27

Biuro Projektów i Kompletacja Dostaw Maszyn
i Urządzeń Hutniczych „HUTMASZPROJEKT-HAPEKO", Katowice, Polska (Stamisław Sroka).
Układ sterowania tyrystorów
bezpośredniego przemiennika częstotliwości
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układiu sterowania tyrystorami bezpośredniego przemiennika częstotliwości o komutacji wewnętrznej
grupowej.
Układ według wynalazku ma przetwornik (1) napięcie-częstotliwość połączony zaciskiem wyjściowym
z generatorem (3) trzech taktów, dzielnikiem (5) częstotliwości przez dwa, trzema zaciskami wejściowymi
układu (6) bramkowania impulsów, z jednym zacisH02M

P.250080 T

84 10 17

Politechniika Łódzka, Łódź, Polska (Zbigniew Lisik,
Wojciech Pawlak).
Układ falownika szeregowego
i szeregowo-równoległego pracującego z dużą
częstotliwością
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
ukŁadu zbudowanego oa tyryistorach ze wspomaganym wyłączaniem, bez potrzeby stosowainia skomplikowanych układów generujących iimpulsy bramkowe.
Układ falownika (Szeregowego i iszeregowo-równoległego zawierającego w jednej faerie podstawową gałąź wyposażona w dwa tyrystory i dwie cewki sprzę-
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żonę, przy czym anoda pierwszego tyrystora jest połączona z dodatnim biegunem źródła zasilania, a do
katody tego tyrystora jest przyłączony jeden koniec
pierwszej cewki sprzężonej, charakteryzuje się tym, że
drugi i koniec pierwszej cewki sprzężonej (L1) jest połączony z anodą drugiego tyrystora (T2), którego katoda jest połączona z jednym końcem drugiej cewki
sprzężonej (L2), której drugi koniec jest dołączony do
masy układu. Pomiędzy bramkę pierwszego tyrystora
(T1) i drugi koniec pierwszej cewki sprzężonej (L1)
jest włączony pierwszy klucz (K1), a pomiędzy bramkę drugiego tyrystora (T2) i drugi koniec drugiej cewki sprzężonej (L2) jest włączony drugi klucz (K2).
(1 zastrzeżenie)

H02P

P.246266
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Sposób sterowania napędu urządzenia do okresowego
oczyszczania luźnych włókien oraz elektryczny układ
sterowania napędu urządzenia do okresowego
oczyszczania luźnych włókien
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu i układu umożliwiających próg ramowaną pracę
wielosilnikowego układu napędowego maszyny przędzalniczej.
Sposób polega na tym, że ustala się okresy czasowe poszczególnych cykli pracy urządzenia i cykliczność jego pracy rozpoczynając od cyklu oczyszczania
w czasie od 1-300 sekund, poprzez cykl wydawania
w czasie od 1-120 sekund, do cyklu zasilania w czasie od 1-300 sekund, przy czym po każdorazowym
zatrzymaniu urządzenia dalszą jego pracę rozpoczyna
się od cyklu oczyszczania.
Układ ma co najmniej trzy czasowe przekaźniki
(PC1), PC2, PC3), przy czym w obwód czasowego przekaźnika (PC1) jest włączona cewka przekaźnika (P4)
sterującego stycznikiem (S5) silnika zasilającego
układu, cewka przekaźnika (P7), w którego obwód jest
włączona cewka czasowego pnzekaźnaka (PC2) oraz
cewka przekaźnika (P5), którego styk bierny jest w
obwodzie napięciowym czasowych przekaźników (PC1,
PC2, PC3). Natomiast w obwód czaisowego przekaźnika (PC2) jest włączona cewka czaisowego przekaźnika
(PC3) i stycznika (S6) siłownika wahliwej przegrody
roboczej komory oczyszczarki stopniowej a w obwodzie czasowego przekaźnika (PC3) znajduje się krańcowy wyłącznik (W4) tej przegrody oraz jest włączona cewka stycznika (S6) siłownika wahliwej przegrody, w (którego obwodzie znajdują się styki czasowego
przekaźnika (PC3), przy czym styk czasowo zwiemy
czasowego przekaźnika (PC3) jest połączony z czasowym przekaźniiikem (PC1) i z pośredniczącym przekaźnikiem (P4).
(5 zastrzeżeń)

84 02 16

Instytut Eleüctrotechniki, Warszawa, Polska (Ładysław Gronau.
Kompleksowy regulator prądu silnika elektrycznego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji kompleksowego regulatora prądu silnika elektrycznego,
zwłaszcza do zautomatyzowanych napędów obrabiarek.
W regulatorze według wynalazku analogowy sygnał
prądowy (Ui) jest podany na wejścia komparatorów
(K1, K2, K3) spolaryzowane napięciami odniesienia
(U-), (U+). Z wyjścia trzeciego komparatora (K3)
poprzez element opóźnieniia czasowego (C, P3) jest
sterowany trzeci tranzystor (T3). Tranzystor (T3) ste!Tuje 'tranzystory: pierwszy (T1), drugi (T2) i czwarty
(T4) i za ich pośrednictwem oddziaływuje na wielkość
tepięć polaryzujących wejścia komparatorów (K1, K2),
a tym samym na ograniczenie natężenia prądu silnika w stanie ustalonym.
(2 zastrzeżenia)
H02P
H02M

P. 246298

84 02 21

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Włodzimierz Koczara, Włodzimierz Michailski, Lech Grtzesiak, Mikołaj Patejuk).
Układ napędowy prądu przemiennego ze sterownikiem
w pośredniczącym obwodzie prądu stałego

H02P

P.246269

84 02 17

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozowojowy Przemysłu Bawełnianego, Łódź, Polska (Stanisław Dunikowski, Cyprian Pawłowski, Aleksander Herszkowicz, Andaraej Kluka, Zdzisław Sosiński).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sterowania indukcyjnymi silnikami pierścieniowymi z ograniczonymi tętnieniami prądu wyprostowanego obwodu wirnika.
Układ ma pomiędzy elementem indukcyjnym (L2), a
łącznikiem tyrystorowym (ŁT) włączony element pojemnościowy (C), którego jedna okładzina jest połączona poprzez element prostowniczy (EP) włączony
zaporowo, z anodą łącznika (ŁT), a druga okładzina
jest połączona z katodą łącznika (ŁT). (1 zastrzeżenie)
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AND (Bl), na wyjściu (C), której formowany jest sygnał w postaci fali prostokątnej o zmodulowanej szerokości impulsu decydującej o wartości prądu w sriilmiku i jednocześnie wyjście jędrnego z komparatorów
(K2) poprzez inwerter (1) połączone jest z jednym wejściem bramki EX-OR (B2), a na drugie wejście tej
bramki doprowadzony jest sygnał logiczny (KR) informujący o zadanym kierunku ruchu, zaś na wyjściu (D) bramki EX-OR (B2) formowany jest sygnał
decydujący o kierunku przepływu prądu przez silnik,
przy czym sygnały z wyjść obu bramek (B1, B2) doprowadzone są do wejść impulsowego wzmacniacza
mocy (2), który zasilany jest ze źródła prądowego (ZP).
(1 zastrzeżenie)

H02P
H02M

P.246300

84 02 21

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Włodzimierz Koczara, Włodzimierz Michalski, Lech Grzesiak, Mikołaj Palejuk).
Sterownik prądu stałego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia tętnienia prądu stałego wpływającego do źródła oraz
ograniczenia poboru mocy biernej z sieci
Zgodnie z wynalazkiem, sterownik ma na wejściu
włączoną równolegle pojemność (C), przy czym jedna
elektroda pojemności (C) połączona z katodą elementu prostowniczego (EP), z którą połączony jest drugi
element indukcyjny (L2).
(1 zastrzeżenie)

H03F

P.246390

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska
ciech Nowak).

84 02 23

(Woj-

Wzmacniacz mocy prądu przemiennego, zwłaszcza
w zakresie prądów wyjściowych o dużych wartościach

H02P

P.246353

84 02 23

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Krzysztof Ciężarek).
Impulsowy regulator prędkości obrotowej dla silnika
magnetoelektrycznego prądu stałego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania regulatora prędkości, który pozwoliłby na wymuszenie
stałego momentu na wale silnika podczas przebiegów
przejściowych, a zwłaszcza podczas hamowania, przy
jednoczesnym zapewnieniu wysokiej stabilizacji prędkości zadanej.
Regulator zawiera blok formowanda sygnałów stertujących (1) wyposażony we wzmacniacz eperacyjny
(WO1), do którego wejść doprowadzony jest sygnał
napięciowy (PT) reprezentujący aktualną wartość
prędkości i jednocześnie do wejścia nieodwracającego
tego wzmacniacza dołączony jest klucz analogowy
(PA1) sterowalny sygnałem logicznym (KR) informującym o zadanym kierunku nuchu, zaś wyjście wzmacniacza (WO1) połączone jest z wejściem odwracającym drugiego wzmacniacza operacyjnego (WO2), do
'którego doprowadzony jest sygnał napięciowy (WZ)
o polaryzacji dodatniej reprezentujący zadaną wartość prędkości, a którego wyjście dołączone jest do
wejść dwu komparatorów (K1, K2), gdzie do drugiego
wejścia jednego z nich (K1) jest przyłączony generator przebiegu trójkątnego (GPT) stanowiąc impulsator o modulowanej szerokości impulsu. Wyjścia obu
komparatorów (Kl, K2) dołączone są do wejść bramki

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
układu wzmacniacza mocy prądu przemiennego, zwłaszcza w zakresie prądów wyjściowych o dużych wartościach przeznaczonego do zastosowań w konstrukcjach elektroriacznych.
Wzmacniacz według wynalazku ma wzmacniacz operacyjny (W) z wyjściem transformatorowym, w którym transformator (Tri) jest objęty pętlą ujemnego
sprzężenia zwrotnego, przy czym wejście nieodwracające (3) wzmacniacza operacyjnego (W) jest połączone
z generatorem napięcia przemiennego (G) o stabilnej
regulowanej amplitudzie, a wejście odwracające (2)
wzmacniacza operacyjnego (W) jest połączone pętlą
ujemnego sprzężenia zwrotnego z szeregowym dzielmikiem rezystorowym zawierającym rezystor (Rs) oraz
rezystor obciążenia z uzwojeniem wtórnym transformatora wyjściowego (Tri), przy czym między wyjście
wzmacniacza operacyjnego (W), a uzwojenie pierwotne
transformatora wyjściowego (Tri) są załączone stopnie
wzmacniaczy mocy klasy C.
(1 zastrzeżenie)
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H04B

P.246221
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84 02 15

Andrzej Bator, Januse Szafraniec, Warszawa, Polska
(Andrzej Bator, Janusz Szafraniec).
Aparat słuchowy z odbiornikiem radiowym
Przedmiotem wynalazku jest aparat słuchowy zawierający tuner AM i FM, pozwalający użytkownikowi na bezpośredni odbiór audycja radiowych i umożliwiający również za pomocą sprzężenia magnetycznego
prowadzenie rozmów telefonicznych.
W aparacie słuchowym według wynalazku antena
ferrytowa służąca do odbioru radiowego na zakresach
AM jest jednocześnie cewką indukcyjną umożliwiającą prowadzenie rozmów telefonicznych. Jako antenę
na zakresie FM wykorzystano przewód łączący aparat
ze słuchawką.
Podwajacz uiapięcia przy odbiorze AM pracuje jatko
detektor AM, natomiast w pozostałych rodzajach pracy pełni funkcję podwajacza napięcia małej częstotliwości służącego do sterowania układu automatycznej regulacji wzmocnienia ARW. We wszystkich rodzajach pracy aparartu wykorzystywany jest ten sam
wzmacniacz imałej częstotliwości złożony z dwóch
wzmacniaczy szerokopasmowych (WM1, WM2) o dużej
rezystancja wejściowej umożliwiającej bezpośrednie
połączenie (dołączenie) wzmacniacza do obwodu rezonansowego AM, pełniących w zależności od rodzaju
pracy funkcję wzmacniacza małej częstotliwości bądź
wzmacniacza wielkiej częstotliwości i wzmacniacza
małej częstotliwości.
(9 zastrzeżeń)

H04L
H03K
H04M

P. 246217

84 02 14

Okręgowe Laibaraitoniuan Poczty i Telekomunikacji,
Dyrekcja Okręgu Poczty i Telekomunikacji, Lublin,
Polska (Wojciech Henmanowski).
Sposób i układ synchronizacji dwóch sygnałów
binarnych w urządzeniach do pomiaru elementowej
stopy błędów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu i układu, umożliwiających symchronizowanie dowolnej długości dwóch sygnaJów binarnych opisanych
tą samą funkcją.
Sposób według wynalazku polega na tym, że synchronizację sygnałów binarnych uzysdcuje aie. iprzez
wpisanie równoległe do układu wytwarzającego wzorcowy sygnał binarny (2) zawartości irejestru szeregowego (1), 'do którego wpisany jest sygnał badany.
W iskład układu wchodzą rejestr Szeregowy (1), komparator (3), układ synchronizacji (4) oraz układ wytwarzający wzorcowy sygnał binarny (2).
(3 zastrzeżenia)

84 02 14

Okręgowe Laboratorium Poczty i Telekomunikacji,
Dyrekcja Okręgu Poczty i Telekomunikacji, Lublin,
Polska.
Sposób i układ do odtwarzania właściwej fazy
podziału sygnału kodowego w układach dekodujących
Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ do odtwarzania właściwej fazy podziału sygnału kodowego
w układach dekodujących kod transmisyjny.
W sposobie według wynalazku sygnał kodowy doprowadza się do rejestru szeregowego 2), którego zawartość przepisana zostaje do transkodera (3) pnzebiegiem l/n uzyskanym z podzielenia przebiegu zegarowego w dzielniku (1). Sygnał wychodzący z transkodera (3) kontrolowany jest przez układ komparatora
(5) i układ zmiany fazy (4).
W układzie według wynalazku wyjście rejestru szeregowego (2) połączone jest z wejściem trainskodera
(3).
Z drugim wejściem transkodera (3) połączone jest
wyjście dzielnika (1). Wyjście traruskoidena (3) połączone jest z wejściami układu komparatora (5) i układu
zmiany fazy (4). Do wejścia układu zmiany fazy (4)
doprowadzone jest wyjście układu komparatora (5),
zaś jego wyjście połączone jest z dzielnikiem (1).
(2 zastoteżema)

