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Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1984 r.
Nr 33, poz. 177) - dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego" o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytko
wych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie" podane są w układzie klasowym według symboli Int. Cl4 i zgodnie
z § 27 ust. 4 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego PRL z dnia 12 XI1984 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użyt
kowych (MP z 1984 r. nr 26, poz. 179) zawierają następujące dane:
- oznaczenie klasy i podklasy według symboli IV edycji międzynarodowej klasyfikacji patentowej, tj. Int. Cl.4,
- 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 zastrze
żono 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.4 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:
J) zapoznać się ze wskazanym opisem wynalazku lub wzoru użytkowego, zastrzeżeniami patentowymi lub ochronnymi i rysun
kami 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 i ochroną wynalazków.,
wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych;
opłaty za skargi i odwołania
2. Urząd Patentowy PRL, - NBP V O / M w Warszawie
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 77 rozdz. 7811
§ 43 - wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw,
§ 44 - wpłaty za usługi poligraficzne i mikrofilmowe
3. Urząd Patentowy PRL - NBP V O / M w Warszawie konto: 1052-2583-139-32 - wpłaty za powołanie biegłego

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL
Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 00-950 Warszawa
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BIULETYN
URZĘDU PATENTOWEGO
Nr 23 (311) Rok XIII

Warszawa, dnia 08 września 1985 r.
Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce
I. Wynalazkach do opatentowania
II. Wzorach użytkowych do ochrony
I. WYNALAZKI
Dział A
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
A01B

P. 247541

84 05 03

Janusz Król, Krynica, Polska (Janusz Król).
Urządzenie do uprawy gleby
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania urządzenia
umożliwiającego zwielokrotnienie szerokości roboczej maszyn
rolniczych w kierunku poprzecznym do jazdy ciągnika.
Urządzenie do uprawy gleby składa się z górnej ramy (15)
z prowadnicą wzdłużną (16), która współpracuje z prowadnicą
wzdłużną (14) ramy dolnej (8). Rama poprzeczna (9) zbudo
wana z segmentów (17) wyposażona jest w bębny (2) i prowad
nicę poziomą wzdłużną (7), w której przesuwa się maszyna
rolnicza (4). Maszyna rolnicza (4) zamocowana jest na stałe
na prowadnicy pionowej (5), która poprzez prowadnicę łą
czącą (3) współpracuje z prowadnicą poprzeczną poziomą (7).

A01B

P. 251419 T

84 12 31

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska (Bolesław Młotkowski, Stefan Nachyła).
Głębosz o zmniejszonych oporach ruchu
Głębosz ma zbiornik sprężonego powietrza (4) z zaworem
sterującym (5) połączonym przewodami ze słupicami (2) o zam
kniętych profilach, stanowiących kanały przepływowe, za
kończone końcówkami wydmuchowymi (7) wchodzącymi w spe
cjalne otwory pazurów lub gęsiostopek.
(3 zastrzeżenia)

A01B

P. 251420 T

8412 31

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska (Bolesław Młotkowski, Stefan Nachyła).

Prowadnica pionowa (5) wyposażona jest w koło (13) do regulacji
głębokości. Maszyna rolnicza (4) połączona jest liną (12) prze
chodzącą przez rolki (6) znajdujące się na obu końcach ramy
poprzecznej (9) z bębnami (2), które pozwalają na przesuwanie
się maszyny przez nawijanie liny (12) na jeden z bębnów (2)
z równoczesnym odwijaniem się liny (12) z drugiego bębna (2).
(1 zastrzeżenie)
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Pług o zmniejszonych oporach skrawania
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pługa o ta
kiej budowie, która zapewni wyeliminowanie powstawania
podczas orki tzw. podeszwy płużnej bez jednoczesnego zwięk
szenia oporów skrawania. Lemiesz (2) pługa ma przednią część
ukształtowaną w postaci zębów. Zęby mogą być też przymoco
wane do lemiesza lub bezpośrednio do pokładnicy (1).
(3 zastrzeżenia)

A01C

P. 246913
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roślin na półkach oraz wykonanie której umożliwia oszczędne
zużycie szkła.
Szklarnia zbudowana jest z segmentów (3) wielokondygna
cyjnych o podstawie trójkątnej, składanych wokół osi (12)
i zamocowanych na ramie (1), która przesuwa się wraz z ukła
dem segmentowym (9) szklarni po podstawie (10) o kąt 180°
wokół osi obrotu (2). Ściany przednią (5) i górną dachową
(7) segmentu (3) stanowią oszklone ramy (6) o odpowiednim
kształcie pozwalającym na ich zsuwanie. Ściany boczne (4)
wyposażone są w szereg poziomych półek do uprawy
roślin.
(1 zastrzeżenie)

84 03 27

Stacja Hodowli Roślin, Krokowa, Polska (Stanisław Dawid).
Sposób zaprawiania nasion lub ziarna i urządzenie do
stosowania tego sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia możliwości
zaprawiania nasion lub ziarna bezpośrednio na polu z zacho
waniem wymogów bezpieczeństwa w stosunku do pracowników
dokonujących tej czynności.
Sposób polega na tym, że nasiona lub ziarno z kosza zasypo
wego transportowane są przenośnikiem ślimakowym bezpośred
nio do siewnika, przy czym nasiona lub ziarno są pokrywane
zaprawą bezpośrednio w przenośniku ślimakowym.
Urządzenie do stosowania tego sposobu ma kosz zasypowy
(1) połączony obrotowo poprzez złącze (2) z przenośnikiem (3),
przy czym kosz zasypowy (1) ma elementy zawieszające (4)
i jest dodatkowo połączony z przenośnikiem (3) odciągiem (5).
Ponadto na przenośniku (3) umieszczony jest silnik (7) oraz
dozownik zaprawy (6). Górny wylot przenośnika (3) zakoń
czony jest elastycznym przewodem teleskopowym (8). Napęd
zarówno przenośnika (3) jak i dozownika zaprawy (6) reali
zowany jest z silnika (7) zasilanego bezpośrednio od ciągnika.
Podany wyżej sposób zaprawiania nasion lub ziarna oraz urzą
dzenie do stosowania tego sposobu stosowane są zwłaszcza do
zapraw proszkowych.
(3 zastrzeżenia)

A01G

P. 251459 T

85 0102

Juliusz Budziński, Poznań, Polska (Juliusz Budziński).
Przyrząd do obcinania liści i kolców z krzewów ozdobnych,
zwłaszcza róż
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania przyrządu,
który zapewni wzdłużne, równoległe prowadzenie przyrządu
w stosunku do obrabianej łodygi.
Przyrząd ma dwa ramiona robocze (1) połączone sprężystą
obejmą (2) w kształcie litery U. W każdym z ramion roboczych
(1) znajdują się wycięcia spełniające funkcję skrawających
ostrzy (3) leżących naprzeciw siebie. Jedno z ramion sprężystej
obejmy (2) jest dłuższe od drugiego o grubość ramiona robo
czego (1). Osie symetrii skrawających ostrzy (3) leżą w płasz
czyznach do siebie równoległych i przesuniętych o grubość ra
mienia roboczego (1).
(4 zastrzeżenia)

A01G

P. 247542

84 05 03

Janusz Król, Krynica, Polska (Janusz Król).
Szklarnia
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania budowy
szklarni, w której zapewnione jest maksymalne nasłonecznienie
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84 04 25

Warszawskie Centrum Studenckiego Ruchu Naukowego,
Warszawa, Polska (Mieczysław Borkowski, Jan Borkowski,
Tadeusz Bartczak, Kazimierz Pudłowski).
Zestaw rur z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami
ciągłymi
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania zestawu rur
stożkowych, do którego otrzymywania wystarczyłyby włókna
i żywice według polskich norm, a którego własności użytkowe
np. jako wędziska teleskopowego byłyby nie gorsze od włas
ności zestawów wyprodukowanych przy użyciu włókien i żywic
o znacznie wyższych własnościach.
Zestaw rur stożkowych według wynalazku charakteryzuje się
tym, że współczynnik wypełnienia dla pierwszych czterech
elementów zestawu wynosi 0,25-f-0,45, natomiast dla pozosta
łych elementów wynosi 0,35-h 0,55, korzystnie nie mniej niż
0,375. Zbieżności wewnętrzne drugiego i trzeciego elementu
zestawu według wynalazku zawarte są w przedziale 1/90-^ 1/250,
korzystnie w przedziale 1/120-4-1/200, natomiast zbieżności
pozostałych elementów zestawu zawarte są w przedziale 1/220 -f1/500, korzystnie w przedziale 1/240-M/350.
(10 zastrzeżeń)

A23B

P. 253215

85 05 02

Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Opalenica, Polska (Krzysztof
Jaroszyk, Ryszard Szulc, Zdzisław Pocztowy).
Urządzenie do zbierania szkodników roślin uprawnych, zwłaszcza
stonki
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania urządzenia
do skutecznego i wydajnego zbierania szkodników z krzaków
ziemniaków i ich niszczenia bez potrzeby stosowania środków
chemicznych. Urządzenie ma ramę nośną (1) z zaczepem (3)
do zawieszenia na ciągniku, a na ramie przytwierdzony jest silnik
hydrauliczny (4) z układem korbowodowym sprzężonym z wahliwym zawieszeniem (5) ażurowego i elastycznego trzepaka (6).
Na wieszakach (7) i (8) zawieszony jest pod trzepakiem czółen
kowy pojemnik (9).
(1 zastrzeżenie)

P.251253 T

8412 24

Zakłady Rybne, Gdynia, Polska (Andrzej J. Wawerek, Czesła
wa Chabowska, Urszula Majka, Elżbieta Meyer-Szałecka).
Sposób wytwarzania krótkotrwałego produktu spożywczego
z ryb solonych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania produktu
spożywczego o trwałości około 21 dni z ryb solonych, szczególnie
z ostroboka.
Sposób według wynalazku polega na tym, że rybę poddaje
się soleniu enzymatycznemu przy zastosowaniu preparatu enzy
matycznego Proteopol BP-S oraz w obecności pieprzu ziołowego
i przypraw ziołowych w składzie tymianek, majeranek i bazylia,
przy czym solenie prowadzi się solą sypką stosowaną w ilości
15% w stosunku do ryby, następnie rybę całkowicie zalewa się
solanką 20-27%, w której uprzednio roztwarza się preparat
enzymatyczny Proteopol BP-S, a której ilość w stosunku do
ryby wynosi najkorzystniej 25%, tak uzyskany półprodukt pod
daje się dojrzewaniu przez 10-15 dni w temperaturze 273-278° K,
po czym przeprowadza się dokładne mycie, odskórzanie,
filetowanie i krojenie. Pokrojone kawałki ryby przenosi się do
opakowań jednostkowych i zalewa olejem w ilości 20-30%
w stosunku do masy ryby. Opakowania szczelnie się zamyka
i poddaje dojrzewaniu przez 24 godziny w temperaturze 273278° K.
(i zastrzeżenie)

A23K

A01M
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P. 247512

84 05 03

Kopalnia Soli „Wieliczka", Wieliczka, Polska (Jerzy Mazurczak, Adam Rzekiecki, Barbara Owczyrczyk, Anna Korta«).
Dodatek do paszy dla koni
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania dobrze
przyswajalnego i zapewniającego optymalny przebieg procesów
fizjologicznych, dodatku do paszy dla koni.
Dodatek do paszy według wynalazku zawiera 8-15% soli
kamiennej, 55-75% surowców bogatych w wapń, magnez
i/lub fosforany, 5-25 % odpadów przemysłu rolno-spożywczego
i zielarskiego oraz 5-20 % produktów posulfitowych przemysłu
celulozowo-papierniczego.
(2 zastrzeżenia)

A61B

P. 247129

84 04 09

Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy
Techniki
Medycznej
„ORMED", Warszawa, Polska (Roman Kępski, Tomasz Wardaszko, Maciej Surdykowski, Zbigniew Stańczak, Adam Bed
narczyk, Marek Mazurek).
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Urządzenie do rejestracji sygnałów biologicznych
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do rejestrowania
sygnałów biologicznych o rozszerzonym paśmie częstotliwości.
Urządzenie złożone jest ze wzmacniacza (WB) sygnałów biolo
gicznych połączonego poprzez przełącznik (PR) z pamięcią (P)
i rejestratorem (R), co umożliwia rejestrację sygnałów bezpo
średnio na rejestratorze (R) albo odtworzenie z pamięci (P)
za okres n-sekund wejściowych sygnałów zapisanych w roz
szerzonym paśmie częstotliwości.
(1 zastrzeżenie)

(11) element promieniujący (10) będący przedłużeniem przewodu
wewnętrznego (8) współosiowej linii zasilającej. Końcówka (13)
zaopatrzona jest w przynajmniej jeden element przewodzący
(12) odizolowany od jej elementu promieniującego (10), przy
czym w przewodzie zewnętrznym (3) linii zasilającej od strony
końcówki (13) korzystnie znajduje się dławik ćwierćfalowy
w postaci tulei (4) z dielektrycznego materiału. Końcówka (13)
wraz z sąsiadującą z nią częścią linii zasilającej umieszczone są
w dielektrycznej powłoce (14).
(2 zastrzeżenia)
A62B

A61K

P. 247744

84 05 18

Pierwszeństwo: 83 05 21 - RFN (nr P2218649.9)
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika Federalna
Niemiec.
Sposób otrzymywania dwufazowego, stałego środka,
zawierającego nifedipine
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania środka
o działaniu szybkim i przedłużonym, umożliwiającego opty
malne wykorzystanie działania nifedypiny na wieńcowy układ
krążenia oraz na obniżenie ciśnienia krwi.
Sposób otrzymywania dwufazowego, stałego środka, zawie
rającego nifedypinę, polega na tym, że nifedypinę oraz substancję
tworzącą koprecypitat, taką jak poliwinylopirolidon, metylo
celuloza, hydroksypropyloceluloza lub hydroksypropylometyloceluloza, rozpuszcza się w rozpuszczalniku organicznym, po
czym rozpuszczalnik usuwa się albo natychmiast, albo po
granulowaniu z odpowiednimi farmaceutycznymi substancjami
pomocniczymi i nośnikami, po czym 1 część wagową nifedypiny
w postaci koprecypitatu nifedypiny miesza się z 1-5 częściami
wagowymi krystalicznej nifedypiny o średniej wielkości cząstek
około 1-10 urn i tak otrzymaną mieszaninę przeprowadza się
w stałe postacie leku.
(3 zastrzeżenia)

A61N

P. 247266
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P. 247402

84 04 24

Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER",
Tarnowskie Góry, Polska (Leszek Kubala, Stefan Lorek, Józef
Paliga).
Tlenowy aparat izolująco-ucieczkowy o krótkim czasie ochronnego
działania
Celem wynalazku jest opracowanie lekkiej konstrukcji aparatu
o minimalnych wymiarach.
Aparat zaopatrzony jest w kulistą butlę tlenową (5), umiesz
czoną w głowicy (4), spełniającą funkcję inicjatora i wymien
nika ciepła. Tlen z butli (5) dostarczany jest do worka odde
chowego (9) przewodem (6) oraz następnie pomiędzy obu
dową (2) i pochłaniaczem właściwym (8). W dalszym etapie
pracy aparatu tlen dostarczany jest z masy tlenotwórczej pochła
niacza właściwego (8). Całość aparatu umieszczona jest w trzy
częściowej obudowie (1), (2), (3).
(4 zastrzeżenia)

84 0416

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Piotr Dębicki).
Radiator do hipertermii mikrofalowej guzów nowotworowych,
zwłaszcza rektalnych
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji radiatora za
pewniającej najkorzystniejsze warunki napromieniowania tkanek
nowotworowych w jamach ciała bez szkodliwego przegrzewa
nia sąsiadujących z nimi tkanek zdrowych.
Radiator do hipertermii mikrofalowej ma końcówkę emitu
jącą (13), którą stanowi umieszczony w dielektrycznej osłonie

A62B

P. 247494

84 05 02

Julian Wojtowicz, Stanisław Machura, Wałcz, Polska (Julian
Wojtowicz, Stanisław Machura).
Pas pełnego bezpieczeństwa przede wszystkim do prac na dużych
wysokościach
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji pasa zabez
pieczającej kręgosłup pracującego na dużych wysokościach przed
nadmiernym przegięciem do tyłu i na boki.
Pas bezpieczeństwa ma główny pas biodrowy (3), płytę (1)
zabezpieczającą dolny układ kostny oraz dwie szyny (12) z ażu
rowym podgłówkiem (15) skonstruowane na zasadzie gąsie
nicy czołowej. Ponadto pas ma podwójne zabezpieczenia w pos
taci ograniczników przegubów (4) i pomocniczych linek aseku
racyjnych.
(4 zastrzeżenia)
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Mechanizm napędowy, zwłaszcza do zabawek
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji
mechanizmu napędowego, który służy do uzyskiwania ruchu posuwisto-obrotowego zabawek.
Mechanizm napędowy ma podstawę (1), do której z jednej
strony na środku jest zamocowany na stałe obejmą (2) silnik
elektryczny (3), na osi (4) którego mimośrodowo osadzona jest
wirująca masa (5) w kształcie trójkąta, po drugiej zaś stronie
podstawy (1) znajduje się bateria (6) i włącznik (7).
(3 zastrzeżenia)

A63F

P. 253444

85 05 17

Zakłady Chemii Gospodarczej Pollena, Jarkowice, Polska
(Jadwiga Trzaskoma, Tadeusz Jaksoń, Ryszard Woźniak).
Gra logiczna
Celem wynalazku jest opracowanie gry o zwiększonej liczbie
możliwych kombinacji.

A63H

P. 247326

8404 19

Przedsiębiorstwo Polonijno-Zagraniczne „SPARKS", We
soła k/Warszawy, Polska (Alicja Bacińska, Barbara Kałkusińska).
Urządzenie napędowe, zwłaszcza do zabawek
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji
urządzenia napędowego, które służy do uzyskiwania ruchu
posuwisto-obrotowego zabawek.
Urządzenie napędowe ma podstawę (1), na której z jednej
strony znajduje się elektromagnes (8) prądu stałego oraz zamo
cowana do wspornika (2) płaska sprężysta listwa metalowa (3)
mająca w środkowej swej części zestyk elektryczny (4) połą
czony z przerywaczem (5), na końcu zaś listwy (3) trwale umo
cowaną masę drgającą (6). Po drugiej stronie podstawy (1)
znajduje się źródło zasilania w postaci baterii z włącznikiem.
(2 zastrzeżenia)

Gra składa się z planszy i kamieni. Planszę stanowią co naj
mniej cztery rozłączne elementy (1) w kształcie kwadratów
o jednakowej powierzchni. Elementy (1) podzielone są na co
najmniej cztery jednakowe pola (2) w kształcie kwadratów.
Dowolne łączenie elementów (1) tworzy zmienną konfigurację
plaszy. Każdemu polu (2) odpowiada jeden kamień w formie
prostopadłościanu.
(1 zastrzeżenie)
A63H

A63H

P. 247325

84 0419

Przedsiębiorstwo Polonijno-Zagraniczne „SPARKS", We
soła k/Warszawy, Polska (Alicja Bacińska, Barbara Kałkusińska).

P. 247434

84 04 27

Leon Maria Kołodziejczyk, Warszawa, Polska (Leon Maria
Kołodziejczyk).
Wielofunkcyjna zabawka mechaniczna
Celem wynalazku jest opracowanie zestawu elementów
umożliwiających tworzenie struktur przestrzennych.
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Zabawka składa się z korpusów (1) z otworami - gniazdami,
w których mocowane są elementy funkcjonalne - takie jak
silniki elektryczne napędu (2) z przekładniami redukcyjnymi (3),
łączniki (5 i 13), przeguby kulowe (6) z goleniami (7), napędy
Bowdena (9), tarcze napędowe (11) itp. Przeniesienie napędu
odbywa się za pomocą wałów (4) spełniających rolę korb, cięgieł
(8 i 10), łączników przegubowych (12) i kół zębatych stożkowych
zazębiających się ze sobą, gdy elementy włożone są w sąsiednie
otwory - gniazda korpusu (1). Elementy dodatkowe, jak
uchwyty (14), koła (15) umożliwiają tworzenie manipulato
rów, pojazdów, „mechanicznych zwierząt" itp.
(5 zastrzeżeń)

Dział B
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT

B01D
B65G

P. 244130

831011

B01D
C22B

P. 247415 T

84 04 26

Elektrownia „Łaziska", Łaziska Górne, Polska (Klemens
Ścierski, Henryk Tymowski, Gustaw Grechuta).

Pierwszeństwo: 83 04 27 - Czechosłowacja (nr PV 2973-83)

Sposób wykorzystania leja zsypowego pod elektrofiltrem jako
zbiornika retencyjnego popiołu

Sposób regenerowania organicznej fazy ekstrakcyjnej zawierającej
kwas dwualkilofosforowy

Sposób wykorzystania leja zsypowego pod elektrofiltrem
jako zbiornika retencyjnego popiołu polega na wprowadzeniu
rurociągami mieszanki pyłowo-powietrznej z sąsiednich lei do
leja zbiorczego, który stanowi zbiornik retencyjny. Rurociągi

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie lepszego wykorzystania
surowców stosowanych w procesie wytwarzania tlenku magnezu.
Sposób regenerowania organicznej fazy ekstrakcyjnej zawie
rającej kwas dwualkilofosforowy oraz jony wapnia, magnezu
i żelaza, polega na tym, że kationy z fazy organicznej ekstrahuje
się w temperaturze poniżej 75° C, co najmniej w jednym stopniu
ekstrakcji, za pomocą wodnego środka reekstrahującego, zawie
rającego kwas chlorowodorowy, ewentualnie wraz z chlorkiem
magnezu i chlorkiem wapnia, przy czym stężenie kwasu chloro
wodorowego w środku reekstrahującym i stosunek faz podczas
reekstrakcji dobiera się tak, że powstający reekstrakt zawiera
co najmniej 1 g/litr wolnego kwasu chlorowodorowego i co
najwyższej 300 g/litr chlorku wapnia, a powstający reekstrakt,
po ewentualnym rozcieńczeniu wodą, doprowadza się do zet
knięcia z substancjami zawierającymi aktywny tlenek lub wodo
rotlenek i z gazami zawierającymi dwutlenek węgla, po czym
po przekształceniu w chlorek magnezu i węglan wapnia, oddziela
się fazę ciekłą którą stosuje się do wytwarzania tlenku lub
wodorotlenku magnezu, a fazę organiczną po rekstrakcji zawraca
się do procesu ekstrakcji.
(1 zastrzeżenie)

Ústav pro výzkum rud, Praga, Czechosłowacja.

B01D

P . 247551

8405 04

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Jerzy Kapczyński,
Wiesław Pawlikowski).
Pakietowe wypełnienia do aparatów do wymiany masy i ciepła
w układzie gaz - ciecz
z mieszanką pyłowo-powietrzną są wprowadzone do środka
leja zbiorczego przez bok (2) leja od strony kanału (4) dopły
wowego gazów spalinowych i zakończone na wylocie w pobliżu
tego boku oddzielaczami popiołu, które kierują popiół w dół.
Powietrze transportujące miesza się z gazami spalinowymi i jest
odpylane w elektrofiltrze.
(1 zastrzeżenie)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania nowej kon
strukcji pakietowego elementu wypełniającego do aparatów
kolumnowych do wymiany masy i ciepła w układzie gaz - ciecz,
odznaczającego się zwiększonym współczynnikiem intensyw
ności wymiany, zmniejszonym ciężarem jednostkowym, zmniej
szoną materiałochłonnością oraz istotnie zmniejszonymi opora
mi przepływu.
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Pakietowy element wypełniający charakteryzuje się tym,
że stanowi go rdzeń sporządzony z materiału nieprzenikalnego
dla medium gazowego i ciekłego, mający postać cienkościennej
tulei (1) co najmniej jednostronnie, najkorzystniej od góry,
zaślepionej denkiem (2), której średnica przekroju poprzecz
nego (d) jest nie większa jak 0,10 średnicy (D) przekroju po
przecznego wewnętrznego korpusu (3) aparatu kolumnowego.
Na rdzeniu jest nawinięta taśma z siatki (4) o oczkach w kształ
cie regularnych figur geometrycznych, a zwłaszcza prostokątów,
kwadratów lub rombów, w taki sposób usytuowana, że prze
kątne jej kwadratowych oczek lub większe przekątne jej rom
boidalnych oczek, są ustawione w przybliżeniu w osi głównej

7

Detektor elektrochemiczny do wysokosprawnej chromatografii
cieczowej
Przedmiotem wynalazku jest detektor elektrochemiczny do
wysokosprawnej chromatografii cieczowej, stosowany do wy
krywania rozdzielanych substancji elektrochemicznie czynnych.
Detektor elektrochemiczny według wynalazku charakteryzuje
się tym, że blok detektora (1) stanowią dwa płaskie bloki teflo
nowe (la), (Ib), między którymi umieszczona jest przekładka
(2) o zmiennej grubości z otworem eliptycznym, wykonana
z tworzywa sztucznego, korzystnie z teflonu lub polietylenu,
natomiast eluent z kapiláry (5) wprowadzany jest do komory
(17) detektora, utworzonej przez płaszczyzny bloku (la) i (Ib)
oraz przekładkę (2), pod kątem 45° przez otwór i następnie
przepływa nad elektrodą pracującą (12) laminarnie w postaci
cienkiej warstwy.
(1 zastrzeżenie)

B01D

P. 251418 T

8412 31

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 247637
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska (Jan
Rayss, Andrzej Dawidowicz).

X - X ) aparatu kolumnowego. Na jednej z powierzchni siatki
(4), w jej stanie „przed zwinięciem", są umieszczone liczne,
jednakowe, elastyczne prętowe przekładki (5), najkorzystniej
o przekroju poprzecznym kołowym lub wieloboku regularnego,
osadzone na niej trwale w jednakowych odstępach nie większych
jak szerokość (B) siatki (4) pomnożona przez ctg kąta pochyle
nia prętowych przekładek (5) w stosunku do krawędzi dolnej
(6) siatki (4). Kąt ten jest utrzymywany w przedziale od 30°
do 60°. Elastyczne prętowe przekładki są najkorzystniej wyko
nane w postaci rurek cienkościennych o przekroju kołowym co
najmniej jednostronnie, a najkorzystnie od góry, zaślepionych
denkiem, sporządzonych z materiału nieprzenikalnego dla
medium gazowego i ciekłego.
(4 zastrzeżenia)
B01D

P. 251417 T

8412 31

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska (Zdzi
sław Suprynowicz, Jerzy Trocewicz).

Sposób modyfikacji powierzchni adsorbentów, nośników i kolumn
kapilarnych do chromatografii
Celem wynalazku jest ulepszenie sposobu modyfikacji wg
zgłoszenia nr P. 247637.
Sposób polegający na tym, że na powierzchnię adsorbenta
nośnika lub kolumny kapilarnej nanosi się związki boru, po
czym wygrzewa się utworzony produkt w temperaturze 670°970° K w czasie 2-30 godzin, charakteryzuje się tym, że tak
przygotowany adsorbent, nośnik lub kolumnę hydroksyluje się
w rozcieńczonym roztworze zasady, a następnie po wypłukaniu
i wysuszeniu poddaje się procesowi chemicznego wiązania fazy
stacjonarnej według znanych sposobów.
(1 zastrzeżenie)

B01F

P. 243693

83 09 08

Chodakowskie Zakłady Włókien Chemicznych „Chemitex",
Sochaczew, Polska (Krzysztof Andrzejewski, Kazimierz Szcze
panik, Waldemar Flis, Jerzy Górnicki, Zdzisław Paduch,
Jerzy Koperski).
Sposób i układ do rozpuszczania substancji w stanie stałym,
zwłaszcza alkalicznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przyspieszenia rozpuszcza
nia substancji. Sposób polega na tym, że wywołuje się ruch
wirowy mieszaniny substancji rozpuszczanej i rozpuszczalnika.
Układ do rozpuszczania substancji w stanie stałym, zwłaszcza
alkalicznych, zawierający zbiornik oraz instalację rurową
charakteryzuje się tym, że zawiera pompę (8) przemiennie połą
czoną stroną ssącą ze zbiornikiem (1) króćcem (20), umieszczo
nym w pobliżu dna zbiornika (1) lub króćcem (9) umieszczo
nym powyżej poziomu warstwy substancji rozpuszczalnej (2),
natomiast stroną tłoczną połączoną przemiennie z instalacją
technologiczną lub z króćcami (15) i (16), których wyloty usy
tuowane są w pobliżu dna zbiornika (1) i skierowane równolegle
do płaszczyzny dna a prostopadle do promienia dna zbiornika,
przy czym kierunek wylotów tych króćców jest zgodny względem
osi symetrii zbiornika.
(2 zastrzeżenia)
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Badura, Ignacy Lachman, Wacław Janicki, Józef Kula, Zbig
niew Künstler, Henryk Hajok, Lucjan Gajerski, Lechosław
Rurański, Stanisław Szewczyk).
Aparat do prowadzenia procesów fizykochemicznych dla cieczy
o dużych lepkościach oraz dla cieczy tworzących stałe osady
i Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania aparatu
umożliwiającego prawie dwukrotne zwiększenie powierzchni
wymiany ciepła przy nie zmienionych wymiarach zewnętrznych
w stosunku do znanych rozwiązań.
Aparat według wynalazku charakteryzuje się tym, że zbudo
wany jest z dwóch umieszczonych współśrodkowo ścian cylin
drycznych (I) i (2), z których każda stanowi przeponę do wy
miany ciepła, tworzących pomiędzy sobą przestrzeń roboczą
w kształcie wydłużonego pierścienia, przy czym w przestrzeni
tej umieszczone jest obracające się współosiowo do ścian cylin
drycznych (1) i (2) mieszadło (3) zaopatrzone w układ dwustron
nie działających elementów (4) zgarniających lub skrobiących
tak, aby części robocze elementów (4) obejmowały całą po
wierzchnię roboczą obu ścian.
(1 zastrzeżenie)
B01J
C01B