H04L
H04J
H04L
H04M

P.246218

P.246278

84 0220

Wielkopolskie Zakłady Teleelektroniczne im. Gen. Karola Swierczewskiego „TELKOM-TELETRA", Poznań,
Polska (Zygmunt Millert, Mateusz Czygrinow).
Układ kanału cyfrowego z zegarem centralnym
do transmisji sygnałów cyfrowych,
zwłaszcza w krotnicy PCM
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu umożliwiającego wykorzystania systemu PCM
do tworzenia kanału cyfrowego o przepływności 64
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kbit/s oraz zapewniającego stabilną pracę systemu
PCM niezależnie od wzajemnego położenia fazy zaburzenia bipolarności tego zegara względem fazy zegarów krotnicy PCM.
W układzie według wynalazku dekoder zaburzeń
bipolarności zegara centralnego (6) połączony jest z
odbiorczym przełączającym układem decyzji (7) i nadawczym rejestrem równoległo-równoległym (3).
Odbiorcze sygnały steruje (OSS) z części odbiorczej
krotnicy PCM (12) połączone są poprzez odbiorczy
przełączający układ decyzji (7) z odbiorczym rejestrem
równoległo-szeregowym (10). Nadawcze sygnały sterujące (NSS) części nadawczej krotnicy PCM (4) połączone są z dekoderem zaburzeń zegara centralnego
(6), który połączony jest odbiorczym cyfrowym konwerterem bipolarnego sygnału zegara centralnego na
unipolarny sygnał zegara centralnego (5).
(1 zastrzeżenie)

H04L

P.246318

55

logowych (K) dołączonych w zależności od spodziewanej niezgodności analizowanego sygnału ze wzorcem, a wyjścia komparatorów (K), na czas detekcji,
poprzez bramki NAND (B1) dołączone są do bloku
przerzutników (PR) tworzących pamięć, przy czym
wyjścia przerzutników (PR) połączone są z układami
różniczkującymi (CR3) i z wejściami bramki NA ND
(B2), na wyjściu której generowany jest impuls informujący o każdorazowej zmianie stanu przerzutników (PR).
(1 zastrzeżenie)

84 02 22

Dyrekcja Okręgu Poczty i Telekomunikacji, Kraków, Polska (Paweł Kilar, Mieczysław Bartusiak, Dariusz Kulig).
Układ elektroniczny maszynki sygnałowej
Przedmiotem wynalazku jest układ elektroniczny
maszynki sygnałowej przeznaczonej do wytwarzania
impulsów potrzebnych do pracy centrali automatyczno-telegraficznej, umożliwający osiągnięcie wysokiej
dokładności czasu trwania poszczególnych impulsów,
dużą niezawodność pracy, mały pobór mocy oraz obniżenie hałasu w centrali automatycznej.
Układ elektroniczny charakteruzuje się
tym, że
dzielnik (2) częstotliwości jest połączony bezpośrednio
z blokiem kształtowania czasów, przy czym impulsy o
częstotliwościach 1 Hz i 2 Hz są przekazywane za
pośrednictwem bloku (3) wytwarzania okresów i kolejno kierowane na tranzystorowy klucz (5) wyściowy.
(1 zastrzeżenie)

H04L

P.246354

84 02 03

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Krzysztof Ciężarek, Jan Orzechowski, Dariusz Pieczerak).

H04M

P. 246453

84 02 29

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych im.
Komuny Paryskiej „TELKOM-ZWUT", Warszawa, Polska (Michał Radwan, Jacek Bogusławski, Roman Jarocki, Piotr Łupiński, Grzegorz Padzik, Andrzej Szwarecki, Włodzimierz Napiórkowski).
Układ zabezpieczenia informacji
wpisanej do komórek pamięci
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu zapewniającego zabezpieczenie informacji wpisanej do komórek pamięci w centralach telefonicznych o sterowaniu programowanym.

Układ zabezpieczenia ma od strony oprogramowania
układ blokady zapisu (BZ), który powoduje, że wprowadzenie nowych danych do pamięci (CMR) może
nastąpić jedynie w przypadku zanegowania sygnału
ochrony i informacji (WP) z równoczesnym wystawieniem sygnałów stanu zapisu (W), wybrania pamięci
(CS) oraz sygnałów danych (DA) i adresowych (A).
Natomiast od strony zasilania (U) układu zastosowano baterię (B), która w przypadku zaniku napięcia
z sieci, zadaje napięcie do pamięci (CMR) zapewniając w ten sposób zachowanie uprzednio wpisanych
danych w komórkach pamięci.
(3 zastrzeżenia)

Układ do detekcji n-bitowej sekwencji
zerojedynkowej w szeregowo przesyłanej
informacji cyfrowej
W układzie wyjścia komparatora cyfrowego (KM)
dołączone są do wejść przetwornika analogowo-cyfrowego o charakterystyce hiperbolicznej, którego wyjście
(P) połączone jest z wejściami n komparatorów ana-

H04M

P.252295

85 03 06

Radomska Wytwórnia Telefonów „Telkom-RWT",
Radom, Polska (Stanisław Ratyński).
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Układ mocowania klawiatury wybierczej
w aparacie telefonicznym
Wynalazek dotyczy układu mocowania klawiatury
wybierczej w aparacie telefonicznym.
Układ zawiera wspornik klawiatury (2) zamocowany do podstawy aparatu (1), na którym umieszczona
jest klawiatura dociskana maskownicą (6). Maskownica ta ma postać płytki z otworami, których ilość odpowiada liczbie przycisków klawiatury. Na jednej z
krawędzi maskownica (6) ma wystąp, który wchodzi
w uskok (9) pokrywy (10) aparatu, a na przeciwległej
krawędzi ma uformowany hakowy zaczep (11), który
wchodzi w otwór (12) pokrywy aparatu telefonicznego tworząc zatrzask.
Wynalazek ma zastosowanie szczególnie w aparatach telefonicznych biurkowo-ściennych, w których zachodzi konieczność zmiany położenia klawiatury przy
zmianie pozycji pracy aparatu.
(1 zastrzeżenie)

według wynalazku wyróżnia się tym, że jest wyposażony w trzpień z kulistym zakończeniem (2), którego średnica otworu wewnętrznego jest pasowana suwliwie
ze średnicą wałka talerza gramofonu. Trzpdeń (2) jest
mocowany suwliwie w otworze korpusu (1), który na
całym obwodasie tego otworu ma rowek. Jednocześnie
na zewnętrznej swej stronie trzpień (2) jest wyposażony w sprężyste występy współpracujące z rowkiem
korpusu (1).
(1 zastrzeżenie)

H05K

P. 245984

84 02 01

Telefongyàr, Budapeszt, Węgry (László Dózsa, László
Lengyel, Jeno Pelemczei, Gyula Somodl).
Przyrząd dla drukowanych obwodów prądowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
przyrządu dla drukowanych obwodów prądowych do
prowadnicowego łączenia płytki drukowanej z przyłączem taśmowym dla ustalenia w położeniu złączenia,
dla zwalniania z tego połączenia i prowadnicowego
rozłączenia płytki.
W przyrządzie według wynadazku jeden z elementów prowadzących tworzą pręty (20), mające główkę
(25) i przewężenie (24) zaanocowaine na wspornikach,
natomiast drugi dopasowany do pierwszego tworzą celowo obustronnie zamocowane tuleje (3), z których
wystaje swobodnie główka (25) i pnzewężenie (24) pręta (20) w pozycji nałożenia płytki. Uchwyt (4) ma
kształt trójkąta prostokątnego merównoramieninego,
którego końce mają wykonane w postaci nakładek
ucha manipulacyjne. W przecięciu krótszej przyprostokątnej i przeciwprostokątnej zamocowany jest przegubowo na obrzeżu płytki uchwyt, dający szczelinę
(42) obejmującą jpłytkę sięgającą w osi wzdłużnej aż
do dłuższej przyprostokątnej. Uchwyt ma rowek (50),
obejmujący w kierunku krótszej przyprostokątnej

H04R

P.252595

85 03 27

Marek Stachowàcz, Warszawa, Polska (Marek Stachowicz).
Podnośnik, zwłaszcza do płyty gramofonowej
z większym otworem
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wygodnego zdejmowania i zakładanej płyty gramofonowej z większym
oitworem, bez konieczności zdejmowania podnośnika,
a więc powtórnego celowania na wałek talerza gramofonu.
Podnośmik, złożony z korpusu zaojpatrzonego w
otwór usytuowany w jego osi, o zewnętrznym kształcie stożkowym z występem w iswej dolnej części o
średnicy nieco większej nóż średnica otworu płyty,
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główkę (25) i przewężenie (24) pręta (20), którego część
bliższa wierzchołka trójkąta tworzy powierzchnię roboczą (43) wypychającą główkę 25), podczas gdy część
naprzeciw położona tworzy powierzchnię roboczą
wciągającą główkę (25) pręta (20) w káenmku przyłącza
taśmowego-(1).
(7 zastrzeżeń)

B05K

P.246455

8402 29

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych „POLON"
- Zakład Urządzeń Przemysłowych, Kraków Polska
Henryk Barciewicz, Tomasz Potocki, Włodzimierz
Siwik, Witold Zanakowski, Wiesław Żurek).
Kaseta z urządzeniem chłodzącym dl» modułowej
aparatury elektronicznej, zwłaszcza w systemie
CAMAC
Przedmiotem wynalazku jest kaseta zapewniająca
zmąconą skuteczność chłodzenia zasilacza oraz bloków
elektronicznych.
Kaseta według wynalazku ma pod komorą bloków
(A) komorę ciśnieniową bloków (I) z zespołem wentylatorów (1) w jej przedniej części i maîte filtracyjną
(4) w jej górnej części. Pod komorą zasilacza (B)
umiejscowiono komorę ciśnieniową zasilacza (D). Z
koled, pod tymi kornorami ciánáendowymi ( I l u ) znajduje się komora ssania (III), która w przekroju płaszczyzną równoległą do boków kasety ma kształt tra-

pezu Ta komora ssania (m( jest otwarta od dołu na
prawie całej długości i szerokości komory bloków (À).
Komorna ssania (IEQ ma w bocznych ściankach otwory
kompensacyjne (5), a w ściance skośnej (3) wspólnej
dla komory ssania (IH( i komory ciśnieniowej zasilacza (ID ma także zespół wentylatorów 2).
(1 (Bastrzeżenie)

II. WZORY UŻYTKOWE
Dział A
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
A01G

W. 73656

84 11 28

Spółdzielnia Inwalidów im. Powstańców Śląskich,
Siemianowice Śląskie, Polska (Aleksander Oleksiewicz,
Joachim Sidek, Piotr Woźnica).
Nawilżacz doniczkowy
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowanáa
nawilżacza nadającego się do każdego typu doniczek.
Na ceramicznym dyfuzorze (1) nasadzona jesit dwuczęściowa tuleja (2) wykonana z tworzywa sztucznego,
«na której w obwodowej szczelinie (3) osadzona jest
kształtka przelotowa (4), której kołnierz (5) wprowadzony w poerściemowy rowek ustala położenie pokrywy (6) z tworzywa sztucznego. Kształtka przelotowa
ma ma górnej powóenzcfani dwa żebra (7), osłaniające
igielitową koszulkę (10), iktórej jeden koniec zamocowany jest w cylindrycznym kanaliku wylotowym (9)
kształtki przelotowej (4), a drugi koniec zamocowany
jest w cylindrycznym kanale (11) ceramicznego obcią(12),
(1 zastrzeżenie)

który w jednym krótszym boku ma trzy otwory (3)
rozmieszczone symetrycznie we wspólnej osi pionowej,
a w drugim co najmniej jeden rząd trzech otworów
(4) rozmieszczonych symetrycznie we wspólnej osi pionowej. Poszczególne otwory (3) i (4) mają jednakowe
średnice i znadują się we wspólnej osi poziomej. Zwinięty prostokąt (1) doniczki jest spięty paskiem (2)
z tworzywa termoplastycznego przewlekanym pomiędzy nałożonymi na siebie otworami (3) i (4) poszczególnych boków.
(2 zastrzeżenia)

A01K

W. 73325

84 09 27

Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Częstochowie z siedzibą w Potoku Złotym, Janów Częstochowski, Polska (Stefan Krysiak, Eugeniusz Matyl).

A01G

W. 73735

84 12 06

Zakłady Chemii Gospodarczej - Pollena, Jankowice, Polska (Tadeusz Jaksoń, Jadwiga Trzaskoma, Ryszard Woźniak).
Doniczka otwierana
Doniczka otwierana stosowana jest do uprawy rozsad warzyw, kwiatów à innych roślin»
Doniczka wykonana z termoplastycznego tworzywa
sztucznego ma w rozwinięciu kształt prostokąta (1),
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Poskramiacz dla bydła.

A01K

Poskramiacz dla bydła służy do zabezpieczenia obsługującego bydło przed nieszczęśliwym wypadkiem
podczas doju, zabiegów weterynaryjnych i inseminacyjnych.
Poskramiacz składa się z rury środkowej (1) mającej przy obu końcach otwory (2) na zatyczki (3) oraz
rur zewnętrznych (4) zakończonych z jednej strony
gumowymi osłonami (5).
(1 zastrzeżenie)

A01K

W. 73367

Stefan Krzyżak, Janusz Krzyżak, Poznań,
(Stefan Krzyżak, Janusz Krzyżak).

8410 03
Polska

W. 73716

8412 04

Andrzej Obst, Częstochowa, Polska, Bogusław Kozłowski, Korwinów, Polska (Andrzej Obst, Bogusław
Kozłowski).
Wędzisko teleskopowe
Wędzisko teleskopowe do połowu ryb charakteryzuje się tym, że połączenie szczytówki (8) z rękojeścią (7) stanowią rurki, z których każda posiada
kształt wydłużonego stożka ściętego i które łączą się
ze sobą teleskopowo na zasadzie samozacisku.
Każda z rurek zakończona jest u góry pierścieniem
(11) z przelotką (12), a rurka (7) stanowiąca rękojeść
zamknięta jest od dołu korkiem (9).
(2 zastrzeżenia)

Rękawica wędkarska do odbioru złowionych ryb
na wędkę
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania rękawicy umożliwiającej szybkie i pewne uchwycenie złowionej ryby.
Rękawica składa się z dwóch półokrągłych części (1)
zaopatrzonych w kolce (8) i połączonych trzpieniem (7).
Na zewnętrznej części rękawicy znajdują się ucha
(3) połączone paskiem gumowym. Do korpusu rękawicy przymocowany jest pasek (5).
(1 zastrzeżenie)

A42B

W. 73671

Bohdan Marciniak, Międzychód,
Marciniak).