P. 247371

84 04 24

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji Przemysłu
Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice, Polska (Michał Rud
nicki, Zdzisław Czelny).
Przegroda aparatu kontaktowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania przegrody
pozwalającej na wyeliminowanie kompensatorów.
Przegroda aparatu kontaktowego dla przemiany S0 2 do S0 3
stanowiąca wypukłą przesłonę zwróconą wypukłością w kierunku
niższego ciśnienia, charakteryzuje się tym, że składa się z dwóch
powierzchni obrotowych wypukłych, z których jedna spoczywa
jąca na obwodzie rury centralnej (1) utworzona jest przez
obrót łuku o promieniu R i , a druga umocowana na obwodzie
ściany (2), przez obrót łuku o promieniu R 2 , przy czym pro
mienie Ri i R2 oraz położenie ich środków są tak dobrane,
że oba łuki tworzą linię ciągłą niełamaną (4). Brzegi przegrody
są umocowane na równym lub różnym poziomie.
(2 zastrzeżenia)

B03B
B03D

P. 247409

84 04 26

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Górnicze
„Polkowice", Polkowice, Polska (Leszek Dobrowolski, Marian
Ziomek, Barbara Nowakowska, Leszek Szpakowski, Jarosław
Hawrań, Andrzej Kalinowski).
Sposób wzbogacania rud, zwłaszcza rud miedzi, zawierających
metale o gęstości właściwej powyżej 8 g/cm3 i ich minerały

B01J

P. 247478

84 04 25

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Przemysłu Syntezy
Chemicznej „Prosynchem", Gliwice; Zakłady Chemii Gospo
darczej „Pollena-Strem", Dąbrowa Górnicza, Polska (Jerzy

Przedmiotem wynalazku jest sposób wzbogacania rud na
etapie przeróbki mechanicznej, znajdujący zastosowanie zwłasz
cza w przeróbce rud miedzi.
Wzbogacanie rud sposobem według wynalazku polega na tym,
że objętość zwojowego klasyfikatora (3) dzieli się na dwa koryta
(2, 6), po czym przelew z koryta (6) poddaje się podwójnemu
rozdziałowi: najpierw w klasyfikującym hydrocyklonie (7),
następnie we wzbogacającym hydrocyklonie (8), którego wylew
kieruje się do wzbogacania grawitacyjnego. Otrzymany kon
centrat stanowi produkt zawierający metale o gęstości właś
ciwej powyżej 8 g/cm3 i ich minerały.
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Przelew z koryta (2) zwojowego klasyfikatora (3) kieruje się
do klasyfikującego hydrocyklonu (4), którego przelew stanowi
nadawę na flotację wstępną. Przelewy klasyfikującego hydrocy
klonu (7) i wzbogacającego hydrocyklonu (8) poddaje się
wzbogacaniu na oddzielnej maszynie flotacyjnej. Wylewy koryt
(2, 6) i klasyfikującego hydrocyklonu (4) oraz odpady ze wzbo
gacania grawitacyjnego stanowią nadawę dla kulowego młyna
(5) II stopnia pierwszego mielenia.
(1 zastrzeżenie)

czone w tych rząpiach odbojnice, a spadające ziarna metali i ich
minerałów o znacznym ciężarze właściwym gromadzi się na
dnie rząpii. Usuwaną cyklicznie z rząpii mieszaninę ziarn
wraz z materiałem uzyskanym z dna klasyfikatorów zwojowych
poddaje się wzbogacaniu grawitacyjnemu dla uzyskania kon
centratów metali nieżelaznych.
(1 zastrzeżenie)

B03B
B01D

P. 251489

85 0109

Pierwszeństwo: 84 01 09 - St. Zjedn. Am. (nr 569 137)
The Dow Chemical Company, Midland, Stany Zjednoczone
Ameryki.
Sposób odwadniania koncentratów minerałów

B03B
B03D

P. 247410

84 04 26

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Górnicze
„Polkowice", Polkowice, Polska (Leszek Dobrowolski, Marian
Ziomek, Barbara Nowakowska, Leszek Szpakowski, Jarosław
Hawrań, Renata Stec).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu,
w którym nie zachodzi zjawisko pienienia.
Sposób odwadniania koncentratów minerałów, w którym
wodną zawiesinę lub dyspersję drobnych cząstek minerału
poddaje się obróbce w celu usunięcia zasadniczej części ciągłej
fazy ośrodka wodnego otrzymując wilgotne złoże cząstek tego
minerału, charakteryzuje się tym, że jako pomocniczy środek
odwadniający stosuje się niejonowy środek powierzchniowoczynny o wzorze R O - / C H 2 - C H 2 - 0 / x - [ C H 2 - C H / C H 2 - C H 3 / - 0 ] y - H , w którym x jest liczbą całkowitą od 2 do 10,
y jest liczbą całkowitą od 1 do 10 i R oznacza liniową lub roz
gałęzioną grupę alifatyczną zawierającą 1 do 16 atomów węgla.
(16 zastrzeżeń)

P. 253260

85 05 06

Sposób wzbogacania rud, zwłaszcza rud miedzi, zawierających
metale o gęstości właściwej powyżej 8 g/cm3 i ich minerały

B21B
B21C

Celem wynalazku jest umożliwienie odzyskiwania metali
o gęstości właściwej powyżej 8 g/cm3 i ich minerałów w procesie
czyszczenia koncentratów flotacyjnych miedzi. Sposób wzboga
cania rud w trójstopniowym układzie czyszczenia flotacyjnego
polega na tym, że odpady z flotacji czyszczącej II poddaje się
klasyfikacji w hydrocyklonach, których wylew kieruje się do
wzbogacania grawitacyjnego. Otrzymany w tym procesie kon
centrat metali o gęstości właściwej powyżej 8 g/cm3 stanowi
surowiec do procesu hutniczego. Produkt odpadowy wzboga
cania grawitacyjnego wraz z przelewem hydrocyklonów jest
uzupełnieniem nadawy flotacji czyszczącej I. (1 zastrzeżenie)

Fabryka Mebli Okrętowych „Famos", Starogard Gdański,
Polska (Józef Sacharuk).

B03B
B03D

P. 247411

84 04 26

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Górnicze
„Polkowice", Polkowice, Polska (Leszek Dobrowolski, Ma
rian Ziomek, Barbara Nowakowska, Leszek Szpakowski,
Jarosław Hawrań, Maria Kowalska).
Sposób odzyskiwania metali o gęstości właściwej powyżej
8 g/cm3 i ich minerałów w procesie przeróbki mechanicznej rud
Celem wynalazku było poprawienie efektywności procesu
przeróbki mechanicznej rud, zwłaszcza rud miedzi, poprzez
odzyskiwanie ziarn metali i ich minerałów o gęstości właściwej
Powyżej 8 g/cm3, z przeznaczeniem ich jako surowca dla hut
nictwa metali nieżelaznych.
Sposób odzyskiwania metali według wynalazku polega na
tym, że wprowadzaną do rząpii nadawę kieruje się na umiesz

Wiertarko-frezarka do wykonywania gniazd na okucia meblowe
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji
wiertarko-frezarki umożliwiającej wykonywanie gniazd podczas
jednego cyklu pracy.
Wiertarko-frezarka do wykonywania gniazd na okucia
meblowe zawierająca zespoły robocze wiercenia poziomego
(3, 4) i wiercenia pionowego (10, 11) charakteryzuje się tym,
że jest wyposażona dodatkowo w zespół (6, 4) frezarski umo-
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cowany na wsporniku (5) połączonym z silnikiem (3) elek
trycznym zespołu (3, 4) wiercenia poziomego przy czym zespół
(3, 4) połączony jest łącznikiem (15) przegubowym z zespołem
(10,11) wiercenia pionowego oraz poruszany jest w płaszczyźnie
poziomej siłownikiem (2) pneumatycznym.
(1 zastrzeżenie)

B21C

P.247479

84 04 30

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych „Bipromet",
Katowice, Polska (Jan Świątek, Wiesław Krochmal, Stanisław
Bartosz, Zygmunt Kubisa).
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Urządzenie ma tarczę podającą (6), na którą zakłada się
elementy przeznaczone do ich połączenia. Tarcza podająca (6)
obracając się wprowadza wspomniane elementy między dwie
rolki profilujące (8), które obracając się powodują ich połą
czenie. Po wykonanym zabiegu łączenia wspomniane elementy
są zdejmowane z obracającej się tarczy (6) po czym następuje
ich zliczenie.
Wynalazek ma zastosowanie do łączenia dwóch małych ele
mentów typu tulejka i wkręt lub kołek z kołnierzem względnie
kołek z kanałem.
(8 zastrzeżeń)

Sposób wytwarzania rur włoskowatych oraz urządzenie do
wytwarzania rur włoskowatych
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania rur włosko
watych, zwłaszcza z miedzi i jej stopów oraz zespół urządzeń
do wytwarzania rur włoskowatych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że materiał wyjś
ciowy podawany jest najpierw do urządzenia transportowego,
którym przemieszczane jest na rozwijarkę, przy czym zaostrzony
koniec rury podawany jest do głowicy ciągarskiej zaś jego
wystające ostrze chwytane jest przez uchwyt ciągarki, po czym
uruchamia się ciągarkę. Po wyjściu drugiego końca z głowicy
krąg spada z bębna do urządzenia transportowego i proces
ciągnienia powtarza się aż do uzyskania gotowego wymiaru.
Zespół urządzeń zawiera głowicę ciągarską (7), wytwornicę
mgły olejowej, rozwijarkę (4) o napędzie zsynchronizowanym
z ciągnącym bębnem (1), zwijarkę (11) napędzaną od bębna (1)
oraz system obiegu palet z kręgami.
(2 zastrzeżenia)
B21D

P.250427

841113

Huta „Łabędy", Gliwice, Instytut Obróbki Plastycznej,
Poznań, Polska (Przemysław Kapczyński, Bohdan Pawłowicz,
Mirosław Siwak, Zbigniew Malewski, Wilhelm Kirsz, Stanisław
Mizera, Rj-szard Ogrodnik, Jan Perek, Edward Kowalski).
Sposób kształtowania jarzma strzemion SD do obudów górniczych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu
cechującego się niską energochłonnością oraz nie powodują
cego niekorzystnych zmian własności mechanicznych jarzma.
Według wynalazku jarzmo górne kształtuje się z blachy lub
płaskownika w matrycy prasy przy pomocy stempla w jednym
suwie prasy przez gięcie z przewijaniem. Zabieraki jarzma gór
nego kształtuje się dwoma stemplami, umieszczonymi w obej
mie po uprzednim miejscowym nagrzaniu indukcyjnym jarzma.
Zabisraki jarzma dolnego kształtowane są dwoma stemplami
i wkładką w jednym suwie prasy po uprzednim miejscowym
nagrzaniu indukcyjnym jarzma.
(3 zastrzeżenia)

B21D

P. 251062 T

82 12 18

83 12 23

Państwowy Ośrodek Maszynowy, Starogard Gdański, Polska
(Zdzisław Droń, Krzysztof Orlikowski).

Przedsiębiorstwo Techniczno-Produkcyjne, Zakład Zespołów
Złącznych „Unitra-Unitech", Warszawa, Polska (Hubert Bory
sewicz, Roman Cienkowski, Marian Kozicki).

Sposób i urządzenie do wytwarzania záslepek zamykających
otwory technologiczne

B21D

P. 245302

Sposób automatycznego saterowania małych elementów oraz
urządzenie do stosowania tego sposobu
Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, że łączenie
elementów następuje w cyklu automatycznym na urządzeniu
przystosowanym do wykonywania zabiegu saterowania.

Rozwiązanie według wynalazku eliminuje odrębne operacje
wycinania, tłoczenia i zdzierania, umożliwia masowe wytwo
rzenie záslepek przy zastosowaniu prasy pojedynczego działania
oraz znaczne skrócenie czasu wytwarzania.
Sposób charakteryzuje się tym, że wycięty z taśmy blachy
krążek (24) za pomocą stempla wycinającego (16) przetłacza
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się za pomocą stempla tłoczącego (14) przez specjalnie skon*
struowaną tuleję ciągową (8). W tym czasie następuje odwzo
rowanie dna zaślepki i wyprofilowanie jej części cylindrycznej
w kształt stożkowo rozchylony. Następnie wprowadza się ją
nieprzerwanym ruchem stempla tłoczącego (14) do komory (29),
gdzie następuje oddzielenie zaślepki od stempla (14) w czasie jego
ruchu powrotnego.

11

Przyrząd do jednoczesnego precyzyjnego wycinania zarysów
wewnętrznych i zewnętrznych z blachy płaskiej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania przyrządu
umożliwiającego precyzyjne wycinanie zarysów przy zastoso
waniu prostych maszyn do wykrawania przy jednoczesnym
zachowaniu poprawy jakości cięcia i umożliwienie cięcia blach
grubych i twardych.
Przyrząd charakteryzuje się tym, że w stemplu tnącym (1)
i matrycy (2) przewidziane są stożkowe płaszczyzny pierście
niowe (4) do uzyskiwania ciśnienia hydrostatycznego i płynięcia
w kierunku promieniowym w płaszczyźnie cięcia zarysu zew
nętrznego (3), a naprzeciwko wykrojnika (13) umieszczony jest
stempel wypychający, który wytwarza ciśnienie hydrostatyczne
w płaszczyźnie cięcia zarysu wewnętrznego (6) i wyciska zbędny
materiał (21) z zarysu wewnętrznego.
(7 zastrzeżeń)

B21F

P. 252283 T

85 03 07

Edward Januszkiewicz, Łódź, Polska (Edward Januszkiewicz).
Półautomat do produkcji siatki

Urządzenie stanowi zespół stempla wycinającego (16) wraz
ze stemplem tłoczącym (14), pod którym osadzona jest tuleja
tnąca (9). Pod jej krawędzią tnącą jest tuleja ciągowa (8) mająca
średnicę przetłaczania (10) większą od sumy średnicy stempla
tłoczącego (14) i dwu grubości blachy krążka (24) oraz mająca
komorę (29), której średnica (28) jest większa od średnicy
przetłaczania (10).
(2 zastrzeżenia)

B21D

P. 252464

85 03 20

Pierwszeństwo: 84 03 27 - Węgry (nr 1207/84)
Elektroakusztikai Gyár, Budapeszt, Węgry (Sandor Brić,
Istvan Breitenstein).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania półautomatu
cechującego się prostotą konstrukcji.
Półautomat do produkcji siatki charakteryzuje się tym, że
stanowi go sprzężony zwrotnie mechanizm odliczania zwojów
w postaci przekładni ślimakowej i tarczowego sprzęgła ciernego,
którego nieprzesuwna (2) i przesuwna (3) tarcza, osadzone są
na wałku ślimaka, na którego koniec od strony sprzęgła, prze
kazywany jest moment obrotowy z zespołu napędowego (1).
Drugi koniec wałka ślimaka połączony jest za pomocą sprzęgła
(16) ze znanym mechanizmem formowania spirali (6). Za me
chanizmem formowania spirali (6) ustawione są nożyce suwa
kowe oraz w znanej formie mechanizm zaplatania. Ruch waha
dłowy wałka sterującego (9) wysuwaniem siatki (10), przekazy
wany jest przy pomocy utwierdzonego obrotowo do zewnętrz
nego suwaka (11), zaczepu zapadkowego (12), który przy roz
wieraniu się nożyc, zaczepia o koniec trzpienia (13). Do drugiego
końca trzpienia (13) przymocowana jest sprężyna (14) ścią
gająca trzpień (13) wałka sterującego (9) do położenia wyjścio
wego, określonego położeniem zderzaka w postaci śruby.
(3 zastrzeżenia)