84 1130
Polska

(Bohdan

Zawias wizjera hełmu motocyklowego

A01K

W.73676

841129

Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług
Rybackich „GRYF", Szczecin, Polska (Wacław Sękowski, Bogusław Byrka).
Hak kalmarowy
Hak kalmarowy składa się z dwóch wieloostrzy
koronowych (2 i 3) oraz korpusu (1) z tworzywa
sztucznego, w którego podłużnym przelotowym otworze osadzone jest metalowe cięgno (4). Korpus haka
jest wyposażony w metalową tulejkę (6) okalającą
górną część otworu i wtopioną w korpus, przy czym
górna powierzchnia tulejki usytuowana jest nie niżej
niż górna krawędź korpusu.
(1 zastrzeżenie)

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania nowej
konstrukcji zawiasu charakteryzującego się łatwością
podnoszenia i opuszczania wizjera przy równoczesnym
zapewnieniu stabilnego jego ustalania w żądanym położeniu.
Zawias według wzoru składa się z trzech elementów płytkowych to jest zewnętrznego (1), środkowego
(2) i wewnętrznego (3) sprzężonych wraz z wizjerem
(6) za pomocą śruby (4) i nakrętki (5) ze skorupą hełmu (7). Środkowy element płytkowy (2) zaopatrzony
jest w czop kulisty (11) ustalający położenie wizjera
(6) w wyniku wprowadzania jego ruchem ręki w jedno z wybrań czasowych wewnętrznego elementu płytkowego (3) sprzężonego ze skorupą hełmu (7).
(1 zastrzeżenie)
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A43B

W. 73670

841130

Warszawskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Syrena" Zakład Obuwia, Mława, Polska (Zygmunt Jakowienko, Bolesław Mąka).
Pas przyszwy obuwia mokasynowego
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Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zwiększenie trwałości guzika.
Guzik składa się z krążka (1) skóry, do którego
wtłoczony jest metalowy koszyczek (2) o górnej krawędzi w postaci korony (3) mający w dnie prostokątny otwór (4), przez który wychodzi na zewnątrz
uszko (5).
(1 zastrzeżenie)

Pas przyszwy obuwia typu mokasynowego według
wzoru użytkowego jest figurą geometryczną utworzoną z wydłużonego prostokąta, z którego powierzchni
wycięto romb (2) i szereg płaskich trójkątów (1, 3, 4,
5 i 6). Pozwala to na gładką, bez zmarszczek układalność całej przyszwy wraz z cholewką na bryłę kopyta.
(2 zastrzeżenia)

A44B

W. 73691

84 12 03

A46B

W. 73696

8412 04

Ryszard Piaścik, Otwock, Polska, Zbigniew Sierpiński, Otwock, Polska (Ryszard Piaścik, Zbigniew Sierpiński).

Spółdzielnia Niewidomych im. J. Marchlewskiego,
Białystok, Polska (Tadeusz Szumarski, Daniel Guzewski).

Zatrzask zapinający

Szczotka do ubrań

Zatrzask zapinający z tworzywa sztucznego gwarantuje przyleganie jego powierzchni mocujących do
tkaniny, a tym samym eliminuje możliwość przecierania się tkaniny w miejscu osadzenia zatrzasku, gdyż
zarówno oba nity (1, la) jak też gniazdo (2) oraz
główka (3) mają promieniowe powierzchnie (1b, 2b i
3b) przylegające do tkaniny (5, 5a). (1 zastrzeżenie)

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie delikatnego
czyszczenia zbrudzonych powierzchni. Charakteryzuje
się tym, że obrotowo osadzone elementy czyszczące,
wykonane w postaci plecionki druciano-włosianej czyszczą materiał bez szarpania materiału.
(2 zastrzeżenia)

A47H

W. 73697

84 12 04

Spółdzielnia Niewidomych im. J. Marchlewskiego,
Białystok, Polska (Tadeusz Szumarski, Wiesław Łukaszuk).
A44B

W. 74628

85 04 19

Zakłady Artykułów Technicznych i Galanteryjnych
„POLGAL", Częstochowa, Polska (Tadeusz Folwarczny, Marian Kowalczyk).
Guzik skórzany
Przedmiotem wzoru jest guzik skórzany używany
w przemyśle odzieżowym.

Szczotka do mycia szklanek
Wzór użyktowy rozwiązuje zagadnienie mycia naczyń o dużej średnicy.
Szczotka charakteryzuje się tym, ze posiada rękojeść (1) w kształcie pierścienia, o przekroju eliptycznym, do którego umocowana jest od czoła część robocza (2) w postaci plecionki druciano-włosianej wygiętej w kształcie wysokiego trapezu, którego podstawę stanowi rękojeść (1).
(1 zastrzeżenie)
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Zgodnie ze wzorem użytkowym głowica odsłuchowa
1 ma w centralnej części komory akustycznej 2 wykonane wgłębienie 3 o kształcie paraboloidy obrotowej, której oś 4 leży w płaszczyźnie przechodzącej
przez oś 5 komory akustycznej 2 i oś 6 kanału 7 łączącego wgłębienie 3 z fonowodami. Oś 4 tej paraboloidy obrotowej nachylona jest do osi 4 komory
akustycznej 2 pod kątem b zawartym w granicach od
0 do 50 stopni. Głowica odsłuchowa według wzoru
użytkowego wykonana jest w całości z metalu jako
gotowy odlew ciśnieniowy.
(5 zastrzeżeń)

A61B

W. 73650

84 11 28

A61M

W. 73732

841206

Akademia Medyczna, Warszawa, Polska (Wojciech
Maria Kuś).

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Marian Nickel,
Tadeusz Pisarski, Marian Lipiński).

Przyrząd do podparcia kończyny dolnej
przy zabiega chirurgicznym

Urządzenie do mechanicznego ściągania
pokarmu z kobiecego gruczołu mlekowego

Przyrząd składa się z ciężkiej podstawy (1) w postaci płyty z otworami (2) i rozłącznej ażurowej podpory posiadającej połączone na stałe ramię pionowe
(3) i ramię poziome (4) usytuowane w stosunku do
siebie pod kątem 90°. W miejscu połączenia ramion
pionowego (3) i poziomego (4) znajdują się występy
do osadzania podpory w podstawie (1).
(3 zastrzeżenia)

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do
mechanicznego ścaąganaa pokammu z gruczołu mlekowego, zwłaszcza u kobiet zaopatrzone w pojemnik,
do którego doprowadzone są króćce mleczny d powdetrzmy połączony ze źródłem podciśnienia. Charakteryzuje się ono tym, że króciec (2) ssawki (1) ma
ściętą końcówkę (3), a powietrzny króciec (6) ma
szczelinę (7) o regulowanej długości roboczej przy
czym króćce (2) i (6) osadzone są w pokrywie szczelna« zamykającej pojemnik (5).
(3 zastrzeżenia)

A63B
A61B

W. 73698

841205

Tadeusz Dytwald, Warszawa, Polska; Waldemar
Kiepurski, Warszawa, Polska; Władysław Mikiel, Warszawa, Polska (Tadeusz Dytwald, Waldemar Kiepurski, Władysław Mikiel).
Głowica odsłuchowa słuchawki lekarskie!
Wzór użytkowy dotyczy głowicy odsłuchowej słuchawki lekarskiej o stożkowej komorze akustycznej
zakrytej membraną i połączonej z fonowodami prowadzącymi do uszu odsłuchającego.

W. 73675

841129

Zbigniew Trybuła, Pilchowo, k/Szczecina, Polska
Zbigniew Trybuła).
Podpora do osadzenia roweru
w celu stacjonarnego ćwiczenia jazdy
Podpora ma podstawę (1) do której są zamocowane
wsporniki (4) i (5), mające w górnej części uchwyty
(6) i (7) służące do mocowania osi piasty tylnego koła
roweru.
Na
podporze zamontowany jest regulator obciążenia, w którym jest rolka (10), dźwignia (14) i pokrętło
(18).
(5 zastrzeżeń)
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A63F

A63H

W. 73693

Spółdzielnia Pracy Zabawkarsko-Metalowa
cyzja", Kielce, Polska (Zdzisław Stępień).
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84 12 03
„Pre-

Układanka logiczna
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania układianM logicznej klockowej o dużym stopniu
trudtności w zakresie jej moptażu i demontażu.
Ukladanika składa się z czterech jednakowych zestawów klocków w postaci wydłużanych prostopadłościanów z podstawami w kształcie kwadratu.

Zestaw składa się z sześciu klocków (1, 2, 3, 4, 5
i 6), z których pięć klocków (1, 2, 3, 4 i 5) ma w pobliżu obu końców wzajemnie do siebie dopasowane
wybrania (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15), zai szósty
klocek (6) jest bez wybrania. Zmontowana układanka
tworzy prostopadloścdeininą kostkę z ośmioma węzłami
konstrukcyjnymi, z 'których każdy utworzony jest z
trzech par klocków przenikających się wzajemnie
i usytuowanych prostopadle do siebie.
(3 zastrzeżenia)

Dział
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
B01D

W. 73662

84 U 27

Fabryka Maszyn Budowlanych „BUMAR-FADROMA", Wrocław, Polska (Juliusz Wojciechowski).
Urządzenie do oczyszczania spalin
w maszynach kopalnianych
Urządzenie stosuje się w układach wydechowych
maszyn kopalnianych do oczyszczania spalin ze szkodliwych dla zdrowia ludzi związków chemicznych.

Urządzenie składa się ze zbiornika głównego (1)
gdzie następuje właściwe oczyszczanie spalin, zbiornika regulującego (9) i zbiornika uzupełniającego (13).
W zbiorniku regulującym (9) u wylotu (12) przewodu
11) łączącego zbiornik regulujący (9) ze zbiornikiem
uzupełniającym (13) anajduje się regulator (14) dzięki
któremu zapewnia się właściwy i staly poziom wody
w zbdoundďcu głównym (1). Zbdojinak uzupełniający (13)
jest imagaizymem wody pozwalającym na długą i ciągłą
pracę urząd.zenda do oczyszczania spalin.
(1 sastrtzeźende)
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Istota wzoru polega na tym, że pierwsza warstwa
(1) filtracyjna o największej gęstości i trzecia waarstwa (3) o gęstości najmniejszej są złożone z poigłowanych słoi runa tak zwanych włóknin, które to słoje
są podgłowane każdy z osobna i odpowiednio do wymaganej gęstości a warstwa środkowa. (2) o pośredniej gęstości jest utworzona ze słoi warstwy pierwszej (1) i trzeciej (3) ułożonych na przemian, przy
czym słoje każdej warstwy są nawinięte spiralnie, a
wszystkie warstwy (1), (2) i (3) są związane ze sobą
trwale za pomocą siatki (4), której krawędzie są zgrzane z krawędziami cylindrycznego i perforowanego
rdzenia (5) wkładu.
(1 zastrzeżenie)

B01D

W. 73718

84 12 04

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Bawełnianego, Łódź, Polska (Edward Buczyło).
Pojemnik kolumny do hemoperfuzji
Pojemnik do hemoperfuzji posiada cylindryczną
rurą (1), przechodzącą na końcach w stożkowe pierścienie (2), na przedłużeniu której umieszczone
są
pierścieniowe uszczelka (3) połączone z siatkami (4)
oraz cylindryczne poikrywy (5) z osiowymi króćcami
(6), mające pierścieniowe zaczepy (7), obejmujące wystające na zewnątrz krawędzie (8) stożkowych pierścieni (2) rury
(1).
(1 zastrzeżenie)

B01L

W. 73687

8412 03

Okręgowa Dyrekcja. Centrali Produktów Naítowych,
Łódź, Polska (Michał Czacki).
Podgrzewacz do prowadzenia
destylacji normalnej benzyn
Przedmiotem wzoru użytkowego jest podgrzewacz
do prowadzema destylacji normalnej benzyn, pozwalający uzyskać płynną regulację temperatury i zapewniający lepsze waruniki bezpieczeństwa pracy.
Podgrzewacz posiada dwa statywy (6) i (5). Na statywie (5) osadzona jest osłona (1) cylindryczna, wewnątrz której znajduje się zamontowany na statywie
(5) wspornik (7). Na wsporniku (7) spoczywa płyta (8)
metalowa, płyta (9) azbestowa, element (10) grzejny
elektryczny i płytka (11) azbestowa, na której ustawia
się kolbę (12) z produktem przeznaczonym do destylacji. Od góry kolba (12) zabezpieczona, jest pokrywą
(13) cylindryczną.
Podgrzewacz zasilamy jest energią elektryczną za
pośrednictwem autotransformatora włączonego
do
sieci i do gniazda (2) wtykowego wmontowanego w
bocznej ściance osłony (1).
(1 zastrzeżenie)

B01D
C25D

W. 74280

85 03 07

Instytut Mechaoiki Precyzyjnej, Warszawa, Polska
(Zbigniew Misdewicz, Andrzej Kleczewski, Kazimierz
Ruszkowski^ Andrzej Sankowski).
Wkład filtracyjny, cylindryczny,
zwłaszcza do kąpieli galwanicznych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie udoskonalenia wkładu filtracyjnego zwłaszcza dla kąpieli galwanicznych.
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B92B

W. 73729

84 12 07

Biuro Projektów Przemysłu Cukrowniczego „Cukroprojekł", Warszawa, Polska (Czsław Juchniewicz).
Zespół do kontrolowanego nawilżania
ziarna zbóż
Przedmiotem wzoru użytkowego jest zespół do kontrolowanego nawilżania ziarna zbóż nadający się do
zautomatyzowania.
Składa się on z podzespołu sterowniczego z zaworami regulującymi i zwrotnym oraz z podzespołu
sygnalizacyjnego. Podzespół sygnalizacyjny składa się
z rury podającej (6), przekaźnika (7) połączonego osią
obrotową (9) z wyłączmdikdem krańcowym. Zawór elektromagnetyczny (3) w podzespole sterowniczym jest
połączony przewodem elektrycznym z podzespołem sygnalizacyjnym poprzez przyłącze (5) i wyłącznik krańcowy (8).
(1 zastrzeżenie)
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przez powierzchnię walcową (d), powierzchnię stożkową (c) o osi prostopadłej do osi powierzchni walcowej (d), połączone przez cztery symetryczne powierzchnie (a) wyprofilowane liniami prostymi stycznymi do tworzących powierzchni stożkowej (c), których ślady w rzucie bocznym są równoległe do osi
powierzchni walcowej (d), które to powierzchnie (a)
tworzą na powierzchni walcowej (d) dwie krawędzie
(2) będące odcinkami okręgu oraz dwie symetryczne
wiklęsłe powierzchnie (b) styczne do powierzchni stożkowej (c) i stykające się z krawędziami (2) na powierzchni walcowej (d), które to powierzchnie (W
tworzą wraz z powierzchniami (a) dwie łukowe krawędzie (1).
(1 zastrzeżenie)

B23C

W. 74292

85 03 08

Polskie Koleje Państwowe, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Nowy Sącz", Nowy Sącz, Polaka
(Bogdan Iliuczonek, Bogusław Kler).
Uchwyt do frezowania wałów
z jednostronnym kołnierzem
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowaniu uchwytu usprawniającego czynność frezowania
wałów z jednostronnym ikołnierzem.
Uchwyt ma wspornik wysoki (1) oraz wspornik
niski (2) umieszczone na przeciwległych końcach stołu
(3) wiertairko-frezariki. Wspornik wysoki (1) zakończony jest podtrzymką 4) z półotworem. Wspornik niski
(2) ma łożyska toczne (6) podpierające kołnierz (7)
wału wirnika (5), wysunięte nieco poza obrys stołu (3).
Uchwyt przeznaczony jest do obróbki wałów z jednostronnym dużym kołnierzem, zwłaszcza czopa końcowego (9) wału winnika (5) prądnicy głównej lokomotyw spalinowych.
(1 zastrzeżenie)

B23B

W. 73667

841128

Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn
Elektrycznych „Kornel", Katowice, Polska (Michał
Czernek, Piotr Kasprowicz).
Głowica wiertarki kątowej
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie nadania takiego kształtu głowicy aby możliwe było uchwycenie
głowicy ręką podczas wiercenia.
Głowica wiertarki kątowej, zwłaszcza o napędzie
elektrycznym lub pneumatycznyim, ukształtowana jest

B24D

W. 73674

841120

Julian Paluch, Biłgoraj, Polska (Julian Paluch).
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Tarcza polerska

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie tarczy
polerskiej z wymienną piastą służącą do wielokrotnego użycia.
Tarcza polerska złożona z wieńca i piasty, charakteryzuje się tym, że w otworze wieńca (1) osadzona
jest na wcisk piasta (2) z tworzywa sztucznego, mająca postać tulejki z kołnierzem i dwoma prostokątnymi kanałkami (3) roznueszczonymi naprzeciw siebie
wzdłuż otworu tulejki.
Tarcza według wzoru użytkowego przeznaczona jest
do polerowania, zwłaszcza półfabrykatów lub gotowych elementów meblowych.
(1 zastrzeżenie)

B25B
F16B

W. 73720

85

ciągnących śrub (4) oraz co najmniej jednej odpychającej śruby (5). Przesunięcie klina (3) powoduje przesuw pionowy belki (7) wraz z dolnym nożem (2) w
sposób bezstopindowy.
(1 zastrzeżenie)

841206

Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, Polska (Franciszek Górczaik, Aleksander Czajka, Joachim
Ebert).
Przestawny przyczep magnetyczny
Przestawny przyczep magnetyczny służy do utrzymanda przewodu wentylacyjnego lub ssawki odciągu
miejscowego w dowolnym położeniu, na zasadiniczo
płaskiej powierzchni przedmiotu spawanego lub konstrukcji dowolneg maszyny.
Przyczep magnetyczny według wzoru użytkowego
wyposażany jest w stopkę magnetyczmą w postaci
trwałego magnesu (1) umieszczonego w tuled (2) zamkniętej pokrywką (3). Stopka magnetyczna połączona
jest nieruchomo i rozłączanie z zespołem pałąkowatych otwieralnych obejm (5 i 8), tworzących układ
przegubowo-zaczepny % izamikdiem zaciskowym (11).
(1 zastrzeżenie)

B26D

W. 73684

84 12 01

Biuro Ptrojektów i Kompletacji Dostaw Maszyn
i Urządzeń Hutniczych „HUTMASZPROJEKT-HAPEKO", Katowice, Polska (Alojzy Grusztka, Jerzy Groticki).

B28B
E04G

W. 74021

84 05 10

Biuro Projektów Przemysłu Betonów "Biprodex",
Warszawa, Polska (Janusz Zaraś).
Uszczelnienie formy na styku ściany bocznej
z blachą podkładu
Przedmiotem wzoru użytkowego jest uszczelnianie
formy do produkcji prefabrykatów betonowych, na
styku ściany bocznej z blachą podkładu.
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zapewnienia
stabilnego położenda uszczelki gumowej i jej niezawodnego działania. Uszczelnienáe umieszczone jest

wzdłuż krawędzi blachy podkładu (2) w kształcie
giruiazda trójściennego, którego boki twonzą blacha
podkładu (2) żeberko (1) i listwa (5). W utworzonej
wnęce umieszczona jest uszczelka (3) o kołowym przekroju poprzecznym, która ulega częściowemu odkształceniu sprężystemu wypełniając wolną przestrzeń
gniazda, pod wpływem docisku ściany bocznej,
zabezpiecza ją przed wypadnięciem.
(1 zastrzeżenie)

Urządzenie do regulacji szczeliny między nożami
Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie
Przeznaczone do bezstopniowej regulacji szczeliny
między nożami nożycy.
Urządzenie według wzoru użytkowego posiada klin
(3) usytuowany pomiędzy stołem (6) a belką (7), do
której zamocowany jest dołny nóż (2). Klin (3) przesuwny jest w pozdomde za pomocą co najmniej dwóch

B41J
E06B

W. 73717

8412 04

Zakłady Mechaniczno-Precyzyjme „MERA-BŁONIE"
Błonie k/Warszawy, Polska (Krzysztof Jezierski, Edward Robak).
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Głowica mozaikowa
Wzór użytkowy dotyczy konstrukcja głowicy mozaikowej, w której wyeliminowano kanfeczmość regulacji
skoku igieł drukujących (12). Koszyk (2) roa wklejone
rdzenie (1), których czoła (3) poddane są sdifowandu
na wymiar (b). Na« wszystkich czołach rdzeni (3) oparta jest przekładka (4) przecawsklejendowa.
(1 zastrzeżenie)

B41L
A47B

W. 73660

841127

Zakłady Automatyki Przemysłowej „MERA-ZAP"
im. J. Marchlewskiego, Ostrów Wielkopolski, Polska
(Czesław Sip, Paweł Gilarski, Mieczysław Fluder, Bolesław Piefcarski, Zdzisław Urbaniak, Janusz Brajczewski, Marek Moch, Janusz Wawrzyiniak).
Szafka składana samonośna
Szafka skłaidana samonośna przeznaczona jest do
zabudowania ma niej kopiarki kserograficznej oraz
przechowywnáia w niej matemiaiłów biurowych i chemicznych. Szafka składana samonośna składa się z
podstawy (1), która od stromy zewnętrznej w środkowej swej części, również od strony zewnętrznej, ma
cztery śruby (7) do zamontowania prawej i lewej
bocznej ściany (2), poprzez wspornik (10). Lewa boczna ściama na swej wewnętrznej prawej stronie posriada wsparnok (8) do zamontowania tylnej ściany (3).

Natomiast od górnej jej krawędzi ma wyeięcae w
kształcie prostokąta i pod mim wspornik (9) do zamontowania pokrywy (4), poprzez wspornik (12). Pokrywa w środkowej swej części od wewnętrznej strony szafki, posiada pojemnik (13) z przegrodą (14),
a w dolnej części dwie śruby (15) do połączenia rozłącznego z lewą i prawą boczną ścaainą, które posiadają rozłączjnie i obrotowo zamontowane lewe i prawe
drzwi (5).
(6 zastrzeżeń)
B43Ł

W. 73453

8412 07

Falbryka Pomocy Naukowych, Kartuzy, Polska (Bernard Golec, Zbigniew Janowski, Zdzisław Klamawn,
Kazimierz Malarski, Adam Slazyk).
Tablica szkolna
Taibltea ma warstwę usztywniającą (1) na której
znajduje się od strony zewnętrznej robocza warstwa
pokrycdowa (2), zai od strony wewnętrznej zabezpieczająca warstwa pokryciowa (3), przecawprężna.
(3 zastrzeżenia)

B43L

W. 73719

84 12 05

Spółdzielnia Inwalidów „Zorza", Warszawa, Polska
(Jerzy Francik, Andrzej Wolamin, Tadeusz Matjaszko).
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Wózek ręczny z wychylnym pojemnikiem
ładunkowym

Oprawka gumki kreślarskiej
Przedmiotem wzoru użytkowego jest oprawka gum«
lei kreślarskiej, którą stanowa obudowa (1), wewnątrz
której osadzone są dwa ramiona (2 i 3) stanowiące
monolit z główką (10) mającą skosy (11 i 12). Pod
główką (10) w górnej części obudowy (1) jest otwór
(5) z przeaięcaem (6). Elementy te stanowią sprężysty
uchwyt.
(1 zastrzeżenie)

B60P
E02F

W. 73738

67

Wózek ma wychylnv pojemnik ładunkowy (4) usytuowany podłużnie za pomocą czopów (5) osadzonych
w łożyskach. Łożysko przednie (6) zamocowane jest
w ścianie czołowej (2) wózka a łożysko tylne (7) na
wsporniku (8) ustawionym na tylnym brzegu platformy (1).
Na łożysku tylnym osadzona jest nieruchoma tarcza zapadkowa (12), do której przylegają z obu przeciwległych stron dwa zatrzaski (13) dociskane sprężynami, z których każdy jest zamocowany przesuwnie
wewnątrz końcowego odcinka rurowej poręczy (10),
usytuowanej wzdłuż bocznej ściany pojemnika i przytwierdzonej do jego ściany tylnej. Tarcza zapadkowa
(12) ma kształt półkrążka skierowanego półkolistym
obwodem, ku górze, a zatrzask (13) jest zakończony
Rękojeścią (14) równoległą do wzdłużnego odcinka
poręczy. Wózek według wzoru Użytkowego ma zastosowanie do wywózki z hal śmieci i odpadów warsztaitowych o konsystencji stałej.
(3 zastrzeżenia)

84 12 01

Kombżrjat Gónniczio-Hutniiczy Miedzi - Zakłady
Górnicze „SierosBowdce", Polkowice, Polska (Franciszek Sas, Ireneusz Bujak, Zbigniew Szabla).
Spycharka gąsienicowa
B63D
Spycharka przeznaczania jest do stosowania w kopalniach głębinowych, zwłaszcza w niskich wyrobiskach górniczych. Sfpychanlca posiada kabinę, operatora
usytuowamą między lemieszem (4) a przednią częścią
korpusu (1) maszyny. Kaibama jest dwudzielna połączona płytą podłogową i płytą czołową (5).
Takie usytuowatniie kabiny pozwala na znaczne
obnażenie wysokości spycharki, z zachowaniem wymaganych warunków bezpiieczeńistwa pracy operatora
oraz umożliwia zwiękstzemie zakresu stosowania tego
typu maszyn w kopalniach głębinowych.
(2 zastrzeżenia)

B62B

W. 73714

84 12 03

Szczecińska Stocznia Remontowa, Szczecin, Polska
(Stanisław Łyszczyk, Jan Miodek).

W. 73736

84 12 06

Zakłady Chemii Gospodarczej „POLLENA", Jarkowice, Polska (Stanisław Michalski).
Kaseta cylindryczna
(Kaseta cylindryczna stosowana jest do przechowywania kremów, maści, past i innych środków o podobnej konsystencji.
Kaseta składa się z pojemnika (3) i zakrywki (1).
Zakrywka (1) ma w górnej części otwór (6) o średnicy nie przekraczającej połowy średnicy zewnętrznej zakrywki (1). W wewnętrznej pozestrzeni zakrywki (1) umiejscowiona jest wkładka (2) w kształcie
(krążka z cylindrycznym odsądzeniem w osi Sredtnica krążka wkładka (2) jest równa średnicy weiwnętrznej zakrywki (1), natomiast średnica zewnętnzina cylindrycznego odsądzenia jest równa średnicy
otworu (6). Zakrywka (1) na wewnętrznym obwodzie
(posiada w dolnej części trzy występy (4) rozmiesz-
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czone symetrycznie a w górnej części obwodowy występ (5). Zakrywka (1) łącznie z umiejscowioną wewnątrz wkładką (2) stanowi zamknięcie pojemnika
(3) kasety.
(2 zastrzeżenia)

B65G
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W. 73730

84 12 07

Biuro Projektów Przemysłu Cukrowniczego „Cukroprojekt", Warszawa, Polska (Czesław Juchniewicz).
Zasuwa wzdłużna do przenośników łańcuchowych

B65D
A47J

841207

W. 737«

Włodzimierz Konecki, Warszawa, Polska (Włodzimierz Konecki).
Pojemnik
Pojemnik, według waoru użytkowego ma zastosowanie w gospodarstwie domowym. Pojemnik stanowi
skrzynka (1), której górna, dolna i boczne zewnętrzme powierzchnie mają szereg kanałów (2, 3, 4, 5)
i występów (6, ,7 8, 9). W tylnej ściance są okrągłe
otwory (10). Od strony przedniej przed kanałami jest
krawędź (11).
(1
zastrzeżenie)

Zasuwa wzdłużna do przenośników łańcuchowych
sterowana elektrycznie charakteryzuje się tym, że
jest wyposażona w motoreduktor pionowy (1), z osadzonym na jego osi kółkiem zębatym (2), napędzającym zębatkę (3), przymocowaną do izasuwy (4) opartej na kołkach (6) zamocowanych do ramy (9).
(1 zastrzeżenie)

Dział C
CHEMIA I METALURGIA
C02F

W. 73679

Akademia Rolniczo-Technkzna
(Mirosław Rrzemieniewski).

Olsztyn,

84 11 30

C03B

Polska

Krośnieńska Huta Szkła, Krosno, Polska (Jerzy Dąbrowski, Andrzej Bargieł, Marek Fido, Krzysztof
Hrycaj, Piotr Polak, Tadeusz Polakowski).