B21G

P.247518

84 05 02

Zakłady Przemysłu Wełnianego im. . Magi „Bielska Dziani
na", Bielsko-Biała, Polska (Ryszard Zieliński, Jan Pawlus,
Józef Pieronek, Stanisław Byrdy).
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Sposób regeneracji igieł dziewiarskich języczkowych oraz
urządzenie do stosowania tego sposobu
Regeneracja igieł dziewiarskich języczkowych z nadmiernym
luzem ułożyskowania języczka polega na tym, że wygniata się
na zewnętrznej powierzchni każdej ze ścianek bocznych igły
otwór, kształtując tym samym wewnętrzny czop łożyskowy
w otworze języczka, o średnicy zewnętrznej zbliżonej do śred
nicy otworu. Następne operacje to kulowanie igieł w bębnie
obrotowym wypełnionym kulkami porcelanowymi i polerowanie
każdej partii igieł w bębnie obrotowym załadowanym ścinkami
irchy.
Urządzenie do regeneracji igieł dziewiarskich składa się
z dwóch przeciwległych, położonych na wspólnej osi stempli
(1) z kowadełkami (2), sworznia (3) stałego, sworznia (4) prze
suwnego, prowadnicy oraz umieszczonych współosiowo w kor
pusie (12), kołpaka (5), tulejki (7) gwintowanej, tulejki (6)
dystansowej, tulejki (10) zewnętrznej, sprężyny (8) wewnętrznej
i sprzężyny (9) zewnętrznej. Na ułożyskowanym w korpusie
(12) wałku (17) stopniowym osadzona jest tarcza (13), na obwo
dzie której umocowany jest wspornik (15) z łożyskiem tocznym
(16). Na statywie w pobliżu stempli (1) mieści się mikroskop
i oprawka oświetlenia.
(8 zastrzeżeń)
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i kształt kokili i przez działanie z zewnątrz naprasowuje się
na trzpień, po czym usuwa się trzpień z odcinka rury lub gotowej
kokili polega na tym, że stosuje się co najmniej jeden trzpień
mający kształt przekroju odbiegający od prostokątnego lub
okrągłego, a korzystnie mający przekrój teowy, dwuteowy,
ceowy lub kątowy.
Przedmiotem wynalazku jest także trzpień (3) do wytwarzania
kokili rurowych dla urządzeń do ciągłego odlewania lub do
podwyższania jakości kokili, którym to trzpieniem nadaje się
rurze kokilowej kształt przez działanie sił z zewnątrz.
(19 zastrzeżeń)

B22D

P. 247453

84 04 27

Instytut Spawalnictwa, Gliwice, Polska (Jan Poskrobko,
Jerzy Ziemliński, Jan Rzeszutko).
Sposób wykonywania odlewanych metalowych prętów
spawalniczych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania potrzeby
powierzchniowego szlifowania odlewów wykonywanych w pos
taci prętów dla celów spawalniczych.
Sposób wykonywania odlewanych metalowych prętów spa
walniczych polega na tym, że metalowy odlewany pręt formo
wany jest w rurce kwarcowej poprzez zasysanie płynnego metalu
do wnętrza rurki bądź przez zalewanie płynnym metalem rurek
kwarcowych. Po zastygnięciu metalu rurkę formującą usuwa się.
(1 zastrzeżenie)

B22D

P. 251723

85 01 25

Pierwszeństwo: 84 0125 - Wielka Brytania (nr 8401976)
B21K
B22D

P.251841

85 02 05

Pierwszeństwo: 84 04 03 - RFN (nr P 34 12 486.1)
Kabel - und Metallwerke Gutehoffnungshütte AG, Osna
brück, Republika Federalna Niemiec.
Sposób wytwarzania przelotowych kokili dla maszyn do ciągłego
odlewania oraz trzpienie do wytwarzania przelotowych kokili
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu
umożliwiającego wytwarzanie kokili o dobrej jakości i dowolnym
kształcie przekroju.
Sposób wytwarzania lub podwyższania jakości przelotowych
kokili dla maszyn do ciągłego odlewania, w którym odcinkowi
rury lub kokili z miedzi lub ze stopu miedzi nadaje się kształt
przy pomocy trzpienia mającego końcowe wymiary wewnętrzne

IMI Rafiners Limited, Walsall, West Midlands, Wielka
Brytania.
Urządzenie do ciągłego odlewania metali
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do ciągłego odle
wania metali, zwłaszcza miedzi, w szczególności takie urządze
nie, w którym odlewanie odbywa się w płaszczyźnie poziomej.
Urządzenie zawiera zespół zasilający (1), który ma izolującą
rurę ceramiczną (2) otoczoną żaroodpornym betonem (3),
złożony pierścień kołowy mający część zewnętrzną (4) z izolu
jącego materiału ceramicznego, w który wciśnięta jest część
wewnętrzna (5) z grantu, oraz formę, która ma płaszcz mie
dziany (6), w który wpasowana jest ciasno wkładka (7) z gra
fitu. Urządzenie może mieć osłonę z gazu obojętnego wokół zło
żonego pierścienia, aby zabezpieczyć element grafitowy przed
utlenieniem.
(8 zastrzeżeń)
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do podnoszenia tygla (3) wewnątrz zbiornika (2) i/lub opusz
czania rury (7), przewodu (11, 12) z gazem pod ciśnieniem,
wprowadzonego do zbiornika (2), przewodu (13) z gazem pod
ciśnieniem, wchodzącym do rury (7), komory pulweryzacyjnej
(8), przewodu (17) z gazem pod ciśnieniem, wchodzącym do
komory (8), zasobnika zbiorczego (10), przy czym przejście (9)
z komory (8) do zasobnika (10) zawiera środki do przyspie
szania cząstek metalu.
(12 zastrzeżeń)

B22F

P.251422 T

84 12 28

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Kraków, Polska
(Ryszard Moszumański, Zbigniew Polański, Zenon Woźny).
Sposób wytwarzania wyrobów z proszków
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia procesu
wytwarzania wyrobów z proszków, zwłaszcza metali, takich jak
na przykład cierne elementy sprzęgłowe i hamulcowe, płytki
z węglików spiekanych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że ukształtowana
przez prasowanie mieszaniny proszkowej wypraska poddawana
jest podczas spiekania naciskowi pulsującemu z częstotliwością
do 1000 Hz, przy czym w przypadku jednostopniowego procesu
prasowania i spiekania proszku w matrycy, mieszaninę prosz
kową prasuje się naciskiem pulsacyjnym z równoczesnym spie
kaniem wstępnym.
(2 zastrzeżenia)

B22F

P.251656

B23B

P.251288 T

84 12 28

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich, Byd
goszcz, Polska (Ireneusz Bielski, Hubert Latoś).
Wieloostrzowe obrotowe narzędzie do toczenia
Przedmiotem wynalazku jest wieloostrzowe obrotowe narzę
dzie do toczenia.
Istota wynalazku polega na tym, że prostoliniowe krawędzie
skrawające (1) umieszczone są w korpusie (2) ułożyskowanym
obrotowo w ramieniu (3), którego położenie ustala element (9),

85 01 23

Pierwszeństwo: 84 0125 - RFN (nr P 34 02 500.6)
Nyby Uddeholm Powder AB, Torshälla, Szwecja (Joseph
M. Wentzell).
Sposób wytwarzania proszku metalowego i urządzenie do
wytwarzania proszku metalowego
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opracowanie
sposobu i urządzenia umożliwiających uzyskanie proszków
metali wysokiej jakości.
Sposób według wynalazku polega na tym, że do stopionego
metalu, wznoszącego się w pionowej rurze, dodaje się gaz
obojętny, w szczególności argon, a następnie doprowadza się
gaz, w szczególności argon, pod wysokim ciśnieniem, który
tworzącym się kropelkom metalu nadaje zwiększoną prędkość
i wdmuchuje się je do komory rozprężeniowej z jednoczesnym
tworzeniem się bardzo drobnego proszku metalu. Urządzenie
według wynalazku złożone jest ze zbiornika (2) otaczającego
tygiel (3) do topienia metalu, rury pionowej (7), urządzenia (5)

przy czym proste poprowadzone przez krawędzie skrawające
nie przecinają osi obrotu narzędzia, która to oś jest prostopadła
do osi obrotu przedmiotu obrabianego i do kierunku zamierzo
nego ruchu posuwowego. Przedmiot wynalazku może znaleźć
zastosowanie w obróbce skrawaniem.
(1 zastrzeżenie)

B23B

P. 251289 T

84 12 28

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich, Byd
goszcz, Polska (Ireneusz Bielski).
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Sposób łamania wiórów

Przedmiotem wynalazku jest sposób łamania wiórów. Istota
wynalazku polega na tym, że powierzchnię skrawania przed
miotu obrabianego (3) nagniata się pulsacyjnie wykorzystując
element nagniatający (1) posiadający na obwodzie wgłębienia
zapewniające nieciągły w czasie - styk z powierzchnią skrawa
nia, na której działa narzędzie skrawające (2). Przedmiot wy
nalazku może znaleźć zastosowanie w obróbce skrawaniem.
(1 zastrzeżenie)

Istota wynalazku polega na tym, że siłownik (1), którego
tłoczysko opiera się o suport poprzeczny połączony jest przewo
dami (14) ze wskaźnikiem ciśnienia (16), z siłownikiem (3)
wraz z pokrętłem (15) związanym z tłoczyskiem tego siłow
nika oraz z siłownikiem (2), na którego tłoczysku (7) umie
szczony jest element nagniatający (6) mający nieciągły styk
z powierzchnią skrawania. Przedmiot wynalazku może znaleźć
zastosowanie w obróbce skrawaniem.
(1 zastrzeżenie)

B23C
B23B

P. 251290 T

8412 28

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich, Byd
goszcz, Polska (Ireneusz Bielski).
Wieloostrzowe narzędzie rotacyjne
Przedmiotem wynalazku jest wieloostrzowe narzędzie rota
cyjne. Istota wynalazku polega na tym, że korpus narzędzia (2)
osadzony jest obrotowo na łożyskach (3) w ramieniu (8), które
umocowane jest suwliwie i blokowane elementem (9) w obsadzie
(4), ta zaś obrotowo w imaku narzędziowym i blokowana
elementem (7), przy czym krawędzie skrawające są równoległe
do osi obrotu narzędzia, która w stosunku do osi przedmiotu
obrabianego (5) jest w wichrowata i nachylona jest pod kątem.
Przedmiot wynalazku znaleźć może zastosowanie w obróbce
skrawaniem.
(1 zastrzeżenie)

B23B

P. 251339 T

84 12 27

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich, Byd
goszcz, Polska (Ireneusz Bielski, Adam Lentka, Zdzisław
Zachwieja).
Urządzenie do toczenia, zwłaszcza wgłębnego
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do toczenia, zwłaszcza
wgłębnego.
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P. 247484

84 04 30

Zakład Produkcyjno-Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa,
Tczew, Polska (Andrzej Angielczyk, Alojzy Gawroński).
Urządzenie do regeneracji gniazd zaworów
Wynalazek rozwiązuje problem konstrukcji urządzenia do re
generacji gniazd zaworów pozwalającego na uzyskanie dokład
nej współosiowości gniazda zaworu względem prowadnicy
zaworowej z wyeliminowaniem wszelkich drgań.
Urządzenie do regeneracji zaworów zakończone od strony
napędu stożkiem Morse'a stanowi zespół obróbczy składający
się z trzpienia (1), na którym osadzony jest frez (2) i napędowy
korpus (3) zawierający od czołowej powierzchni kulki (4)
ograniczone z boku tuleją (5), kulki (4) współpracują od góry'
z płytką (6) dociskaną kulką (7). Napędowy trzon (8) przekazuje
ruch obrotowy przez szklankową tuleję (10), trzpień (12) i łożysko
(13) na napędowy korpus (3). Napędowy trzon (8) przekazuje
również obroty na korpus (11) oddzielony tuleją (15), pierście
niem (16) i oporowym łożyskiem (17) od dociskowego kor
pusu (14). Napędowy korpus (3) dodatkowo prowadzony jest
przez wielopunktowe oddziaływanie w płaszczyźnie poziomej
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kulek (19) dociskanych sprężyną (20), osadzoną na trzpieniu
(21). Na końcu dociskowego korpusu (14) znajdują się regula
cyjne elementy (22) głębokości obrabiania.
(1 zastrzeżenie)
B23K

P. 247530

84 05 04

Zakłady Elektroniczne „Unitra-Warel" im. F. Zubrzyckiego,
Warszawa, Polska (Wiesława Górczak, Eugeniusz Kuman).
Podajnik drutu lutowniczego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zaprojektowania wygod
nego i niezawodnego podajnika drutu lutowniczego, który
połączony rozłącznie z lutownicą umożliwia lutowanie jedną
ręką. Podajnik składa się z zespołu podawania drutu i zespołu
nadawania ruchu, umieszczonych we wspólnej obudowie
w kształcie pistoletu. W poziomej części obudowy znajduje
się zespół podawania drutu, a w pionowej zespół nadawania
ruchu. Zespół podawania drutu składa się z koła zębatego (1)
umieszczonego pod rurką (4) mającą wycięcie naprzeciw koła
(1). Oś rurki (4) leży w płaszczyźnie koła (3) a nad rurką (4)
znajduje się sprężyna dociskowa (5) i sprężyna ustalająca (6).
Pod kołem (1) umieszczona jest zębatka (8) dociskana do koła
(1) płaską sprężyną (9). Zębatka (8) na prawym końcu łączy
się za pomocą sworznia (14) z zespołem nadawania ruchu.
Zespół nadawania ruchu, złożony jest z pochyłej ścianki (15)
połączonej u góry sworzniem (14) z zębatką (8) a u dołu z obu
dową (21) za pomocą sworznia (17), na którym nawinięta jest
sprężyna (18) opierająca się jednym końcem o wewnętrzną
powierzchnię ścianki (15) a drugim o wewnętrzną powierzchnię
obudowy (21). Do bocznej wewnętrznej powierzchni ścianki
(15) jest przymocowany ogranicznik ruchu (19,20) a do bocznej
wewnętrznej powierzchni obudowy (21) przymocowane są
nakrętki (22, 23) ze śrubami (24, 25).
(8 zastrzeżeń)
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Istota wynalazku polega na tym, że umieszczone na ramieniu
(8) przesuwne ramię (9), związane poprzez czop (23) z siłow
nikiem (18) zazębia się w zależności od położenia siłownika (24)
z kołem zapadkowym (15) i związaną z nim krzywką (7), w rowku
której umieszczony jest kołek (14) związany z saniami (4), na
których znajduje się element blokujący (29) oraz czujnik otworu
(17), lub z kołem zapadkowym (12) i związaną z nim krzywką
(11), w rowku której znajduje się kołek (13) osadzony w pod
stawie stołu podziałowego, na której zamocowany jest także
wzornik (16) i element blokujący (28) zazębiany z elementem (31)
zamocowanym w siłowniku (32) na saniach (3). Przedmiot
wynalazku może znaleźć zastosowanie w obróbce skrawania.
(1 zastrzeżenie)