Urządzenie do natleniania ścieków
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej konstrukcji urządzenia aby możliwe było
zmniej.s2aenie zużycia energii elektrycznej oraz přzedłużene okresu eksploatacji łożysk na których osadzony jest wał.
Urządzenie składające się z poziomego wału, na
którym umieszczone są stalowe grzebienie, a wał połączony jest poprzez reduktor obrotów z silnikiem
elektrycznym, charakteryzuje się tym, że na wale (1)
zamocowane są pierścienie (3) wypełnione gazem.
(1 zastrzeżenie)

W. 73652

841128

Piec do topienia odpadów włókna
Przedmiotem wzoru użytkowego jest piec do topienia odpadów włókna szklanego, charakteryzujący
sięz tym, że ma część podgrzewania (2) umieszczoną
nad częścią topienia (1) oddzieloną przysłoną (3) od
części topienia (1) w której umieszczone jest oczko
(15) wypływowe i próg (11) przelewowy (5 zastrzeżeń)
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Dział D
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
D05B

W. 73658

841127

Zakłady Pnzemysłu Odzieżowego „Zeta", Zgierz, Polska (Janusz Grabowski, Jan Antczak, Bogdan Majewski).
Prowadnik taśmy
[Prowadnik taśmy służy do prowadzenia taśmy w
sposób ciągły umożliwiający prawidłowe obszycie nią
mankietów spodni. Prowadnik taśmowy zaopatrzony
jest w korpus (1) z umocowanym ogranicznikiem (2)
na którym osadzony jest ruchomy suwak (3) z zamocowanym dociskaczem (4), przy azym korpus (1)
zaopatrzony jest w mocujące wkręty (5), zaś suwak
(3) w ustalające wkręty
(6).
(1 zastrzeżenie)

Dział E
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO
E01F

W. 73733

8412 06

Rejon Dróg Publicznych Włocławek, Włocławek,
Polska (Ryszard Strzelecki).
Urządzenie do nanoszenia znaków drogowych
na jezdni
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia użyteczności urządzenia do nanoszenia znaków
drogowych na jezdni.
Istotą wzoru użytkowego jest to, że podwozie (1)
Urządzenia jest wyposażone w zaczep górny (7) i zaczep dobiy (8) do sprzęgania tego podwozia U) z ciągnikiem rolniczym (9), a agregat (5) do nanoszenia
znaków drogowych na końcówkę (15) poboru mocy
połączoną z przegubowym przekaźnikiem (16) mocy
ciągnika rolniczego (9) zaopatrzonego w przedniej
części we wskaźnik (20) toru jazdy wspomnianego
ciągnika.
.
1(3 zastrzeżenia)

E04C
E04B

W. 72843

84 06 29

Biuro Projektów „Technoprojekt", Spółdzielnia Pracy, Gdańsk, Polska (Henryk Klesiński, Bogusław Kubická, Dariusz Lewandowski, Marek Krzywkowski,
Benedykt Prabucki, Paweł Masiota, Kazimierz Stępień, Marianna Krasoń, Zenon Łukomski).
Ścienny prefabrykowany element budowlany
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
nowego typu lekkiego elementu budowlanego ściennego komunikacji wewnętrznej dla budownictwa jed-

norodzinnego, charakteryzującego się małym ciężarem jednostkowym, nadającego się do realizacja prefabrykacyjnej metodami przemysłowymi. Element
charakteryzuje się tym, że składa się z jędrnej poziomej poprzecznicy (1) i dwu pionowych podłużnie
(2), które mają przekrój poprzeczny w kształcie dwuteownika, składającego się z jednakowych półek (S
i 4) połączonych ze środnikiem (5).
W pionowym zewnętrznym kanale każdej podłużnicy (2) jest osadzony trwale przez przymocowanie
do półek (3 i 4) kształtowy przyłączeniowy rdzeń
nośny o przekroju prostokątnym (6), natomiast wewnętrzny ich kanał jest wypełniony listwą osadczą
(7) w podobny sposób do półek (3 i 4) przymocowaną.
Przyłączeniowy rdzeń nośny ma umocowane doń na
dwu lub trzech sąsiadujących ze sobą ścianach listwy
przyłączeniowe (8) o przekroju prostokąta, którego
długość odpowiada wysokości średnika (5) dwuteownika, a szerokość odpowiada głębokości zewnętrznej
wnęki dwuteownika. Rdzeń nośny w połączeniu z
dwuteownikami dwu stykających się ze sobą elementów ściennych stanowi element nośny dla dźwigarów
sferopodachowych.
(1 zastrzeżenie)
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E04C
E04B

W . 72844

84 06 29

iBiuro Projektów „Technoprojekt", Spółdzielnia Pracy, Gdańsk, Polska (Henryk Kiesiński, Bogusław Kubická, Dariusz Lewandowski, Marek Krzywkowski,
Benedykt Pralbucki, Paweł Masiota, Kazimierz Stępień, Marianna Krasoń, Zenon Łukomski).
Ścienny okienny element budowlany z oknem
wysokim izolowany styropianem
/Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania nowego typu lekkiego elementu budowlanego
ściennego okiennego dla budownictwa jednorodzinrnego, charakteryzującego się wysoką izolacyjnościa.
przeciwwilgociową, oraz akustyczną przy małym ciężarze jednostkowym, nadającego się do realizacji pnefaibrykacyjnej metodami przemysłowymi i eliminującego w trakcie montażu konieczność stosowania jakiegokolwiek sprzętu budowlanego dźwigowego.
Ścienny okienny element budowlany z oknem wysokim izolowany styropianem charakteryzuje się
tym, że stanowi go rama okna wysokiego (1), obramowana dwiema poziomymi poprzecznicami (2) i jedną pdonową podłużnicą (3), mającymi przekrój ceownika regularnego, którego to obramowania drugą pionową podłużnicę stanowi odcinek zewnętrznego pionowego elementu obramowującego (4) ramy. Rama
ma wszystkie poziome i pionowe zewnętrzne elementy otbramowujące o przekroju poprzecznym w kształcie regularnego dwuteownika. Wewnętrzna jego półka (5) jest połączona ze środnikiem (6) poprzez warstwę (7) folii termoplastycznej, a półka zewnętrzna
(8) jest połączona ze środnikiem (6) poprzez warstwę
(9) papy izolacyjnej i tak utworzona środkowa komora (V3) jest wypełniona styropianem (10) obłożonym z obu stron płytkami gipsowymi (14). Objętość
komory powietrznej wewnętrznej (V1) utworzonej
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pomiędzy warstwą (7) folii termoplastycznej a płytą
(11) suchego tynku, oraz komory powietrznej zewnętrznej (V2) utworzonej pomiędzy warstwą (9) papy
izolacyjnej a zewnętrznym poszyciem elementu okiennego, jest równa w przybliżeniu objętości komory
środkowej (V3).
(1 zastrzeżenie)

E04C
E04B

W. 72845

84 06 29

Biuro Projektów „Technoprojekt", Spółdzielnia Pracy, Gdańsk, Polska (Henryk Kiesiński, Bogusław Kubická, Dariusz Lewandowski, Marek Krzywkowski,
Benedykt Prabucki, Paweł Masiota, Kazimierz Stępień, Mariaama Krasoń, Zenon Łukomski).
Ścienny element budowlany z drzwiami
komunikacji zewnętrznej niskimi izolowany
styropianem
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
nowego typu lekkiego elementu budowlanego z drzwiami komunikacji zewnętrznej dla budownictwa jednorodzinnego, charakteryzującego się wysoką izolacyjnością przeciwwilgociową, oraz akustyczną, przy małym ciężarze jednostkowym, nadającego się do realizacji prefabrykacyjnej metodami przemysłowymi i eliminującego w trakcie montażu konieczność stosowania jakiegokolwiek sprzętu budowlanego dźwigowego.
Ścienny element drzwiowy charakteryzuje się tym,
że stanowi go prostokątnokształtna rama budowy otwartej, mająca otwór drzwiowy bezprogowy wypełniony drzwiami (1), której wszystkie poziome i pionowe zewnętrzne elementy obramowujące mają przekrój poprzeczny w kształcie dwuteownika. Wewnętrzna
półka (2) dwuteownika jest połączona ze środnikiem
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(3) poprzez warstwę (4) folii termoplastycznej, półka
zewnętrzna (5) jest połączona ze środnikiem (3) poprzez warstwę (6) papy izolacyjnej i tak utworzona
środkowa komora (V3) jest wypełniona styropianem
(7) i płytkami gipsowymi (8). Łączna objętość komory powietrznej wewnętrznej (VI) utworzonej pomiędzy warstwą (4) folii termoplastycznej a płytą (9) suchego tynku, oraz komory powietrznej zewnętrznej
(V2) utworzonej pomiędzy warstwą (6) papy izolacyjnej a zewnętrznym poszyciem elementu, jest równa w przybliżeniu objętości komory środkowej (V3).
(1 zastrzeżenie)
E04C
E04B

W. 72848

84 06 29

Biuro Projektów „Technoprojekt", Spółdzielnia Pracy, Gdańsk, Polska (Henryk Klesiński, Bogusław Kubická, Dariusz Lewandowski, Marek Krzywkowski,
Benedykt Prabucki, Paweł Masiota, Kazimierz Stępień, Marianna Krasoń, Zenon Łukomski).
Ścienny warstwowy komunikacyjny element
budowlany z pełnowymiarowym otworem
przelotowym izolowany styropianem
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania nowego typu lekkiego elementu budowlanego
ściennego z otworem przelotowym dla budownictwa
jednorodzinnego, charakteryzującego się wysoką izolacyjnością przeciwwilgociową oraz akustyczną, przy
małym ciężarze jednostkowym, nadającego się do realizacji prefabrykacyjnej metodami przemysłowymi i
eliminującego w trakcie montażu konieczność stosowania jakiegokolwiek sprzętu budowlanego dźwigowego.
Ścienny warstwowy komunikacyjny element budowlany z nełnowymiarowym otworem przelotowym izolowany styropianem charakteryzuje się tym, że sta-
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nowi go prostokątnokształtna rama budowy od dołu
otwartej, mająca komunikacyjny prostokąt bezprogowy otwór (1), której wszystkie poziome i pionowe
zewnętrzne elementy obramowujące mają przekrój poprzeczny w kształcie regularnego dwuteownika. Wewnętrzna półka (2) dwuteownika jest połączona przez
przybicie gwoździami ze środnikiem (3) poprzez warstwę (4) folii termoplastycznej zwłaszcza polietylenowej, półka zewnętrzna (5) jest połączona przez przybicie gwoździami ze środnikiem (3) poprzez warstwę
(6) papy izolacyjnej i tak utworzona środkowa komora (V3) jest wypełniona całkowicie styropianem
(7) obłożonym płytkami gipsowymi (8). Łączna objętość
komory powietrznej wewnętrznej (V1) utworzonej pomiędzy warstwą (4) folii termpolastycznej, a płytą
suchego tynku (9), oraz komory powietrznej zewnętrznej (V2) utworzonej pomiędzy warstwą (6) papy
izolacyjnej, a zewnętrznym poszyciem elementu, jest
równa w przybliżniu objętości komory środkowej (V3).
(1 zastrzeżenie)

EMC
E04B

W. 72847

84 06 29

Biuro Projektów „Techmoprojekt", Spółdzielnia Piracy, Gdońsik, Polska (Henryk Klesdńsiki, Bolesław Kubdciki, Dariusz Lewandowsiki, Marek Krzywkowski,
Benedykt Prabucki, Paweł Masiota, Kazimiera Stępień, Marianna Krasoń, Zenon Łukomski).
Ścienny warstwowy prefabrykowany element
budowlany izolowany styropianem
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania nowego typu lekkiego elementu budowlanego
ściennego [izolowanego styropianem dla budownictwa
jednorodzinnego, chadnaucteryżującego się wysoką lizolacyjnością przeciwwilgociową oraz akustyczną, przy małym ciężarze jednostkowym, nadającego się do realizacji prefabrykacyjnej metodami przemysłowymi i eliminującego w trakcie montażu konieczność stosowania jakiegokolwiek sprzętu budowlanego dźwigowego.
Element charakteryzuje się tym, że wszystkie poziome i pionowe elementy jego prostokątnokształtnej ramy mają przekrój poprzeczny w kształcie regularnego
dwuteownika, którego wewnętrzna pólka (1) jest połączona przez przybicie gwoździami ze środnikiem (2)
poprzez warstwę (3) folii termoplastycznej zwłaszcza
polietylenowej, półka zewnętrzna (4) jest połączona
przez przybicie gwoździami ze środnakiem (2) poprzez
warstwę (5) papy izolacyjnej i tak utworzona środkowa komora (3) jest wypełniona całkowicie styropianem (6) obłożonym z obu stron płytkami gipsowymi
(10).
Łączna objętość komory powietrznej wewnętrznej
(VI) utworzonej pomiędzy warstwą (3) folii termoplastycznej a płytą (7) suchego tynku, oraz komory powietrznej zewnętrznej (V2) utworzonej pomiędzy warstwą (5) papy izolacyjnej a zewnętrznym poszyciem
elementu jest w przybliżeniu równa objętości komory
środkowej (V3).
(1 zastrzeżenie)
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Oszczędnościowy magazyn płodów rolnych,
zwłaszcza ziemniaków
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie szybkiej i
tandej budowy magazynów zastępczych, przy wykorzystaniu stalowych łuków pochodzących z obudowy chodników kopalnianych.
Magazyn wykonany jest w postaai tunelu o przekroju łukowym z łuków stalowych (4) kopalnianych, zamknięty od czoła i tyłu ścianą (1) w której umieszczona
jest brama wjazdowa (2) i otwór wentylacyjny (3).
Luki stalowe (4) mają końce zabetonowane w fundamentowej ławie (5) betonowej na głębokości (hi), przy
czym ława (5) w przekroju o botkach (c) i (h) wystaje
nad powierzchnią na wysokość (ha). Nadto betoniki (6),
ułożone na łukach (4), mają po zewnętrznej stronie
nałożoną warstwę cementową (7), zaizolowaną drugą
warstwą papy (8) na lepiku, na które ułożona jest na
określoną grubość (d) ostatnia warstwa z ziemi (9).
(1 zastrzeżenie)

E04G
E04H

W. 73689

8412 03

Biuro Projektów Przemysłu Kruszyw, Kamienia Budowlanego i Surowców Mineralnych „Biprokrusz",
Warszawa, Polska (Marek Madej, Wiesław Knapczyk).
Rampa przenośna
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji przenośnej rampy, stosowanej jako podjazd dla środków transportu kołowego. Jak pokazano
na rysunku trzon rampy stanowi szkielet stalowy
składający się ze ściany pionowej (1) i poziomej (2)
powiązanych ściągami (3). Do ścianek mocowane są
płyty żebrowe (4) przejmujące napór nasypu (5) i
utrzymujące stateczność rampy.
(1 zastrzeżenie)

E04H

W. 73677

84 11 29

Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem", Będzin, Polska (January Łakomik).

E04H

W. 73690

84 12 03

Rejon Dróg Publicznych, Nidzica, Polska (Andrzej
Wiśniewski, Włodzimierz Gruzowiska, Jan Rokitowsiki).
Magazyn na materiały sypkie, zwłaszcza sól
Wzór użytkowy dotyczy magazynu na materiały sypkie, zwłaszcza sól, przeznaczony do składowania niezbędnego zapasu soli i uzupełniany w miarę potrzeby
z magazynu głównego, w czasie prowadzenia akcji zimowej.
Magazyn według wzoru ma utwardzone podłoże (1)
ograniczone żelbetowymi fundamentami (2), w których
na sztywno są osadzone słupy zasiekowe (3) z felcami (4) na ściany zasiekowe i słupy (konstrukcji jezdnej
(5), przy czym na słupach konstrukcji jezdnej (5) zamocowana jest szyna (6), pó której na stalowych kołach (7) przesuwa sią konstrukcja dachu (8).
(1 zastrzeżenie)
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W. 73506
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84 10 30

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Rud, Bytom, Polaka (Wacław Dusza, Wacław Cdszowsiki, Wojciech Werner, Ryszard Damecká).
Poszerzacz otworów wiertniczych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji poszerzacza umożliwiającego 'Wiercenie otworów wóelkośredniicowych przy wykorzystaniu koronki
z raczkami stosowanymi powszechnie do wiercenia
otworów strzałowych.
Poszerzacz stanowi tarczowa koronka wiertnicza (1)
w postaci kołowej płyty (2) z rozjitiesaczonymd w kilku rzędacfh na jej obwodziie raczkami (3) do wierceń
obrotowych. Płyta (2) jest zaopatrzona w centralny
łącznik (4), do którego z jednej strony jest dołączony
walcowy prowadnik (5). Prowadnik (5) ma zgiętą końcówkę (6). Poazerzacz jest przeznaczony do wiercenia
w skałach słabozwięzłych, węglu, soli I łupkach.
(2 zastrzeżenia)

E21D

W. 73692

84 12 03

Kopalnia Węgla Kamiennego „Chwałowice", Katowifce, Polska (Bogusław Przeczek, Zbigniew Krzyszkowśkń, Henryk Taraibura, Bernard M3ika, Bogusław Mańka, Ernestyn Polaik, Jerzy -Pilairsûci, Francáazek Podleśny, Stanasław Romanow^icz, Rajmund Kłusek, Erwin
Karwot).
Stojak górniczy
Stojak górniczy hydrauliczny do obudów kroczących przeznaczonych do pokładów o grubości od jednego do półtora imetra ma na spodniku (10) klocki
(4, 5) łączące blok zaworowy z wnętrzem spodnika.
Klocki (4, 5) mają wewnętrzne komory (5, 7) otwarte
od strony zewnętrznej powierzchni (9) spodnika (10)
i otwante od strony kanałów (11, 12) w podstawie (3)
błoku zaworowego^ Wewnętrzne komory (5, 7) w klockach (4, 5) łączą się odpowiednio przez otwory (13, 14)
w ścianie spodnika (10) z nadtłokową przestrzenią (1)
i poditłokową przestrzenią (2) spodnika (10). Klocki (4,
5) są na zewnętrznym obwodzie przymocowane szczelmą spoiną (24) do zewnętrznej powierzchni (9) spodnika (10). Gtrubośoienne ikîocM (4, 5) są odporne na uderzenia ii zgrdecenia.
(1 zastrzeżenie)

E21D

W. 73463

Zaüdtad Robót Górniczych,
(Edward Gawłowricz).

8410 22
Wałbrzych,

Polska

Zastawka przeciw wysuwaniu się okładziny żelbetowej
i kamienia wy kładko wego z nad obudowy górniczej
stosowana do wyrobisk o znacznym nachyleniu
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
zastawki cechującej süe. prostotą budowy i niezbyt pracochłonnym montażem w wyrobisku.
Zastawka (1) wyfkonana jest z pręta w postaci prostokątnej ramka. Ma ona ma przeciwległych rogach na
przedłużeniu pionowych boków pręty (7, 8). Górny
pręt (8) jest odgięty od płaszczyzny ramki a dolny
pręt (7) ma kształt haka odgiętego w przeciwnym
kaerurtku. Okładzinę żelbetową (6) wraz z założoną
zastawką (1) umieszcza się na korytkach (10) łukowej
obudowy górniczej, zaczepiając haikiem dolnego pręta
(7) za wywalcowande (11) korytka (10). Na okładzinie
(6) umieszcza się kamienie wykładkowe (13) opierając
je o górny pręt (8). Powstały układ sił oraz odpowiednie wymiary powodują pewne zakleszczenie zastawki
(1) na okładzinie żelbetowej (6).
(2 zastrzeżenia)
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Dział F
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
84 11 27

Pompa do opróżniania szamb i zbiorników z olejami
przepracowanymi

Zakład Techniki Próżniowej, Kaszaüm, Polska (Augustyn Lange).

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcja pompy do prizetłaczania cieczy o znacznych
zanieczyszczeniach mechanicznych. Pompa do opróżniania szamb i zbiorników z olejami przepracowanymi ma dwudzielny korpus połączony śrubami (3) i (4),
w którym osadzone są dwie turbaksowe tuleje (5) i
(6) a na wałku (7) usytuowany jest wirnik (8), zaś
górnej części korpus (1) jest zadławiony grafitowym
sznurem (9) ponadto korpus (1) połączony jest z napędowym wałem (10) w kształcie rury (11) i osłonięty
obudową (12) w kształcie rury. Na obudowie usytuowany jest elektryczny silnik (13).
(1 zastrzeżenie)

F04C
F16K

W. 73661

Zawór przedmuchu powietrzem
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zapewnienia
zaworowi przedmuchu powietrzem, stosowanemu do
pomp próżniowych obrotowych, prostej budowy oraz
prostej i pewnej regulacji wielkości strumienia przedmuchu.
Zawór zawiera tłoczek (2) umieszczony w korpusie
(1). Tłoczek (2) ma gwintowany występ (10), przy użyciu którego tłoczek (2) jest wkręcamy w korpus (1).
Korpus (1) ma dwustopniowy otwór (8, 9), którego oba
stopnie połączone są łagodnym przejściem (17). W
otworze (8) o mniejszej średnicy wykonane są otwory
promieniowe (14) dla dołączenia przewodów (15) łączących otwór (8) z komorami pompy. Gwintowany
występ (10) ma otwory (13) do przepływu powietrza.
(2 zastrzeżenia)

F16B

W. 73723

84 12 07

Mazowieckie Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego, Tarczyn, Polska (Jacek Pietnaak).
Sącze prętów elastycznych zwłaszcza gumowych
sączków filtracyjnych pras wysłodkowych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji, złącza służącego do łączenia elastycznych
prętów zwłaszcza sączków filtracyjnych pras wysłodkowych.
Złącze zawiera, sztywny łącznik, który składa się
z połączonych tulejiką nagwintowaną (9) dwóch trzpieni (3), (4), osadzonych w otworach wykonanych w osi
końców łączonych prętów (1), (2). Na trzpienie (3), (4)
wciśnięte są odkształcające ścianki, spęczone tulejki
elastyczne (5), (6) oparte o łby trapieni (3), (4) i nagwintowaną tulejkę. (9), Natomiast na obwodzie zewnętrznym końcówek prętów (1), (2) w miejscach odkształcenia nałożone są zaciskające pierścienie zabezpieczające (7), (8).
Złącze nadaje się szczególnie do regeneracji uszkodzonych sączków gumowych.
(1 zastrzeżenie)

F04D

W. 73685

84 12 03

Centrala Produktów Naftowych, Okręgowa Dyrekcja,
Łódź, Polska (Zdzisław Strączyński, Kazimierz Lewandowski, Włodzimierz Sohierajski).

F16H

W. 73683

84 11 30

Fabryka Przyrządów i Uchwytów „FPU-BIAL", w
Białymstoku Zakład Nr 1 - Wiodący, Białystok, Polska (Lesław Pawłowski).
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Przekładnia zębata o uzębieniu nieciąglym
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie umożliwienia uzyskainaa dowolnie dużych przełożeń mechanicznych oraz swobodnego rozsprzęglaniia wału biernego
przy zatrzymaniu wału czynnego i przeniesieniu napędu z innego źródła.
Przekładnia charakteryzuje się tym, że koło czynne
(1) ma jeden ząb o zarysie ewolwen-towym, zaś koło
bierne (2); o wielu zębach, ma zęby, które mają po
strome czynnej zarys ewolwentowy, a po stronie biernej linię prostą.
(2 zastrzeżenia)

F16J

75
W. 73686

8412 03

Centrala Produktów Naftowych, Łódź, Polska (Marian Compa).
Urządzenie do uszczelniania otworów przewodów
rurowych lub króćców zbiorników
Urządzenie stanowi przewód (1) rurowy wyposażony w uszczelki (5) i (6) osadzone na nim między pierścieniami (2) i (7) dociskowymi oraz w pokrętło 3).
Do podłączaniu z innymi urządzeniami służy łącznik
(1 zastrzeżenie)

F21V

W. 73654

84 11 28

Energo-Metalowa Spółdzielnia Pracy „Elektromet",
Sosnowiec, Polska (Ewa Paszkowska, Andrzej Grudziński).
F16H

W. 73701

84 12 05

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego "Zorpot", Ośrodek we Wrocławiu,
Wrocław, Polska (Janusz Plutecki, Marek Skowroński,
Lech Bobowski).
Napęd pionowy maszyny przepływowej
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszczę(nia konstrukcji napędu pionowej maszyny przepływowej przy jednoczesnym zapewnieniu przenoszenia sił
osiowych występujących na wale woJnobieżnym przekładni napędu.
Istota wzoru użytkowgo polega na tym, że do korpusu praekładniowej skrzyni (1) zamocowane są pionowe wsporniki (2), na których osadaona jest wsporcza płyta (3) wyposażona w centrujący wystąp (4)
wchodzący w otwór poprzecznego łożyska (5) wolnobieżnego wału (6) przekładniowej skrzyni (1). W płytę
(3) wbudowane jest wzdłużne łożysko (8) umieszczone
w olejowej misce 7). Do górnej powierzchni płyty (3)
zamocowania jest wirowa maszyna elektryczna (9)
sprzężona z szybtkobieżnym wałkiem (10) zębatej przekładni (1).
(2 zastrzeżenia)

Lampa nagrobkowa
Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia użyteczności lampy ntagrobkowej. Lampa według wzoru ma klosz
(1) w kształcie odwróconych i złączonych ostrosłupów
ściętych, zatkończonych szyjką (2) w górnej części i cokołem (3) w części dolnej.
Na gwint szyjki (2) wkręcona jest imetalowa nakrętka (6) mająca podłużne otwory poziome (7) oraz wypukłą czaszę (8), do której zamocowane jest zawiesie
w formie pierścienia (9). W cokole (3) wykonane są
łapki (4) nozszerzające się na zewnątrz, a między nimi
owalne wybrania (5). Na łapkach (4) klosza (1) osadzona jest rozłącznie okrągła podstawa (10), w formie
metalowej płytki, mająca zaczepy (11) do mocowania
świecy (12) oraz zaczepy (13) obejmujące z zewnątrz
łapki (4) klosza (1).
(1 zastrzeżenie)
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W. 73655

84 11 28

Wojewódzka Spółdzielnia Pracy Mechaników „ELEKTROMET", Katowice, Polska (Piotr Ryba, Jan Halarewicz, Adolf Denka).
Kinkiet drewniany, jednopłomienny
Wzór rozwiązuje zagadndenáe opracowania kinkietu,
którego konstrukcja zapewniałaby stabilne połączenie
oprawy śwetłnej, drewnianej miseczki i klosza z ramieniem. Kinkiet ma korpus (1), o kształcie prostokątnej płytki drewnianej, mający od stromy przyściennej
w górnej części okrągłe wybranie, w którym wkrętami (6) zamocowana jest metalowa tarcza (7) z pionowym wycięciem (8).
Za wycięciem (8) w kapusie (1) wykonane jest cylindryczne gniazdo (9). Poniżej kopus (1) ma okągłą wnę-

kę (16), w której za pomocą wkrętów (11) i odciążki
(12) zamocowany jest kabel przyłączeniowy (13).
Natomiast ramię (2) ma w niższym końcu przelotowy otwór, a w nim metalową rurkę (14), której położenie ustalone jest kołkiem blokującym (15). Na końcach metalowej rurki (14) wkręcane są oprawa świetlna (4) z drewnianą miseczką (3) oraz ozdobny korek
(16).
(1 zastrzeżenie)

F23D
F23N

W. 73695

84 12 03

Ludwik Szymański, Andrzej Szymański, Poznań,
Maciej Szymański, Kiekrz, Polska (Ludwik Szymański,
Andrzej Szymański, Maciej Szymański).
Palnik kontrolny
Palnik kontrolny według wzoru użytkowego przeznaczony jest do współpracy z termoparą sterującą zaworem bezpieczeństwa palników gazowych stosowanych w urządzeniach opalanych gazem, charakteryzuje
się tym, że płomieniowa główka (11) jego dyfuzora (7)
ma kształt zbliżony do kulistego, a poniżej jej środkowego otworu wylotowego (12) wykonane są na jej obwodaie dwa rzędy równoległe otworów stabilizujących
(13). Otwory stabilizujące (13) są tak rozmieszczone, że
każdy otwór jednego rzędu przypada pomiędzy dwoma otworami drugiego rzędu.
(1 zastrzeżenie)

Dział G
FIZYKA
G01C

W. 73638

841122

Kopalnia Węgla Kamiennego "Halemba", Ruda Śląska, Polska (Krzysztof Pieśniewsuci, Stanisław Hopek).
Niwelator
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania niwelatora przydatnego na budowie o zakresie poziomowania do kilkunastu metrów przy dotrzymaniu rygorów
błędu dopuszczalnego w praktyce.
Niwelator ma poziomicę (1), której kadłub stanowi
metalowy kształtownik walcowany o przekroju trapezu. Na końcach tego kadłuba wykonane są skośne
otwory (4) oraz odpowiednik) ukształtowane szczeliny
(5) umożliwiające wprowadzenie, rozciągniecie wzdłuż
osi poziomicy (1) i osadzenie w otworach (4) stylonowej żyłki (2), której końce nawinięte są na szpule (3).
Szpula (3) w y k o n a n a z listwy ma wygięcia mieszczące
swoje żyłki (2), a wystające końce po przeciwległych
stronach są zaokrąglone i wyposażone w rowkL
(2 zastrzeżenia)