B23Q

P. 252091

85 02 22

Pierwszeństwo: 84 02 22 - Węgry (nr 702/84)
Magyar Gördülöcsapagy Miivek, Debrecen, Węgry.
Ślizgacz rolkowy
Wynalazek dotyczy ślizgacza rolkowego, zapewniającego
prostoliniowe prowadzenie części maszyn.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ślizgacza
cechującego się prostotą konstrukcji i trwałością.
Ślizgacz zawiera kadłub (1) z częściami składowymi two
rzącymi prostoliniowe odcinki samopowrotnej zamkniętej bieżni
prowadzącej rolki, odcinki bieżni odwracające kierunek ruchu
rolek oraz zespół elementów przenoszących obciążenie. Rowki
zaciskowe (zl) prowadnicy bocznej i rowki zaciskowe (z2)
wkładki zabezpieczającej ukształtowane są w kadłubie (1) dla
sprzęgania tego kadłuba (1) z prowadnicami bocznymi, które
zapewniają prostoliniowe prowadzenie elementów tocznych

B23Q

P. 251291 T

8412 28

Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz, Polska (Ludwik
Szymura, Ryszard Adamkiewicz, Włodzimierz Lewandowski,
Hubert Latoś, Ireneusz Bielski).
Stoi podziałowy, zwłaszcza do obróbki otworów
Przedmiotem wynalazku jest stół podziałowy, zwłaszcza do
obróbki otworów.
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(5), oraz z wkładkami zabezpieczającymi, które chronią ele
menty toczne przed wypadnięciem z konstrukcji ślizgacza
rolkowego.
(3 zastrzeżenia)

B24B

P. 247131

84 04 09

Pilska Spółdzielnia Pracy Remontowo-Budowlana, Piła,
Polska (Zdzisław Trojanowski).

Przystawka blokująca, stosowana w szczególności w kluczach
posiadających mechanizm zapadkowy
Przedmiotem wynalazku jest przystawka blokująca, stoso
wana w szczególności w kluczach posiadających mechanizm
zapadkowy, która składa się z korpusu (1), wewnątrz którego
osadzony jest ruchomy blokujący wałek (2), na którym osadzona
jest sprężyna (3), przy czym w wałku (2) jest wybranie (7)
oraz osadzony jest zaczep (5).
(1 zastrzeżenie)

Szlifierka do szlifowania krawędzi bocznych płyt lastrykowych
(nagrobkowych) itp. oraz kamieni naturalnych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia samoczyn
nego prowadzenia kamienia szlifującego z takim jego kątem
ustawienia w stosunku do obrotów, aby nie powodował uszko
dzeń na krawędziach szlifowanych płaszczyzn bocznych.
Szlifierka ma wózek umieszczony na prowadnicy połączonej
z ramą o zmiennym kącie ustawienia poziomego. Na wózku
umieszczone jest samoczynne urządzenie szlifujące. W cen
tralnej części ramy znajduje się stół rolkowy (4) z urządzeniem
do podnoszenia i obracania obrabianej płyty. Nad ramą umie
szczony jest docisk (5). unieruchamiający płytę w czasie obróbki.
Szlifierka ma ponadto urządzenia centrujące (6) do ustalania
położenia elementu przeznaczonego do obróbki.
(7 zastrzeżeń)

B25B

P. 251282 T

8412 27

Warszawskie Zakłady Mechaniczne, Warszawa, Polska (Zdzi
sław Zdunkiewicz, Waldemar Dziak).
Klucz dynamometryczny
Przedmiotem wynalazku jest klucz dynamometryczny, sto
sowany w szczególności do przykręcania i odkręcania śrub
i nakrętek z żądanym momentem skręcającym, który składa się
z korpusu (1) wyposażonego w ruchomą dźwignię (2), której
tylny koniec (3) wsparty jest na ruchomej dźwigni (4), zakoń
czonej popychaczem (5), który podparty jest tulejką (6) oraz
spiralną sprężyną (7).
(1 zastrzeżenie)

B24C

P. 251095 T

841219

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Włó
kienniczego „Południe", Bielsko-Biała, Polska (Jerzy Stasiak).
Sposób wytwarzania detali różnych kształtów, zwłaszcza
z materiałów kruchych
Sposób polega na tym, że naddatek materiału którego części
nie obrabiane zabezpieczone są maską skrawa się ziarnami ścier
nymi unoszonymi strumieniem płynu. Przez zastosowanie
maski, która zabezpiecza nie obrabiane części materiału przed
działaniem skrawającym ziaren ściernych, można otrzymać róż
nego kształtu detale.
(1 zastrzeżenie)

B25B

P. 251281 T

8412 27

Warszawskie Zakłady Mechaniczne, Warszawa, Polska (Zdzi
sław Zdunkiewicz, Waldemar Dziak).

B26D

P. 250605 T

841126

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet-Gdańsk",
Gdańsk, Polska (Józef Kin, Kazimierz Łosiński, Ryszard Lubański, Jerzy Bajgot, Henryk Krajewski, Eugeniusz Werra,
Janusz Niechwiedowicz).
Sposób i urządzenie do krojenia masy gazobetonowej uformowanej
w blok
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia gładkości
przeciętych powierzchni bloków gazobetonowych przy jedno
czesnym zwiększeniu trwałości urządzenia tnącego.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że na rolkowym ciągu
(1) ma usytuowany spód (2) formy, do której zadaje się gazobeton. Tnące struny (6) są zamocowane z przodu u góry do
obrzeża (4) ramy, przebiegają następnie pod przednim dolnym
obrzeżem (7), po dnie (2) i następnie są zamocowane do belki
(8). Przednie mocowanie wykonane jest sprężyście - przy
użyciu sprężyn (5). Tylne, sztywne zamocowanie w postaci belki
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(8) jest przestawialne: bądź u góry przy obrzeżu (9) tylnym
ramy (3), bądź u dolu - w poziomie dna (2), do konstrukcji
ciągu (1).
(6 zastrzeżeń)

B26F
B21D

P. 247387
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nach w równych odległościach od krawędzi (14) bocznych wózka
(6). Każdy z łańcuchów (15) zaczepionych do wózka (6) opasuje
koła (16, 17) łańcuchowe oraz koło (18) łańcuchowe osadzone
na wałku sprzęgnięte poprzez trzystopniową przekładnię zębatą
z silnikiem elektrycznym.
(7 zastrzeżeń)

84 04 25

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstawy Technologii i Kon
strukcji Maszyn „Tekoma", Warszawa, Polska (Tadeusz Flor
czak, Maciej Łabęda, Andrzej Kaczorowski).
Wykrojnik do wycinania elementów z tworzyw sztucznych
pokrytych folią ciągliwą
Wykrojnik według wynalazku służy do wycinania elementów
z tworzyw sztucznych pokrytych foliami ciągliwymi.
Stempel wykrojnika ma kształt noża (2), którego powierzchnia
(1) współpracująca z matrycą jest prostopadła do powierzchni
(3) wykrawanego elementu. Ostrze noża (2) ma niewielką fazę
(5) wykonaną pod kątem 10-i-30 stopni do powierzchni (3)
wykrawanego elementu, przy czym wierzchołek tego kąta leży
przy krawędzi matrycy (7), a niewspółpracująca z matrycą (7)
powierzchnia (4) ostrza stempla jest odchylona w głąb mate
riału od powierzchni fazy (5) o kąt 10^-50 stopni. Podczas wy
krawania następuje w początkowej fazie przecięcie ciągliwej folii
(8) na podkładzie tworzywa (9), po czym następuje wykrawanie
elementu.
(1 zastrzeżenie)

B27B

P. 247295

B27C

P. 247400

84 04 24

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Bolesław Kortylewski,
Marek Szubert).
Wielooperacyjna obrabiarka
Celem wynalazku jest umożliwienie prowadzenia na obra
biarce wszystkich podstawowych operacji obróbki drewna bez
konieczności jej przezbrajania.
Obrabiarka, przeznaczona dla drobnych prac warsztatowych,
według wynalazku charakteryzuje się tym, że każda ściana
prostopadłościennego korpusu, wyjąwszy podstawę, ma zamo
cowane na stałe wrzeciono (11), (17), (28), (40) i stół (1), (8),
(9), (10), (23), (39), zaś ściany boczne mają ponadto gniazda
(13), dla źródła napędu sprzęganego poprzez przekładnie (16),
z wrzecionami (11), (17), (28) i (40).
(1 zastrzeżenie)

84 04 16

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Rzeszów, Polska
(Kazimierz Oczoś, Adam Batsch, Tadeusz Bilo, Jan Bucior,
Jan Buczek, Stanisław Kulas, Krzysztof Magryś, Wacław
Szałajko, Augustyn Kuc, Stanisław Fudali).
Urządzenie do rozkroju płyt drewnopodobnych, zwłaszcza na
formatki meblowe
Celem wynalazku jest zapewnienie uzyskania wymaganych
dokładności wymiarowych ciętych płyt.
Urządzenie składa się z ramy nośnej, toru jezdnego zaopa
trzonego w prowadnice szynowe z umieszczonym na nich wóz
kiem (6) transportowym, zespołu napędowego, jednostek cięcia
wzdłużnego i jednostki (3) cięcia poprzecznego, układu rolek
dociskowych oraz szafy sterowniczej. W prowadnicach (9)
belki na rolkach (10) tocznych umieszczonych jest co najmniej
pięć jednostek cięcia wzdłużnego, a wózek (6) zaopatrzony jest
w przekładnię łańcuchową (13) usytuowaną po obu jego stro

B27C
B27G

P. 247401

84 04 24

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Bolesław Kortylewski,
Lechosław Pluciński).
:
Strug mechaniczny do drewna
Celem wynalazku jest uproszczenie konstrukcji struga, zabez
pieczenie silnika przed wnikaniem pyłów drzewnych oraz obni
żenie hałasu.
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Strug mechaniczny do drewna wyposażony jest w głowicę
stożkową rozwartokątną (4) o pionowej osi obrotu. Pomiędzy
korpusem (1) a płaszczyznami stołów (8) i (10) usytuowane są
sprężyste podkładki (9) i (11) regulujące położenie krawędzi
stołów względem krawędzi tnącej.
(2 zastrzeżenia)

B29C

P. 246088
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Urządzenie do obcinania końcówek oraz nakładania kleju lub
masy uszczelniającej na powierzchnie wewnętrzne rur i kapturków
wykonanych z tworzyw sztucznych
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzyskanie
wyrobów o lepszej jakości.
Urządzenie według wynalazku składające się ze zbiornika
gazu, zespołu napędowego, zespołu zasilająco-tłoczącego oraz
elementu tnącego, charakteryzuje się tym, że ma uchwyt obro
towy (7) w postaci wymiennej tulei, zamocowanej rozłącznie
w ramie urządzenia, napędzany ruchem obrotowym oraz
prowadnicę (6) przesuwną w pionie i poziomie, prostopadle do
osi osadzenia uchwytu (7), przy czym prowadnica (6) usytuo
wana jest równolegle do osi osadzenia uchwytu (7), na której
zamocowane są głowica natryskująca (13), palnik gazowy (4)
i nasadka tnąca (9), napędzane ruchem posuwistym wzdłuż jej
osi, zaś głowica natryskująca (13) wyposażona jest w grzejnik (1),
czujnik temperatury (2) i dyszę (3).
(3 zastrzeżenia)

84 02 06

Zdzisław Urbaniak, Warszawa, Polska (Zdzisław Urbaniak).
Sposób i urządzenie do wytwarzania opakowań z twardego
polichlorku winylu przez zgrzewanie prądami wielkiej częstotliwości
Sposób polega na tym, że cylinder opakowania zostaje na
jednym końcu na gorąco zagięty prostopadle do kierunku swej
osi symetrii i tą częścią zagiętą połączony z krążkiem dna
w polu wielkiej częstotliwości.

B29H

P. 247398

84 04 24

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji
Przemysłu Gumowego „STOMIL", Łódź, Polska (Stanisław
Lipiński, Zdzisław Kolasa, Zdzisław Przybysz).
Kocioł do wulkanizacji wyrobów gumowych
Celem wynalazku jest zapewnienie zachowania właściwych
i koniecznych parametrów technologicznych, a tym samym po
lepszenie właściwości technicznych gotowych wyrobów, oraz
zapewnienie obsłudze kotła bezpieczeństwa w czasie jego
otwierania.
W kotle wulkanizacyjnym według wynalazku wszystkie regu
lacyjne zawory (4), (8), (10), (12), (15), (17), kontaktowy mano
metr (18), ciśnieniowy czujnik (19), czujnik (20) temperatury,
kontaktowy zawór (21), zamykająco-otwierający mechanizm
i ryglujący zespół są połączone z układem regulacji nastawianym
w sterowniczej szafie.
(1 zastrzeżenie)

Urządzenie, mające kształt walca, według wynalazku ma
płaszczyznę zgrzewania (3) prostopadłą do osi walca i otwór
(5) umożliwiający przepływ powietrza wzdłuż walca.
(2 zastrzeżenia)

B29C
B26D

P. 247431

84 04 27

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Kablowego „Energokabel", Ożarów Mazowiecki, Polska (Antoni Waczyński,
Andrzej Lubański, Henryk Orlikowski, Waldemar Buszewicz).
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85 02 22

Pierwszeństwo: 8402 24 - Węgry (nr 739/84)
Autóipari Ku tato es Fejlesztö Vállalat; Ikarus Karosszéria
és Jarmugyár, Budapeszt, Węgry.
Urządzenie do oddziaływania na kąt przegięcia przy przegubowych
pociągach drogowych
Celem wynalazku jest opracowanie urządzenia tłumiącego
skutecznie i szybko wahania członu wtórnego pojazdu przegu
bowego w kierunku bocznym.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma jednostkę (13)
analizującą położenie kątowe ukształtowaną elektronicznie,
która wysyła sygnał wyjściowy, charakterystyczny dla wielkości
odchyłki rzeczywistego kąta przegięcia (ß) od kąta przegięcia
(ßp), przyporządkowanego do kąta skrętu kół (a), który tworzy
jednocześnie sygnał wejściowy dla jednostki (12) sterującej
jednostką tłumiącą, o zmienialnym oporze, przy czym jednostka
tłumiąca ma w hydraulicznej pętli dławik o zmienialnym oporze
i ma ciągle i/lub stopniowo zmienialny opór o wielkości od
wrotnej do wielkości odchyłki rzeczywistego kąta przegięcia od
ustalonej wielkości kąta przegięcia.
(12 zastrzeżeń)