G01F

W. 73731

8412 06

Instytut Ekonomiki Przemysłu Chemicznego, Gliwice, Polska (Marek Zdybiewski, Włodzimierz Domański,
Józef Ratous, Sławomir Jędrzejowski, Leszek Kowalski).
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Czujnik przewoanościowych sygnalizatorów pozioma
cieczy
WZÓR użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji czujnika o wyższych parametrach wytrzymaiościoWych przy równoczesnym obniżendu aużycia materiału wsadowego oraz zmniejszeniu deficytowej obróbki skrawaniem. Czujnik według wzoru użytkowego składa się z korpusu (1), izolatorów (2), elektrody wewnętranej (6) i zacisku elektrycznego (7).
Korpus (1) mający postać śruby z przelotowym
otworem, łbem sześciokątnym (3), pierścieniem oporowym (4) z rowkami uszczelniającymi i i cylindryczną
częścią gwintowaną (5), charakteryzuje się tym, że
obrys łba sześciokątnego (3) mieści się w kole pierścienaa oporowego (4).
(1 zastrzeżenie)

G01R

W. 73591

77

przewodową ze strefą pomiarową, w której umieszczone są sondy radiometryczne połączone z układem
elektronicznym.
(4
zastrzeżenia)

84 11 13

Instytut Odlewnictwa, Kraików, Polska (Stanisław
Fuksa, Zbigniew Górny, Roman RygMcki, Aleksy Sasin,
Robert Tabeau. Wojciech Wierzchowsiki Edward ZemŁak).
Termopara zanurzeniowa
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania termopary przenośnej i łatwej w użyciu.
Termopara zanurzeniowa ma miernik (4) siły termoelektrycznej zamontowany w rękojeści (1). Mechaniczine połączenie rękojeści (1) z lancą (2) jest jednocześnie elektrycznym połączeniem miernika (4) z umieszczonym wewnątrz lancy (2) teanmoelementem (8). Drugi
kondec lancy (2) zabezpieczony jest końcówką (10), na
którą nasunięta jes-t końcówka ochronna (3).
(3 zastrzeżenia)

G01N

W. 70199

G01N

Urządzenie do bezpróbkowych badań ekstrakcji
cieczowej metali i zastosowaniem radioizotopów
Celem wzoru jest opracowanie prostej konstrukcji
urządzenia, zapewniającej identyczny efekt badań, jak
urządzenie znane.
Urządzenie zawiera periodyczny mieszalnik - odstojinik (1), połączony przewodami przez pompę dwu-

8412 06

Politechnika Białostocka, Białystok, Polaka (Włodzimierz Ancipiuk, Adam Zin).
Sonda do pomiarów zwięzłości gleby
Celem wzoru jest zwiększenie dokładności pomiarów.
Sonda do pomiarów zwięzłości gleby służy do otoreślania zależności siły oporu wcisikanda stempla w glebę
w zależności od jego przemiszczenia.
W prowadnicy obudowy sondy (2) osadzony jest
trzpień (1), do którego przymocowany jest póenścień
sprężysty (3) z tenisometrami oporowymi (7). Drugi koniec trzpienia (1) zakończony jest uchwytem (5) do
woŁskanda sondy w glebę. Do pderściienaa sprężystego
(3) przymocowany jest stempel (6) połączony łącznakiem (7) z transformatorowym czujnikiem przemieszczeń (8).
(1 zastrzeżenie)

83 04 08

Instytut Badań Jądrowych, Wainszawa, Polska (Tadeusz Urbański).

W. 73734

G01R

W. 73668

841128

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i
Pomiarów, Wrocław, Polska (Jacek Gawlicki).
Urządzenie do sprawdzania połączeń w płytach
złącz (platerach)
Celem wzoru jest wyeliminowanie konieczności przy
każdorazowym sprawdzaniu połączeń w kolejnych platerach stosowania nowych ram z rzędami przedłużaczy ze złączami wdelostykowymL
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Urządzenie ma zastosowania w przemyśle elektronicznym, głównie zaś w produkcji sprzętu komputerowego.
Urządzenie składa się z nośnej ramy (1) i z wymiennego uchwytu (2), przy czym uchwyt (2) jest uik&ztałtowany w postaci prostokątnej płyty (13), wewnątrz
której jest wykonany prostokątny otwór (14) (zawierający nośne belka (15), zaś na końcach płyty (13)
uchwytu (2) są usytuowane szybkomocujące, dźwigniowe zaciski (16) oraz cylindryczne otwory (17) współpracujące z bazowymi tropieniami (6) nośnej ramy (D(1 zastrzeżenie)

G01R

W. 73694

Politechnika Wnocławska, Wrocław, Polska
Kolasa» Henryk Lampa).
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Urządzenie do wydłużenia i skracania ogniskowej
obiektywu
Celem wzoru jest umożliwienie w tand i prosty sposób wydłużania lub skracania ogniskowej obiektywu.
Urządzenie składa się z trzech pierścieni (A, B, O .
Pierścień (A), służący do połączenia z aparatem fotograficznym, ma wykonany z dwóch stron gwint zewnętrzny (1, 3) oraz z jednej strony - gwint wewnętrzny (2). Pierścień (B), przedłużający ma wykonane
na różnych średnicach dwa gwinty wewnętrzne (2, 3).
Pierścień (C) dociskający ma wykonane dwa gwinty
zewnętrzne (2, 4) oraz jeden gwint wewnętrzny (1).
Pierścień (C) ma ponadto wystąp (5) do uruchamiania
automatycznej przysłony obiektywu. (4 zastrzeżenia)

84 12 03
(Józef

Aparat Epsteina
Przedmiotem wzoru użytkowego jest aparat Epsteina, przeznaczony do klasyfikacji i oceny właściwości
magnetycznych blach elektrotechnicznych.
Aparat Epsteina składa się z czterech solenoridów
(2), iraawinsiętycih na karkasach ułożonych w kwadrat.
Aparat jest wyposaiżony w prowadzący układ, który
stanowią cztery bolce (6) wmontowane w podstawki
narożników.
(i zastrzeżenie)

G05D

W. 73520

84 1105

Przedsiębiorstwo Automaityiki Przemysłowej „Mera-Pnefal", Warszawa, Polska (Waldemar Wolny, Jerzy
Bocian).
Regulator temperatury pomieszczenia
Regulator temperatury pomieszczeń zawiera manometr yczny regulator cieczowy temperatury i charakteryzuje się tym że stanowi rodzaj przyłącza elektrycznego pośrediniiczącego pomiędzy gniazdem elektrycznym natynkowym, a piecem elektrycznym, ter-

G02B

W. 73409

841013

Tomasz Kilar, Warszawa, Polska (Tomasz Kilar).
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mowentylatorem lub innym urządzeniem elektrycznym grzejnym, przy czym jest bezpośrednio włączony
w gniazdo i umożliwia podłączenie przewodu elektrycznego wychodzącego z odpowiedniego urządzenia
grzejnego.
Regulator ma obudowę (1) w kształcie prostopadłościanu zawierającą wewnątrz monometryczny regulator
(2) temperatury, wtyk (3) i gniazdo wyjściowe na
urządzenie grzejne.
(2 zastrzeżenia)
G06F
H01H

W. 73602

8411 15

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i
Pomiarów, Wrocław, Polska (Janusz Paterman, Teresa
Kramarowska).
Klawisz pojemnościowy
Przedmiotem wzoru użytkowego jest klawisz pojemnościowy przeznaczony do budowy klawiatur beźstykowych.
Klawisz pojemnościowy charakteryzuje się tym, że
przylegający do ekranującego elementu (8) usztywniający element (9) ukształtowany w postaci wycinka pobocznicy walca z elastycznej folii jest przymocowany

do dolnej powierzchni podstawy (1) ruchomego suwaka wzdłuż dwóch tworzących poboczndcę walca,
wzdłuż których jest także przymocowany sprężysty
element (10), którego długość obwodowa jest mniejsza
od długości obwodowej usztywniającego elementu (9).
(1 zastrzeżenie)

W. 73063

G11B

84 08 01

Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych „MERA-KFAP", Kraków, Polska (Leszek Chwdrut).
Mechanizm sprężynowy głowicy odczytowej
czytnika
Mechanizm sprężynowy przeznaczony jest do otwierania i zamykania ramienia głowicy, w czytnikach
taśm perforowanych jedno lub wielokanałowych. Mechizm sprężynowy głowicy stanowi układ korbowo-wodzikowy, którego dźwignia (3) połączona jest z łącznikiem (2) za pomocą naciągowej sprężyny (4).
(1 zastrzeżenie)

Dział H
ELEKTROTECHNIKA
H01B

W. 73669

841128

Zakłady Energetyczne Okręgu Północnego P.P. Zakład Robót Hydrotechnicznych i Budowlanych Energetyki w Straszyinie, Pruszcz Gdańska, Polska (Tomaaz
Weremko).
Pokrowiec do osłaniania izolatorów linii WN
podczas prac konserwacyjnych
Pokrowiec do osłaniania izolatorów linii WN podczas prac konserwacyjnych tj. pokrywania konstruk-

cji stalowych linii farbą antykorozyjną. Pokrowiec
według wzoru użytkowego składa się co najmniej z jednej formatki (1) wykonanej z tkaniny ochronnej
(impregnowanej gumą) wyposażonych w symetrycznie rozmieszczone na obwodzie okucia (2, 4). Formatki
(1) łączone są ze sobą na zakładkę za pomocą linki
(3) przewleczonej przez pałąki okuć (4). (1 zastrzeżende)
H01L

W. 73617

8411 21

Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych, Warszawa, Polska (Jacek Tomaszewski,
Jerzy Szczygieł, Andrzej Lachowski).
Kaseta na płytki półprzewodnikowe
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania kasety
umożliwiającej użycie jej przy niepełnym załadowaniu
komór dowolną ilością płytek półprzewodnikowych
ułożonych w pakiet.
Kaseta na płytki półprzewodnikowe poddawane procesowi dyfuzji według wzoru składa się z podstawki
w kształcie półwalcowej rynienki (1) ściętej u dołu
oraz z trzech przegród (3, 4, 5). Przegrody są zamocowane w poprzecznych rowkach (2) naciętych wewnątrz
rynienki (1). Przegrody (3, 4, 5), tworzą ścianki przednią, tylną i wewnętrzną kasety, przez co uzyskuje
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się kasetę dwukomorową. Przednia przegroda (3) ma
z jędrnej strony wzdłuż swej górnej części prostokątine
nacaęoie (7) stacwwiace zaczep do wkładania i wycdągamda kasety z pieca.
(2 zastrzeżenia)

H01R

W. 73607

841116

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych,
Katowice, Polska (Arkadiusz Hauzer, Grzegorz Kania,
Rudolf Muc).
Obsada żarówki projektora lokomotywowego
H01L

W. 73699

84 12 05

Naukowo-PiTodiukcyjine Centrum Półprzewodników
„UNITRA-CEMI", Zalklad Doświadczalny Urządzeń
Technologicznych, Warszawa, Polska (Grzegorz Mariasterski, Czesław Pyszczek).
Pojemnik na pierścienic ze strukturami
półprzewodnikowymi
Pojemnik na pierścienie ze strukturami półprzewodnikowymi dostosowany do pełnej automatyzacji procesów technologicznych przeznaczony jest do bezpiecznego i wygodnego magazynowania pierścieni.
Pojemnik wykonany jest z dwóch połączonych ze
sobą płyt (1 i 4), w których asnajdiują saę kainałkd przeznaczone do wsuwamàa pierścieni (2). Pierścienie (2)
dociskane są z dwóch stron przez sprężyny (3), które
to sprężymy mają ukszrt^toiwaaide grzebieniowe i spełniają funkcję dociskową indywidualnie dla każdego
pierścienia (2) umieszczonego w kanałkach pomiędzy
dwoma płytkami (1 i 4).
(1 zastrzeżenie)

H01M
B65D

W. 73619

84 11 26

Tadeusz Sułek, Kraków, Polska (Tadeusz Sułek).
Uchwyt
Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt przeznaczony do pczenoszenoa akumulatorów.
Uchwyt składa się z rączka (1), metalowej obejmy
(2), nakładM (3) oraz płaskownika (4) łączącego rączkę
(1) z nakładką (3).
Nakładka (3) obejmy (2) jest wygięta dwustronnie
fconzyistnde pod kątem 45° w stosunku do poziomu, natomiast połączona z nią swobodnie obejma (2) w swojej końcowej części prostokątnej jest podgięta w stosunku do pozàomu korzystnie pod kątem 60°.
(1 zastrzeżenie)

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania obsady
umożliwiającej jednoznaczne ustalenie żarnika żarówki w założonej płaszczyźnie.
W obsadzie według wzoru użytkowego, przesuwna
tuleja regulacyjna (3) osadzona w korpusie (1) ma
wzdłuż swojej tworzącej szereg poprzecznych rowków (6) o przekroju prostokątnym, w które wchodzi
ząb (9) dźwigni blokującej (8) oraz wzdłużne nacięcie (7), w które wchodzi kołek ustalający osadzony
w korpusie (1).
(1 zastrzeżenie)

HOIR
EI02P

W. 73681

84 11 30

Kopalnia Węgla Kamiennego „Borynia", Jastrzębie, Polska (Alojzy Kuczera, Czesław Macionczyk,
Zdzisław Motyka, Paweł Owczorz, Czesław Pierchała, Zenon Dąbrowski).
Pierścień regeneracyjny blokady mechanicznej
Wzór użytkowy' rozwiązuje zagadnienie regeneracji blokady mechanicznej przełącznika zmiany kierunku obrotów silnika w kopalnianym wyłączniku
stycznikowym ognioszczelnym, uszkodzonej przez nieprawidłową eksploatację tego wyłącznika.
Pierścień regeneracyjny według wzoru użytkowego
zawiera tuleję 0) o średnicy wewnętrznej równej
średnicy zewnętrznej kołnierza (2) blokady mechanicznej. Tuleja (1) zawiera rozmieszczone od góry sy-
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metrycznie względem osi (r) sześć prostokątnych
wgłębień (3, 4, 5, 6, 7, 8). zaś od dołu ma rozmiesza
czone symetrycznie wzglądem osi (r) dwa ramiona
blokujące (9a, 9b).
(1 zastrzeżenie)

81

Obudowa w kształcie szafy,
zwłaszcza do elektrycznych
urządzeń rozdzielczych
Wzór rozwiązuje zagadnienie uproszczenia konstrukcji obudowy i jej wykonawstwa.
Obudowa według wzoru ma podstawę złożoną z
poziomej ramy (2) i pionowego wspornika (12). Do
poziomej ramy (2) umocowana jest osłona (1).
(2 zastrzeżenia)

H02M

W. 73610

841119

Zaklad Doskonalenia Zawodowego, Katowice, Polska (Hubert Musik, Jerzy Dudek, Jerzy Cwalina, Rudolf Richert, Jerzy Gwioździk, Wacław Hejczyk, Grzegorz Dziurowicz).
Zasilacz napięcia regulowanego
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania zasilacza o małych gabarytach i ciężarze.
W zasilaczu składającym się z obudowy i podstawy, prostokątna podstawa (1) ma ściankę wzmacniającą (2) oraz występy (3) z zapraskami (4) z otworami gwintowanymi, do których przykręcona jest wkrętami (5) obejma (6) przewodu sieciowego i transformator sieciowy (7) wraz z zabezpieczeniami przeciążeniowymi (19) i (21) uzwojeń (18) i (20).

H02B

W. 73651

841128

Zakłady Urządzeń Okrętowych „Famor", Bydgoszcz,
Polska (Andrzej Wyszyński, Edmund Burczyk, Bogdan Łoś)

Na słupkach (10) umocowana jest wkrętami (9)
płytka obwodów drukowanych wraz z potencjometrem regulacyjnym (17). Pomiędzy słupkami znajduje
się przełącznik elektryczny (13) umieszczony w otworze (11) występu (12) i ścianka (14), w której znajdują się gniazda wyjściowe (15) napięcia zasilania.
Obudowa (16) ma otwory, których osie pokrywają się
z osiami symetrii obejmy, gniazd wyjściowych (15)
oraz osi pokrętła potencjometru regulacyjnego (17).
(2 zastrzeżenia)
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H05B
G06F

W. 73587

841113

Zakłady Elektroniczne „ELWRO", Wrocław, Polska
(Wiktor Możejko, Henryk Johann).
Obudowa elektronicznego
kalkulatora stołowego
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania obudowy elektronicznego kalkulatora stołowego eliminującej w kalkulatorze oddzielny korpus klawiatury.

W pokrywie górnej (1) obudowy wyróżniona jest
klawiaturowa (2) i część wyświetlaczowa (3). W części klawiaturowej (2) znajdują się otwory (6) stanowiące prowadzenie klawiszy, otwory (7) stanowiące
prowadzenie przełączników oraz otwory (8) do mocowania maskownicy (4) i otwory (9) do mocowania
płytki klawiatury (11). Otwór w części wyświetlaczowej (3) ograniczony jest gładką powierzchnią (10), na
której mocowany jest filtr wyświetlacza (5).
(1 zastrzeżenie)

H05B
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W. 73616

841121

Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektrycznych, Warszawa, Polska, Jacek Tomaszewski,
Andrzej Lachowski, Andrzej Ikaczuk, Marek Anzorge).
Kaseta na płytki półprzewodnikowe
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania kasety
na płytki półprzewodnikowe poddawane procesowi
dyfuzji, o małej masie powodującej mniejszy spadek
temperatury pieca po wprowadzeniu jej do pieca w
stosunku do kaset stosowanych dotychczas.
Kaseta ma kształt prostokątnej płyty (1), w której
górnej powierzchni wzdłuż jej centralnej środkowej
części jest wydrążony rowek o przekroju kwadratowym. Głębokość i szerokość rowka mogą być równe
połowie grubości płyty (1). W bocznych ściankach
rowka są wykonane leżące naprzeciwległe kwadratowe nacięcia ($) do mocowania płytek półprzewodnikowych (4). Przednia (5) i tylna (6) ściana czołowa
płyty (I) jest ścięta u dołu, a jej dolne boczne krawędzie są sfazowane na całej długości. Natomiast w
przedniej części płyty wykonany jest otwór (8).
(1 zastrzeżenie)

Wykaz numerowy
zgłoszonych wynalazków opublikowanych w BUP Nr 19/85
Nr zgłoszenia
1

242499
244038
245374
245984
245990
246012
246050
246060
246211
246217
246218
246220
246221
246266
246269
246278
246279
246294
246298
246299
246300
246302
246303
246304
246305
246310
246311
246315
246318
246322
246332
246348
246349
246351
246353
246354
246371
246373
246390
246393
246396
246398
246403
246414
246415
246422
246423
246424
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Strona

2

3

E06B
A61K
B22F
H05K
G05B

30
2
8
56
42
42
15
33
49
54
54
45
54
52
52
54
22

N05D

B65B
F02M *
H02H
H04L
H04L
G06F
H04B
H02P
H02P
H04L
C07H
H02H
H02P
H02M
H02P
G05F
G05F
G05F
G05F
H01B
B01J
G05F
H04L
C07C
H01H
G05F
H02H
G61R
H02P
H04L
G01R
H02K
H03F
G01N
HOIR
G08C
H01H
B29F
G01B
C04B
B24D
B24D

49

52
51
53
42
42
43
43
47
4
44

55
16
47
44
49
39
53
55
39
50
53
38
48
45
47
11
37
16
9
9

Nr zgłoszenia
1

246425
246426
246427
246428
246429
246430
246431
246432
246440
246441
246443
246444
246445
246447
246448
246449
246450
246451
246452
246453
246455
246458
246459
246460
246461
246464
246465
246466
246468
246469
246471
246473
246474
246475
246477
246482
246486
246497
246498
246500
246501
246503
246505
246508
246510
246511
246512
246513

Int. Cl.3

Strona

2

3

G01R
G05F
B21C
B60R
C23C
B32B
B02C
B60K
H02M
H02M
G01N
E21C
C04B
F16K
H02K
G10K
C09J
C07C
G01R
H04M
H05K
B29C
F16K
C08H
C08H
F25B
B01F
E21F
A23B
B32B
C13D
C23F
G01B
F15B
G01B
C08J
B30B
E21D
E21D
F16C
F01B
D01H
D03D
B26D
C08J
E04B
B26D
G01N

40
44
6
13
26
12
5
13
51
51
38
30
34
50
46
25
16
40
55
57
10
34
23
24
37

432
1
12
26
26
37
33
38
24
11
31
31
34
32
27
28

9
24
29
9
38
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1

246514
246516
246517
246518
246521
246524
246525
246536
246537
246538
246542
246543
246544
246546
246547
246549
246550
246551
246554
246560
246561
246562
246565
246566
246567
246569
246570
246571
246572
246573
246575
246576
246577
246578
246580
246582
246584
246586
246598
246604
246607
246608
246611
246612
246614
246615
246617
246620
246619
246648
246649
246650

2
C08L
B605
D03D
A61B
B23Q
C02F
B21D
B26F
E01F
F01N
B63B
G03G
G03G
B26D
B60C
F16K
B23K
F24F
E02D
F16K
C07D
D06P
E04B
B08B
E04B
C08K
C08F
C08G
C23G
B66C
B22D
F23D
B21C
B07B
B30B
C08L
B01J
F23D
C08F
A61H
C23F
E21D
C14C
F16L
B21J
C03C
C23F
E04B
C07D
B26D
B60K
F16L

3
25
13
28
2
9
15
7
10
28
32
14
41
41
10
12
34
8
37
28
35
18
28
29
6
29
24
22
23

27
15
8
36
7
6
11
25
4
36
23

2
27
31
26
35
7

16
27
29
18
10
13

35

Nr 19 (307) 1985

1

246688
246803
246804
246805
248141
248443
249178
249852
250050
250080
250095
250096
250097
250106
250135
250145
250152
250166
250195
250250
250254
250279
250286
250301
250327
250337
250341
250391
250497
250904
251302
251404
251458
251480
251602
251683
251685
251699
251700
252088
252172
252295
252395
252397
252402
252479
252527
252595
252674
252682
253009
253010

2

T

T
T

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

F04B
G06B
G09B
G09B
B02C
C08F
B05B
C07D
H01R
H02M
C07D
C07D
C07D
B01D
H02K
E21D
H01R
F21V
H02K
G02B
G08B
G05F
E21D
A47F
C07C
C07C
B01D
B03D
C07D
H01J
E04H
B01D
B65D
C07D
B60T
A01D
B05D
C07C
C07F
C09K
F02M
H04M
G11D
B01D
B01D
B43K
B02C
H04R
C22C
G01S
C07D
C07D

3
33
44
46

46
5
23
6
18
48

51
19

19
20
3
50
31

49
36
50
41
45
44
31
1
17
17
3
5
20
47
30
3
14
21
14
1
6

17
22
25
33
55
46
3
3

12
5

56
26
40
21
21

Wykaz numerowy
zgłoszonych wzorów użytkowych opublikowanych w BUP Nr 19/85
Nr zgłoszenia
70199
72843
72844
72845
72846
72847
73063
73325
73367
73409
72453
73463
73506
73520
73587
73591
73602
73607
73610
73616
73617
73638
72649
73650
73651
73652
73954
73655
73656
73658
73660
73661
73662
73667
73668
73669
72670
73671
73674
73675
73676

Int. Cl.3
G01N
E04C
E04C
E04C
E04C
E04C
G11B
A01K
A01K
G02B
B43L
E21D
E21B
G05D
H05B
G01K
G06F
H01R
H02M
H05B
H01L
G01C
H01M
A61B
H02B
C03B
F21V
F21V
A01G
D05B
B41L
F04C
B01D
B23B
G01R
H01B
A43B
A42B
B24D
A63B
A01K

Strona
77
69
70
70
71
71
78
58
59
78
66
73
73
78
82
77
79
80
81
82
79
76
80
61
81
68
75
76
58
69
66
74

62
64
77
79
60
59
64
61
59

Nr zgłoszenia
73677
73679
73681
73683
73684
73685
73686
73687
72689
73690
73691
73692
73693
73694
73695
73696
73697
73698
73699
73701
73714
72716
73717
73718
73719
73720
73723
73729
73730
73731
73732
72733
73734
73735
73736
73738
73748
74021
74280
74292
74628

Int. Cl.3

Strona

E04H
C02F
H01R
F16H
B26D
F04D
F16J
B01L
E04G
E04H
A44B
E21D
A63F
G01R
F23D
A46B
A47H
A61B
H01L
F16H
B62B
A01K
B41J
B01D
B43L
B25B
F16B
B02B
B65G
G01F
A61M
E01F
G01N
A01G
B65D
B60P
B65D
B28B
B01D
B23C
A44B

72
68
80
74
65
74.
75
63
72
72
60
73
62
78
76
60
60
61
80
75
67
59
65
63.
66
65

74
64

68
76
61
69
77
58
67
67
58
65
63
64
60

SPIS

TREŚCI

I. Wynalazki
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział

A — Podstawowe potrzeby ludzkie
B
—
Różne
procesy
przemysłowe;
C — Chemia i metalurgia
D — WłóMeamictwo i papiernictwo
E — Biadownictwo; Górnictwo
F — Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska
G — Fizyka
H — Elektrotechnika
Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków .

Transport

Str.
1
3
15
27
28
32
37
47.
83

II. Wzory użytkowe
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział

A
B
C
D
E
F
G
H

-

Podstawowe potnzeby ludzkie
.
Różne procesy przemysłowe ; Transport
. . . .
Chemia i metalurgia
Włókiennictwo i papiernictwo
Budownictwo; Górnictwo
Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska
Eizyka
Elektrotechnika
Wyikaz numerowy zgłoszonych wizorów użytkowych

.

.

.

.

.

.

58
62
68
69
69
74
76
79
86

SPROSTOWANIE
Nr BUP

Str.

24/1984

17

25/1984

63

Nr zgtasz.

Jest

P.241242 T Czesław Bogucki, Sławomir Jarecki, Agnieszka Gozdalik, Lesław
Wrzosek

W. 72006

Henryk Tabaczek, Ryszard Sarecki, Witold
Pol, Jacek Korol, Kazimierz Plak

Powinno być
Czesław Bogucki,
Sławomir Jarecki,
Agnieszka Gozdalik,
Lesław Wrzosek,
Leon Nawrocki,
Edward Skowyrski

Henryk Tabaczek,
Ryszard Sarecki,
Witold Poi, Jacek
Korol, Kazimierz
Plak, Tadeusz Legut,
Waldemar Molenda,
Janusz Ossowski,
Wiesław Pysz, Zygmunt
Wojciechowski

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

URZĄD PATENTOWY
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

informuje,

że dwutygodnik pt. „Biuletyn Urzędu Patentowego" jest
drukowany w różnych drukarniach na terenie kraju
i może on docierać do zainteresowanych nie w kolejności
numerów.
W wypadkach takich prosimy o nieinterweniowanie
w Oddziałach PP „PRASA-KSIĄŻKA-RUCH".

INFORMACJA
o cenach i warunkach prenumeraty
na 1986 r. - dla czasopism
„BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO"
cena prenumeraty: kwart. 1300 zł, półr. 2600 zł, rocznie 5200 zł
WARUNKI

PRENUMERATY:

1. DLA OSÓB PRAWNYCH - INSTYTUCJI I ZAKŁADÓW PRACY:
- instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miastach wojewódzkich I pozostałych miastach, w których znajdują się siedziby Oddziałów RSW „Prasa - Książka - Ruch"
zamawiają prenumeratą w tych oddziałach,
- instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miejscowościach, gdzie nie ma Oddziałów
RSW „Prasa - Książka - Ruch" i na terenach wiejskich opłacają prenumeratę w urzędach pocztowych i u doręczycieli.
2. DLA OSÓB FIZYCZNYCH - INDYWIDUALNYCH PRENUMERATORÓW:
- osoby fizyczne zamieszkałe na wsi i w miejscowościach, gdzie nie ma Oddziałów
RSW „Prasa - Książka - Ruch", opłacają prenumeratę w urzędach pocztowych i u
doręczycieli,
- osoby fizyczne zamieszkałe w miastach - siedzibach Oddziałów RSW „Prasa - Książka - Ruch", opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych nadawczo-oddawczych właściwych dla miejsca zamieszkania prenumeratora.
Wpłaty dokonują używając „blankietu wpłaty" na rachunek bankowy miejscowego Oddziału RSW „Prasa - Książka - Ruch".
3. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW „Prasa - Książka - Ruch",
Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, konto
NBP XV Oddział w Warszawie Nr 1153-201045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę pocztą zwykłą jest droższa od prenumeraty krajowej o 50% dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% dla zlecających instytucji i zakładów pracy.

TERMINY

PRZYJMOWANIA

PRENUMERATY:

- do dnia 10 listopada na I kwartał, I półrocze roku następnego oraz cały rok następny,
- do dnia pierwszego każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty roku bieżącego.

Cena 200 zł

INDEKS 35326