żonym środkiem ciężkości, poruszających się w trudnych warun
kach terenowych.
Mechanizm przeciwdziałający przechyłom bocznym pojaz
dów wyposażony jest w dwa drążki skrętne (1) i (2) zamocowane
zjednej strony do osi (5) i (6) a z drugiej strony do ramy pojazdu
(11) poprzez orczyk (8), który jest osadzony obrotowo na sworz
niu (10). Przy bocznym przechyle pojazdu orczyk (8) związany
sworzniem (10) z ramą (11) naciska na drążki skrętne (1) i (2),
a te z kolei siłą sprężystości skrętnej na osie (5) i (6) ograniczając
w ten sposób ich pochylenie względem ramy (11).
(1 zastrzeżenie)
B60M

P. 247543

84 05 03

Wrocławskie Zakłady Mechanizacji Budownictwa „Zremb",
Wrocław, Polska (Tadeusz Starczewski).
Mechanizm przeciwdziałający przechyłom bocznym pojazdów,
zwłaszcza naczep
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przeciwdziałania prze
chyłom bocznym pojazdów, zwłaszcza naczep z wysoko poło-

P. 247531

84 05 04

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jerzy Madej,
Ryszard Matusiak, Antoni Szumanowski).
Inercyjny zasobnik energii współpracującej z siecią
elektroenergetyczną
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie rozruchu pojazdów w wa
runkach wysokosprawnego przesyłania energii.
Zasobnik charakteryzuje się tym, że zawiera conajmniej
jeden bezwładnik (1) połączony mechanicznie z conajmniej
jedną maszyną elektryczną (2), sterowaną przez blok sterowania
(3) połączony z siecią trakcyjną (4) tak, że przy wzroście napięcia
sieci (4) ponad określoną wartość, maszyna (2) pracuje jako
silnik, natomiast przy spadku napięcia poniżej zadanej war
tości maszyna (2) pracuje jako prądnica, wspomagająca zasila
nie odbiornika energii (5).
(1 zastrzeżenie)

B61L
B60G
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P. 253561

85 05 22

Polskie Koleje Państwowe-Centralny Ośrodek Badań i Roz
woju Techniki Kolejnictwa, Warszawa, Polska (Andrzej Plewka,
Andrzej Maciejewski).
Układ migania świateł, zwłaszcza semafora kolejowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu od
pornego na zaniki napięcia zasilającego.
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Układ ma człon zasilający (1), którego wyjście jest połączone
poprzez generator taktujący (2) z wejściem zasilającym przetwor
nicy (3). Wyjście sterujące przetwornicy (3) jest połączone po
przez wzmacniacz (4) z wejściem sterującym separatora (5).
Wyjście członu zasilającego (1) jest połączone również z wejścia
mi zasilającymi wzmacniacza (4) i separatora (5). Układ jest
przydatny szczególnie w urządzeniach sterowania ruchem kole
jowym.
(1 zastrzeżenie)

P. 247497

B62D

84 05 02

Krzysztof Kurpiński, Warszawa, Polska (Krzysztof Kurpiń
ski).
Deflektor aerodynamiczny
Przedmiotem wynalazku jest deflektor aerodynamiczny do
zmniejszania przestrzeni o obniżonym ciśnieniu powietrza za
samochodem ciężarowym.
Celem wynalazku jest opracowanie prostego deflektora
o małym oporze aerodynamicznym. Deflektor ma dwa płaty
(1) i (2) umieszczone wzdłuż tylnej krawędzi (4) dachu (5)
samochodu. Płat górny (1) ma profil wklęsło-wypukły, przy
czym cięciwa tego profilu jest równoległa do dachu samochodu
(5). Płat dolny (2) nachylony względem dachu (5) jest umiesz
czony poniżej krawędzi (4) i odsunięty od karoserii samochodu.
Obydwa płaty (1) i (2) są perforowane wieloma otworami (7),
umożliwiającymi przepływ powietrza (8) między obszarami
o różnym ciśnieniu.
(3 zastrzeżenia)

B63B

P. 247480

B63B

P. 247552

84 05 04

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Krzysztof Osta
szewski).
Sposób wykonania złącza teowego z laminatu, zwłaszcza do
łączenia grodzi z poszyciem okrętu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wytrzyma
łości złącza teowego z laminatu, zwłaszcza łączącego grodzie
z poszyciem okrętu.
Sposób według wynalazku polega na tym, że do poszycia (1)
okrętu przylaminowuje się większą podstawą, kształtownik
(3) o przekroju poprzecznym trapezowym, wykonany z pianki
konstrukcyjnej. Kształtownik (3), wraz z powierzchnią poszycia
(1) okrętu w jego okolicy, pokrywa się warstwą (4) laminatu
złożoną z co najmniej trzech warstw zbrojenia. Na grzbiecie tak
utworzonej fałdy na poszyciu (1) okrętu ustawia się pionowo
prefabrykowaną płytę (7) laminatową stanowiącą grodź okrętu.
Płytę (7) przymocowuje się wstępnie szpachlówką (5), po utwar
dzeniu której wykonuje się kątownik (<S) zlaminowania. Kątow
nik (6) zlaminowania wykonuje się z warstw maty szklanej nasy
conej żywicą poliestrową nakładając kolejne warstwy maty
systemem dachówkowym, rozpoczynając od powierzchni bocz
nej płyty (7), a kończąc na poszyciu (1) okrętu w okolicach
wykonanej fałdy laminatowej.
(1 zastrzeżenie)

8404 30

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk, Polska; Przedsię
biorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Gryf",
Szczecin, Polska (Bogdan Palicki, Wiesław Buderaski, Wacław
Sękowski, Bogusław Byrka).
■

Wciągarka kalmarowa
Wciągarka kalmarowa składająca się z przekładni łańcucho
wej, mechanizmu układacza, bębnów i łożysk, charakteryzuje
się tym, że ma wałek posiadający co najmniej trzy części (1,
2, 3), przy czym część (1) środkowa, wielowypustowa wałka
ułożyskowana jest suwliwie w tulei (5) wielowypustowej, której
zewnętrzna walcowa część ułożyskowana jest obrotowo w łożys
ku (6) ślizgowym usytuowanym w korpusie (7) wciągarki.
Część (1) środkowa wielowypustowa wałka połączona jest nie
rozłącznie z częścią (2) lewą i częścią (3) prawą wałka. Policzki
(9) bębnów połączone są środnikami (10) kształtowymi, wyposa
żonymi w kształtki (11) korzystnie w postaci wycinka walca,
którego części promieniowe tworzą żebra. Kształtki (11) połą
czone są kołnierzami (12) pierścieniowymi, zaś środnik (10)
kształtowy pokryty jest z zewnątrz wykładziną (13), korzystnie
w postaci tworzywa PCW.
(1 zastrzeżenie)

B65D

P. 249226

84 0817

Pierwszeństwo: 83 08 18 - St. Zjedn. Am. (nr 524 241)
Thomas W. McSherry, Stamford; Nathaniel H. Garfield,
Harrison, Stany Zjednoczone Ameryki.
Pojemnik z integralnym, blokowanym zamknięciem
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji pojemnika
z trwałym i szczelnym zamknięciem.
Pojemnik zaopatrzony w elementy do szczelnego zamykania
i otwierania jego wnętrza z działaniem blokującym je w obu poło-
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żeniach, zawiera kompletną sprężystą boczną ściankę (16)
wyznaczającą wewnętrzny obszar (14) i mającą nieodkształconą
postać stabilną. Boczna ścianka (16) ma pierwszy koniec i drugi
koniec, z otworem (18, 20) na każdym końcu. Przylegle do
drugiego końca przymocowana jest do bocznej ścianki (16)
końcowa ścianka (22) tak, by szczelnie zamykać otwór (20).
Pojemnik zawiera również zamykający element (12) zamo
cowany integralnie i ruchomo do bocznej ścianki (16), przylegle
do otworu (18). Zamykający element (12) ma taki kształt
i wymiary, by był dwukierunkowo, wybiórczo ruchomy od ogól
nie pierwszego zablokowanego położenia, w którym element
zamykający szczelnie zamyka otwór (18), poprzez położenie
pośrednie, do ogólnie drugiego zablokowanego położenia,
w którym ten zamykający element (12) otwiera otwór (18).
Boczna ścianka (16) sprężyście odkształca się, gdy zamykający
element (12) przemieszcza się między pierwszym, a drugim
położeniem, poprzez położenie pośrednie, będąc przez to źró
dłem sił dążących do przywrócenia ściance bocznej (16) jej
nieodkształconej postaci stabilnej. W ten sposób siły przywra
cające, powstające w wyniku odkształcenia bocznej ścianki (16),
wspomagają dalsze przemieszczanie zamykającego elementu (12)
od położenia pośredniego do albo pierwszego, albo drugiego
położenia.
(44 zastrzeżenia)

B65G
E21F

P. 247438

2l

Układ charakteryzuje się tym, że składa się on z układu startowo-podtrzymującego (3) oraz z elementów sterowniczych
stopni: pierwszego (4), drugiego (5) i trzeciego (6). Układ ten
połączony jest z jednej strony z układem wejściowym (8) ele
mentu sterowniczego pierwszego stopnia (4), a z drugiej z ukła
dami wyjściowymi (10), (17) i (20) wszystkich elementów ste
rowniczych oraz z przełącznikiem rodzaju sterowania (2) układu
automatyzacji przenośników taśmowych (1).
(4 zastrzeżenia)
B65G

P. 247449

84 04 26

Przedsiębiorstwo Państwowe, Ogólnokrajowe Gwarectwo
Węgla Brunatnego, Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy
Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska
(Tadeusz Sikora).
Przyrząd do przemieszczania zawieszonego zestawu krążników
dla przenośnika taśmowego
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji przyrządu
umożliwiającego łatwe i bezpieczne przemieszczanie zawieszo
nego zestawu krążników dla przenośnika taśmowego.
Przyrząd stanowi śruba (3) z rękojeścią (5) do obracania oraz
z nakręconą na jej gwint płytą (2) z otworami, w których osa
dzony jest pałąk (1) z końcówkami zagiętymi na zewnątrz.
Śruba (3) ma na końcu stopkę (4) osadzoną obrotowo na śrubie
(3). Rękojeść (5) jest osadzona przesuwnie w pogrubionej
końcówce śruby (3).
(5 zastrzeżeń)

84 04 27

Kopalnia Węgla Kamiennego „Staszic", Katowice, Polska
(Norbert Nowakowski, Jan Starosta, Andrzej Golicz).
Układ zabezpieczeń i sygnalizacji przenośników taśmowych
Celem wynalazku jest opracowanie układu zabezpieczeń i syg
nalizacji do sterowania urządzeniami związanymi z ciągiem tech
nologicznym odstawy urobku i transportu ludzi przenośnikami
taśmowymi w warunkach silnie metanowych.

B65G

P.247481

84 04 30

Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw Maszyn i Urządzeń
Hutniczych „Hutmaszprojekt-Hapeko", Katowice, Polska
(Adam Łaszkiewicz, Marian Walczak, Włodzimierz Cembrzyński).
Przenośnik zębnicowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia gabarytów
konstrukcji przenośnika zębnicowego do transportu i studzenia
wyrobów, zwłaszcza kęsów hutniczych.
Przenośnik zębnicowy według wynalazku składa się z segmen
tów wyposażonych w mimośrodowe tarcze podnoszenia (8)
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oraz mimośrodowe tarcze (9) osadzone na ułożyskowanym
wale (5). Na obwodzie tarczy (9) jest osadzone tocznie cięgno
(10) połączone przegubowo z jednym ramieniem dźwigni dwuramiennej (11) połączonej drugim ramieniem z łącznikiem (12)
zamocowanym do ramy (1). Łącznik (12) składa się z dwóch
odcinków połączonych jarzmem do regulacji długości.
(2 zastrzeżenia)
B65G

P. 247547
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Istota rozwiązania wg wynalazku polega na tym, że każde
ze współosiowych kół (3) połączone jest z własnym silnikiem
hydraulicznym, zasilanym z niezależnej pompy bloku pomp
(23). Zaczep (22) do holowama połączony jest z osią (31) usy
tuowanego przy końcu dyszla (4) kółka samonastawnego (21).
Słup (5) podnośnika kabiny (10) usytuowany jest w płaszczyźnie
symetrii podwozia (1). Kabina (10) przytwierdzona jest do
pochwy (6) poprzez bok (7) swojej samonośnej podłogi (8).
Drabina (11) zejścia awaryjnego usytuowana jest w płasz
czyźnie równoległej do grzbietu (12) słupa (5) i usytuowana
względem kabiny (10) po przeciwnej jego stronie.
(1 zastrzeżenie)

84 05 03

Fabryka Wagonów „Świdnica", Świdnica, Polska (Jerzy
Kowiecki, Jerzy Bissak, Piotr Gazda, Stanisław Kos).
Zbiornik o osi poziomej z pneumatycznym rozładunkiem
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji zbiornika
o dużej objętości i małej liczbie komór z dużymi powierzchniami
aerowania.
Zbiornik składa się z dwóch komór połączonych ze sobą
w strefie dennic współśrodkowymi pierścieniami. Każda komora
ma pomiędzy płytami aeracyjnymi (8), w najniżej położonym
miejscu, płytę aeracyjną, kierunkową (9), pochyloną pod
kątem kilku stopni do poziomu i zakończoną zbieżnym otworem
wylotowym (10). W strefie łączenia komór pierścieniami przyspawane są łapy mocujące.
(2 zastrzeżenia)

B66C

P. 247391

84 04 25

CZSR „Samopomoc Chłopska", Zarząd Inwestycji i Tech
niki, Warszawa, Polska (Jerzy Galas, Zdzisław Kowalczyk, Jan
Lewandowicz, Janusz Snoch, Romuald Srokowski).
Przeładowarka przewoźna z podnoszoną kabiną, zwłaszcza
do rozładunku wysokich pudeł
Celem wynalazku jest dostosowanie prostych przeładowarek
rolniczych o niedużych gabarytach, współpracujących z ciąg
nikami średniej mocy, do rozładunku wysokich pudeł.
Przeładowarka przewoźna z podnoszoną kabiną sterowniczą,
wyposażona w podwozie o dwóch współosiowych kołach
jezdnych charakteryzuje się tym, że ma zaczep do holowania (22)
połączony z osią usytuowanego przy końcu dyszla (4) znanego
koła samonastawnego (21), przy czym na tylnej części pod
wozia (1), na dyszlu (4), ustawiony jest w płaszczyźnie symetrii
podwozia słup (5) podnośnika kabiny (10) z osadzoną na nim
ruchowo pochwą nośną (6), na której osadzona jest kabina (10).
Po stronie przeciwległej względem słupa (5) kabiny (10), w płasz-

B66C

P. 247390

84 0425

Centralny Związek Spółdzielni Rolniczych „Samopomoc
Chłopska" - Zarząd Inwestycji i Techniki, Warszawa, Polska
(Jerzy Galas, Zdzisław Kowalczyk, Jan Lewandowicz, Leon
Nawrocki, Janusz Snoch, Romuald Srokowski).
Przeiadowarka przewoźna z podnoszoną kabiną, zwłaszcza
do rozładunku wysokich pudeł
Celem wynalazku jest dostosowanie niewielkich, prostych
konstrukcyjnie przeładowarek rolniczych, współpracujących
z ciągnikami średniej mocy, do nieniszczącego, wydajnego
i bezpiecznego rozładunku wysokich pudeł, przy znacznym
komforcie pracy operatora i przy dobrej widoczności dna
pudła.
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czyźnie równoległej do grzbietu słupa (12), osadzona jest sta
bilnie na podwoziu (1) drabina (11) zejścia awaryjnego.
Krawędź (13) przenikania wzajemnie prostopadłych płasz
czyzn bariery (14) kabiny (10) i usytuowanego pod jej drzwiami
(16) stopnia (15) jest, w przypadku najwyższego ustawienia
kabiny (10), mniejsza od maksymalnego, dopuszczalnego wy
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maganiami ergonomicznymi, odstępu szczebli drabiny (11),
jak również wymieniona krawędź (13) przenikania jest, we
wspomnianym ustawieniu kabiny (10), oddalona od poziomu
wierzchołka słupa (5) mniej niż o odstęp szczebli drabiny (11).
Maszyna przeznaczona jest zwłaszcza do rozładunku wyso
kich pudeł, jak pudła węglarek kolejowych. (1 zastrzeżenie)

Dział C
CHEMIA I METALURGIA
C01B

P. 247526

84 05 04

Poznańskie Zakłady Chemiczne im. dr Romana Maya,
Luboń k. Poznania, Polska (Bohdan Zawadzki, Anna Bulińska,
Zygmunt Hermann, Józef Kończal, Marek Jarzynowski, Kazi
mierz Zagozda).
Sposób wytwarzania fluorowodoru z kwasu fluorokrzemowego
Zagadnienieniem podlegającym rozwiązaniu jest opracowa
nie technologii procesu umożliwiającej zastosowanie jak naj
mniejszej ilości korozyjnie działających cieczy cyrkulacyjnych.
Według wynalazku poddaje się rozkładowi kwas fluoro
krzemowy o stężeniu powyżej 40%, przez zmieszanie go w sposób
ciągły ze stężonym kwasem siarkowym po uprzednim podwyż
szeniu entalpii tego kwasu i wzbogaceniu we fluorowodór
podczas rozdzielania i oczyszczania gazów powstałych w wyniku
omawianego rozkładu kwasu fluorokrzemowego, po czym
odprowadza się i absorbuje wydzielony stężony czterofluorek
krzemu w przeznaczonym do przerobu kwasie fluorokrzemo
wym, a uzyskany, częściowo rozcieńczony, kwas siarkowy
podgrzewa się do temperatury 440-410 K i oddestylowuje
z niego fluorowodór, po czym ciecz podestylacyjną przed
muchuje się parą wodną dla zdesorbowania reszty zawartego
w tej cieczy fluorowodoru, a następnie gazy z destylacji i desorbcji
oczyszcza się i osusza za pomocą stężonego kwasu siarkowego,
który kierowany jest dalej na początek procesu, a oczyszczony
fluorowodór ochładza się i skrapla jako bezwodny lub absorbuje
w wodzie.
(5 zastrzeżeń)

C01B
C01F

P. 247537

Biologiczna oczyszczalnia małych ilości ścieków
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zbudowania oczyszczalni
zapewniającej właściwy przebieg procesu technologicznego
niezależnie od klimatycznych warunków zewnętrznych, przy
stosowanej do typowego transportu kontenerowego.
Biologiczna oczyszczalnia małych ilości ścieków wyposażona
w trzy zestawy tarczowych złóż biologicznych, charakteryzuje
się tym, że ma przepływową komorę pod tarczami (4) złoża
biologicznego zblokowaną z dwoma wtórnymi osadnikami
(2 i 3), z których pierwszy osadnik (2) umieszczony pod trzecim
zestawem tarcz (4) złoża biologicznego ma szczelinę (5) do
przechwytywania płatów nadmiernej błony biologicznej i prze
lewową krawędź (6) pomiędzy przepływową komorą a drugim
wtórnym osadnikiem (3), zaś przelewowa krawędź (6) stanowi
górną część wtórnego osadnika (2) i ma wentylacyjne otwory (7)
wyprowadzone nad poziom ścieków, przy czym pomiędzy
wtórnymi osadnikami (2 i 3) wykonana jest ścianka (8), a drugi
wtórny osadnik (3) wyposażony jest w wielostrumieniowy pakiet
(9). Oczyszczalnia jest wbudowana w typowy kontener (10),
w którym pod przepływową komorą zamontowano pompy (11),
napędowe urządzenie (12) tarcz (4) oraz grzejnik (13), a nad tar
czami (4) nagrzewnicę (14) z wymuszonym nawiewem świeżego
powietrza.
(2 zastrzeżenia)

84 05 02

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, Polska
(Mirosław Fligier).
Sposób wytwarzania fluorku magnezowego

C02F

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania fluorku
magnezowego grubokrystalicznego.
Sposób według wynalazku polega na tym, że do wodnej,
silnie mieszanej zawiesiny trudno rozpuszczalnej soli wersenianowo-magnezowej, wytworzonej uprzednio z rozpuszczalnej
soli magnezowej i wersenianu dwusodowego lub roztworu po
reakcyjnego przy pH < 4, wolno dozuje się roztwór fluorku
amonowego, użyty w ilości stechiometrycznej do magnezu, po
czym miesza się jeszcze przez 2 godziny, separuje od roztworu
poreakcyjnego, przemywa wodą i suszy.
(1 zastrzeżenie)

C02F

P.247418

84 04 25

Bydgoskie Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Prze
mysłowego, Bydgoszcz, Polska (Andrzej Schlichtinger, Jan
Sętkowski).

P. 247465

84 04 30

Bolesław Furkacz, Filipów, Polska (Bolesław Furkacz).
Oczyszczalnia ścieków
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania oczyszczalni
ścieków o zwartej budowie, niskich kosztach budowy i ruchu.
Oczyszczalnia według wynalazku ma stopnie (1) w postaci
współosiowych pierścieni ograniczonych ścianami rozdziela
jącymi (2) zaopatrzonymi w otwory przepływowe. Otwory
przepływowe w sąsiadujących ze sobą ścianach rozdzielających
(2) znajdują się na przemian w ich górnej i dolnej części. Stopnie
(1) ograniczone na zewnątrz ścianami rozdzielającymi (2)
zaopatrzonymi w otwory przepływowe w części dolnej sta
nowią odstojniki oleju, benzyny oraz tłuszczu. Ściany roz
dzielające (2) mają lekką konstrukcję wykonaną korzystnie
z blachy, tworzywa sztucznego lub drewna impregnowanego.
(4 zastrzeżenia)
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84 05 02

Instytut Szkła i Ceramiki - Filia w Krakowie, Kraków,
Polska (Elżbieta Greiner, Teresa Kursa, Roman Szyngiera,
Józef Kaczmarczyk).
Szkło awanturynowe
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania skladu
tlenkowego szkła awanturynowego miedziowego.
Szkło według wynalazku zawiera: Si0 2 w ilości od 40,0 do
46,0% wagowych, Na 2 0 w ilości od 15,0 do 23,0% wagowych,
K 2 0 w ilości od 1,9 do 5,0% wagowych, Cu w przeliczeniu na
Cu 2 0 w ilości od 12,0 do 14,5% wagowych, CaO w ilości od
2,1 do 2,9% wagowych, PbO w ilości od 9,0 do 19,0% wago
wych, Fe 2 0 3 w ilości od 4,7 do 7,0% wagowych, A1 2 0 3 w ilości
od 0,0 do 2,0% wagowych, Sn0 2 w ilości od 0,0 do 1,2%
wagowych.
(2 zastrzeżenia)
C04B

C02F

P. 251382 T

84 12 27

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Jacek Malicki,
Andrzej Mazurkiewicz, Leszek Żelazny).
Sposób usuwania ze ścieków substancji mineralnych oraz układ
do osuwania ze ścieków substancji mineralnych
Sposób według wynalazku polega na tym, że do ścieków wstęp
nie oczyszczonych w osadniku i w złożu biologicznym lub
osadzie czynnym wprowadza się biomasę glonów w ilości za
pewniającej ich stały poziom w roztworze.
Układ według wynalazku, charakteryzuje się tym, że pomiędzy
złożem biologicznym lub osadem czynnym (4) a osadnikiem
wtórnym (5) znajduje się propagator (6) glonów, którego wyjście
połączone jest z kanałem łączącym złoże biologiczne (4) z osad
níkem wtórnym (5), a wejście połączone jest z wyjściem osad
nika wtórnego (5).
(2 zastrzeżenia)

P. 247386

84 04 25

Zakłady Ceramiki Radiowej - Zakład Doświadczalno-Badawczy Ceramiki Elektronicznej, Warszawa, Polska (Kazi
miera Smolińska, Jacek Kizerwetter, Radosław Sujecki).
Tworzywo piezoceramiczne
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opracowanie
tworzywa opartego głównie na surowcach krajowych.
Tworzywo piezoceramiczne oparte na tytanianie ołowiu mo
dyfikowanym domieszkami La 2 0 3 , Mn0 2 , charakteryzuje
się tym, że ma wzór:
( x + y + z ) + [ l - ( x + y + z ) ] PbTi ( 1 + a ) 0 3
gdzie: x - 25% mol. La 2 0 3
y = 1,0% mol. Mn0 2
z - 0,01 -ł-0,1% mol. Bi 2 0 3 albo od 1 do 2% mol.
2PbONb 2 0 5
a = 0,5^-2
(1 zastrzeżenie)
C04B

P. 247498

84 05 02

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Kru
szyw Budowlanych, Warszawa, Polska (Józef Hibner, Zofia
Zając).
Sposób wytwarzania wyrobów budowlanych, zwłaszcza cegły
C03B

P. 245123

83 1213

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 117 961
Gliwickie Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania
Obiektów Przemysłowych „Prozap", Gliwice, Polska (Roman
Jezierski, Jerzy Dziąćko).
Sposób podawania lawy na rozwłókniarkę do produkcji wełny
mineralnej i urządzenie do podawania lawy na rozwłókniarkę
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest skonstruowanie
urządzenia zapewniającego podawanie strugi lawy o szerokości
dysku rozwłókniarki. Urządzenie do podawania lawy mineral
nej na rozwłókniarkę stanowi rynna o profilu rozszerzającym
strumień lawy z wąskiej strugi w strumień płaski u jej wylotu.
(2 zastrzeżenia)

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opracowanie
prostego sposobu wytwarzania cegły o wysokich parametrach
wytrzymałościowych przy zastosowaniu łatwo dostępnych wy
pełniaczy.
Sposób według wynalazku polega na tym, że piaski łamane
o uziarnieniu do 4 mm, pochodzące z rozdrabniania skał magmo
wych, osadowych i metamorficznych, w szczególności wapieni
zbitych, dolomitów i granitów, zawierające pyły mineralne
w ilości większej od 6% wagowych, miesza się ze spoiwem hy
draulicznym i wodą, formuje wyroby, które prasuje się pod
ciśnieniem powyżej 5 MPa, a następnie poddaje się je dojrze
waniu naturalnemu lub przyśpieszonemu pod działaniem
pary niskoprężnej o ciśnieniu 1,013-10-1 MPa.
(3 zastrzeżenia)
C04B
B28B

P. 251240 T

84 12 22

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prcfabet", Kulisz
Pomorski, Polska (Jan Pietrusewicz, Stefan Marcinkowski,
Janusz Kryczkowski, Antoni Dąbrowski),
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Sposób wytwarzania bloczków popioło-betonowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu
wytwarzania bloczków popioło-betonowych, z odpadów spod
elektrofiltrów elektrowni opalanej pyłem węglowym, o wysokich
parametrach wytrzymałościowych.
Według wynalazku pobiera się gorące popioły w stosunku
wagowym 20% o powierzchni właściwej około 3000cm2/g
i resztę - 80% popiołów o powierzchni właściwej ponad
3000 cm2/g, transportuje się je hermetycznym transportem do
zbiornika, z którego dozuje się je, mierząc temperaturę, do
mieszarki w ilości 12000 kg/cm3, do której także dozuje się
cement marki „35" w ilości 200 kg/m3 i wodę w ilości około
375 l/m3, przy czym przy zmierzonej górnej temperaturze
popiołów udział wody podwyższa się o +2%, a przy zmie
rzeniu dolnej temperatury - obniża się o 1,5%. Po zmie
szaniu komponentów w mieszarce przez 4,5 minuty uzyskaną
masę betonową wprowadza się grawitacyjnie do form, prze
prowadza się zagęszczenie przez wibrowanie aż do wystąpienia
wykropleń wody, rozformowuje się bloczki i na paletach prze
nosi do niskociśnieniowej naparzalni, gdzie podnosi się tem
peraturę przez 3 godziny do 370 K, utrzymuje ją przez 5-6
godzin, a następnie ochładza przez 4 godziny do temperatury
otoczenia.
(1 zastrzeżenie)
C05F

P. 251405 T

Nawóz wieloskładnikowy o przedłużonym działaniu
Nawóz według wynalazku złożony ze składnika organicz
nego, zwłaszcza w postaci węgla brunatnego, korzystnie roz
drobnionego o wielkości cząstek poniżej 10 mm, torfu, oraz
polimerów pochodzenia naturalnego, jak celuloza i ligniny
oraz ewentualnie popiołu węgla brunatnego, a także ewentualnie
ze znanego nawozu miedziowego i wapniowego, jak siarczan
miedziowy, tlenek, wodorotlenek czy węglan wapniowy, w ilości
niezbędnej do uzupełnienia do zawartości 100 ppm miedzi
i 6% wagowych wapnia, w stosunku do masy nawozu, oraz
nawozu potasowego i fosforowego, jak siarczan potasowy
i superfosfat, charakteryzuje się tym, że zawiera nawóz azotowy
o przedłużonym działaniu w postaci melaminy i jej pochod
nych, jak metylolomelamina.
(3 zastrzeżenia)

P. 251455

nika pod ciśnieniem korzystnie sprężonego powietrza. Ponadto
urządzenie ma akumulator powietrzny (1) stanowiący źródło
czynnika pod ciśnieniem, do którego przyłączona jest obraca
jąca się ze stałą prędkością obrotową sprężarka (2), dla pod
stawowej ilości powietrza na jednostkę czasu, odpowiadającej
najmniejszej ilości powietrza, niezbędnej do pracy, oraz dodat
kowa sprężarka o regulowanym wydatku powietrza, korzystnie
sprężarka tłokowa (20), o regulowanej prędkości obrotowej,
przeznaczona do uzupełniania ilości powietrza w przypadku
pracy pod pełnym obciążeniem.
(11 zastrzeżeń)

84 12 29

Politechnika Łódzka, Łódź; Instytut Warzywnictwa, Skier
niewice, Polska (Henryk Struszczyk, Jacek Dutkiewicz, Ta
deusz Skwarski, Krzysztof Krajewski, Stanisław Koch, Zbig
niew Rybicki, Olgierd Nowosielski, Andrzej Bereśniewicz).

C05F

25

85 0104

Pierwszeństwo: 84 0104 - Austria (nr A 17/84)

C07C

P. 244585

83 11 16

Pierwszeństwo: 82 11 22 - St. Zjedn. Am. (nr 443 513)
82 11 22 - St. Zjedn. Am. (nr 443 763)
82 11 22 - St. Zjedn. Am. (nr 443 764)
Shell Oil Company, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki
(Donald W. Stoutamire, Charles H. Tieman, Walter Dong).
Sposób wytwarzania ewentualnie podstawionego alkoholu S-a-cyjano-3-fenoksybenzylowego
Sposób wytwarzania tytułowego związku lub mieszaniny
o zwiększonej zawartości tego związku polega na tym, że ewen
tualnie podstawiony aldehyd 3-fenoksybenzoesowy poddaje
się działaniu źródła cyjanowodoru w obecności aprotycznego
rozpuszczalnika zasadniczno nie mieszającego się z wodą oraz
dwupeptydowego katalizatora cyklo/D-fenyloalanylo-D-histydynowego).
Związki wytwarzane sposobem według wynalazku są związ
kami pośrednimi stosowanymi w procesie wytwarzania optycz
nie czynnych estrów cyjanometylowych o silnym działaniu
szkodnikobójczym.
(6 zastrzeżeń)

Voest-Alpine AG, Linz, Austria (Gottfried Klinar).
Urządzenie do napowietrzania materiału kompostowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania prostego
i niezawodnego w eksploatacji urządzenia umożliwiającego
docelowe uwzględnianie rzeczywistych warunków panujących
w poszczególnych komorach kompostowych urządzenia.
Urządzenie według wynalazku ma przyłączone do komór
kompostowych (9), korzystnie do ich komór strącania (10),
dysze iniekcyjne (13), zasilane czynnikiem pod ciśnieniem,
przy czym dysze iniekcyjne (13) przyłączone są stroną zasysa
jącą, zaś pomiędzy komorami kompostowymi (9) a stroną
zasysającą dysz iniekcyjnych (13) umieszczone są zawory
albo klapy (12) odcinające, uruchamiane za pomocą czyn

C07C

P. 247514

84 05 03

Sandoz AG., Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych acyloaminofenolu
Sposób wytwarzania nowych pochodnych acyloaminofenolu
o wzorze 1, w którym n oznacza liczbę całkowitą 1 - 5, polega
na reakcji pochodnych acyloaminofenolu o wzorze 2, w którym
n ma wyżej podane znaczenie z kwasem 2-oksotiazolidyno-4-karboksylowym albo jego reaktywną pochodną. Nowe związki
wykazują działanie przeciwbólowe o obniżonej hepatoksyczności, w związku z czym mogą być stosowane jako środki
przeciwbólowe.
(1 zastrzeżenie)
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doru jak 1:2. Reakcję prowadzi się w czasie od 1 do 2 godzin,
w temperaturze od 278-298°K. Otrzymane związki znajdują
zastosowanie jako półprodukty do syntez organicznych.
(1 zastrzeżenie)

C07D

P.244861

83 12 01

Glaxo Group Limited, Londyn, Wielka Brytania.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych indolu

C07C

P. 247520

84 05 02

Łódzkie Zakłady Przemysłu Spirytusowego „Polmos", Łódź,
Polska (Ireneusz Augustynowicz, Andrzej Pawlak, Zbigniew
Pawełek).
Sposób otrzymywania czystego pierwszorzędowego alkoholu
izoamylowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania wysokowydajnego oraz charakteryzującego się obniżonym zużyciem
energii cieplnej sposobu wytwarzania tytułowego związku.
Sposób otrzymywania czystego pierwszorzędowego alkoholu
izoamylowego przez destylację zeotropowo-azeotropową w jed
nokolumnowym aparacie rektyfikacyjnym charakteryzuje się
tym, że techniczny alkohol izoamylowy doprowadza się w spo
sób ciągły do górnej części kolumny rektyfikacyjnej, korzystnie
na 8 - 10 półkę od szczytu, zaś mieszaninę homogeniczną za
wierającą propanol, n-butanol drugorzędowy, izobutanol,
n-butanol pierwszorzędowy, aldehyd izowalerianowy, 2-metylobutanol - 2 oraz 2 - metylobutanol - 1 i 3-metylobutanol 1 odprowadza się w sposób ciągły ze skraplacza kolumny rek
tyfikacyjnej w temperaturze 117°-1210C, natomiast czysty
pierwszorzędowy alkohol izoamylowy odprowadza się z kociołka
kolumny rektyfikacyjnej w temperaturze 131-132° C.
(1 zastrzeżenie)

Sposób wytwarzania związków o ogólnym wzorze 1, w którym
Ri oznacza atom wodoru, rodnik (Ci-C6)alkilowy lub rodnik
(C3-C6)alkenylowy, R2 oznacza atom wodoru, rodnik (Ci-C3)alkilowy, rodnik (C3-C6)aIkenylowy, rodnik arylowy, rod
nik aralkilowy o 1-4 atomach węgla w rodniku alkilowym lub
rodnik (C5-C7)cykloaIkilowy, R 3 oznacza atom wodoru lub
rodnik (Ct-C3)alkilowy, R 4 i R5 są jednakowe albo różne
i oznaczają atomy wodoru, rodniki (Ci-C 3 ) alkilowe lub
rodniki propenylowe, albo R 4 i R 5 stanowią grupę aralkilidenową, a Alk oznacza łańcuch alkilenowy o 2 lub 3 atomach
węgla ewentualnie podstawiony albo farmakologicznie dopusz
czalnych soli lub solwatów tych związków, polega na tym, że
cyklizuje się związki o wzorze 2, w którym Ri, R 2 , R 3 i Alk
mają wyżej podane znaczenie, a Q oznacza grupę o wzorze
NR4R5, w którym R* i R s mają wyżej podane znaczenie
lub też Q oznacza podstawnik ulegający odszczepieniu, po
czym otrzymany związek, w którym co najmniej jeden z podstaw
ników R i , R 2 , R 4 i R 5 oznacza atom wodoru, ewentualnie
poddaje się alkilowaniu i/albo przeprowadza otrzymany związek
o wzorze 1 w jego farmakologicznie dopuszczalną sól lub solwat.
Związki wytwarzane sposobem według wynalazku są uży
teczne jako substancje czynne środków do zwalczania boli mi
grenowych.
(4 zastrzeżenia)

C07D
C07C

P. 251396 T

8412 31

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Ryszard Nowicki,
Teresa Starczewska).
Sposób wytwarzania l-chloroindanu i jego pochodnych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania tytułowych
związków poprzez chlorowodorowanie indenu w łagodnych
warunkach.
Sposób wytwarzania l-chloroindanu i jego pochodnych polega
na tym, że chlorowodorowanie indenu przeprowadza się chlo
rowodorem rozpuszczonym w bezwodnym eterze etylowym o stę
żeniu od 15 do 30% chlorowodoru, przy zachowaniu w czasie
chlorowodorowania stosunku molowego indenu do chlorowo

P.247429

84 04 26

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, Zakłady Azotowe
im. F. Dzierżyńskiego, Tarnów, Polska (Henryk Ryszawy,
Aleksander Włodarczyk, Marek Żyliński, Bolesław Szybalski,
Kazimierz Hebda, Andrzej Bykiewicz, Stanisław Ludwiczak,
Antoni Stachowski, Stefan Bigos, Zygmunt Kobiński).
Sposób prowadzenia reakcji syntezy trioksanu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie prowadzenia reakcji
syntezy trioksanu przy użyciu formaliny zawierającej niewielkie
ilości zanieczyszczeń.
Sposób prowadzenia syntezy trioksanu polega na tym, że
formalinę odparowuje się w wyparce, pod ciśnieniem 0,2-10 MPa
i powstałe pary stężonej formaliny wprowadza się do reaktora
syntezy pod powierzchnię mieszaniny reakcyjnej, przy pomocy
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rur perforowanych. Można również część pary formaliny
doprowadzać pod najniższą próbkę kolumny destylacyjnej, przy
czym opary, odprowadzane z reaktora zawierające trioksan,
doprowadza się do tej kolumny pod półkę położoną wyżej,
korzystnie pod czwartą półkę licząc od dołu kolumny.
(2 zastrzeżenia)

C07D

P. 247525

84 05 04

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Kutnowskie Za
kłady Farmaceutyczne „Polfa", Kutno, Polska (Ryszard Heropolitański, Maria Stasiak, Maciej Klauze, Aleksandra Obarska,
Zdzisław Majer).
Sposób wydzielania polipeptydowych alkaloidów sporyszu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego
sposobu, który umożliwia uzyskiwanie stężonych roztworów
lub surowych alkaloidów pozbawionych w dużym stopniu
zanieczyszczeń.
Sposób wydzielania polipeptydowych alkaloidów sporyszu
z roztworów wodnych, zwłaszcza z wodnych ekstraktów i ługów
technologicznych na drodze selektywnej sorpcji i desorpcji
rozpuszczalnikami organicznymi polega na przepuszczeniu
zanieczyszczonego wodnego roztworu alkaloidu przez zło
że niejonowej, niepolarnej lub średniopolarnej syntetycznej
żywicy sorpcyjnej, a następnie zdesorbowaniu alkaloidu za
pomocą acetonu lub alkoholu Q-C3 względnie ich wodnych
roztworów o stężeniu powyżej 55%, a następnie złoże sorbentu
przemywa się wodnym roztworem tych rozpuszczalników orga
nicznych o stężeniu poniżej 55% z ewentualnym dodatkiem
substancji alkalicznych i doprowadzeniu do pH roztworu wy
noszącego 10-12, po czym z eluatów wydziela się surowe
alkaloidy.
(2 zastrzeżenia)

C07D

P. 249916
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alkil, X oznacza atom tlenu lub siarki, grupę C H - N 0 2 , grupę
NR*, w której R* oznacza atom wodoru, grupę alkilową,
cyjanową, nitrową, alkilosulfonylową, alkilokarbonylową lub
arylową podstawioną polega na tym, że piperydynę o wzorze
Q 2 D alkiluje się związkiem H e t - Q 1 , przy czym we wzorach tych
Q2 oznacza atom wodoru, a Q1 razem z Het tworzy ugrupowa
nie o wzorze LW, w którym W oznacza grupę odszczepialną,
a D oznacza grupę o wzorze 4 albo Q l oznacza grupę o wzorze
- C 2 H 2 5 - W ' , w którym W' ma wyżej podane znaczenie dla
W, z tym, że jeżeli s = O to W' może też oznaczać grupę alko
ksylową lub alkilotio, a Q2 oznacza grupę o wzorze 15, w któ
rym n ma wyżej podane znaczenie albo Q1 oznacza grupę
o wzorze - C 2 - H 2 J - W ' , a Q 2 oznacza HY'-Alk gdzie Y'
ma znaczenie podane wyżej dla Y z tym, że nie oznacza wiąza
nia, albo Q1 oznacza grupę - C 2 H 2 5 -W', a Q2 oznacza grupę
0 wzorze H Z ' - C / = X / - Y - A l k - , w którym Z' ma wyżej
podane znaczenie dla Z oprócz bezpośredniego wiązania albo
Q 1 oznacza grupę - C 2 H 2 S - Y ' H , a Q 2 oznacza W-Alkalbo Q 1 oznacza - C 2 H 2 5 - Z - C / = X / - Y ' H , a Q 2 oznacza
grupę W-Alk i ewentualnie otrzymane związki o wzorze
1 przekształca się w sole addycyjne z kwasem i/lub wytwarza
się izomery.
Związki o wzorze 1 wykazują działanie antagonistyczne wobec
histaminy i serotaniny i mogą być stosowane jako środki przeciwuczuleniowe.
(1 zastrzeżenie)

84 10 05

Pierwszeństwo: 83 10 06 - St. Zjedn. Am. (nr 539 597)
Janssen Pharmaceutika N. V., Beerse, Belgia.
Sposób wytwarzania nowych N-/bicyklicznych heterocyklilo/-4-piperydynoamin zawierających pięcioczlonowy pierścień
heterocykliczny

Sposób wytwarzania związków o wzorze ogólnym 1, w któ
rym każde z A1 do A4 oznacza grupę CH lub jeden z nich
oznacza atom azotu, zaś ugrupowanie - A 1 = A 2 - A 3 = A*
może być ewentualnie podstawione, R oznacza atom wodoru
lub alkil, R 1 oznacza atom wodoru, alkil, cykloalkil, aryl ewen
tualnie podstawiony lub alkiloaryl, R2 oznacza atom wodoru,
grupę alkilową, alkilo - C O - , alkilo - O - C O - , cykloalkilową, arylowoalkilową ewentualnie podstawioną, L oznacza
grupę o wzorze 2, H e t - C 2 H 2 5 - Y - A l k lub o wzorze 3, w któ
rych n jest równe 0-2, sjest równe 0-6, Het oznacza ewentualnie
podstawiony pięcioczlonowy pierścień heterocykliczny ewen
tualnie podstawiony i ewentualnie skondensowany z ewen
tualnie podstawionym pierścieniem benzenowym ,Y oznacza
bezpośrednie wiązanie, atom tlenu lub siarki lub NR 3 , w którym
R3 oznacza atom wodoru, grupę alkilową, aryloalkilową 2-alkoksy-l,2-dioksoetylową lub - C / = X / R 6 , w której R6 oznacza
atom wodoru, alkil, alkoksyl, mono- lub dialkiloaminową,
arylową ewentualnie połączoną z grupą alkilową, alkoksylową,
aminową, alkiloaminową, Alk oznacza grupę ałkilenową lub
alkilidenową, Z oznacza bezpośrednie wiązanie atomu tlenu,
siarki, grupę NR 5 , w której R5 oznacza atom wodoru lub

C07D

P. 250635

841129

Pierwszeństwo: 83 11 30 - Węgry (nr 4096/83)
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár R. T., Budapeszt, Węgry.
Sposób wytwarzania nowych związków azabicyklicznych
Sposób wytwarzania nowych pochodnych o wzorze ogólnym 1,
w którym R 1 , R2 i R3 oznaczają jednakowe albo różne grupy
alkilowe o 1-4 atomach węgla albo jeden z tych podstawników
oznacza grupę benzylową, a dwa inne oznaczają grupę alki
lową o 1-4 atomach węgla, R 4 oznacza grupę hydroksylową
albo ugrupowanie - O - R 5 , przy czym R5 oznacza grupę
eteryfikującą, korzystnie ewentualnie pojedynczo albo kilka
krotnie podstawioną grupę fenylową albo benzylową, albo
difenylową, albo benzhydrylową, polega na tym, że związek
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o wzorze ogólnym 1, w którym R4 oznacza grupę hydroksy
lową, a R 1 , R2 i R3 mają wyżej podane znaczenia, poddaje
się reakcji ze związkiem o wzorze ogólnym R 3 - X , w którym
R5 ma wyżej podane znaczenie, a X oznacza atom chlorowca,
otrzymany produkt ewentualnie rozdziela się na jego izomery
i ewentualnie przeprowadza w farmaceutycznie dopuszczalną
sól addycyjną z kwasami. Nowe związki o wzorze ogólnym 1,
wytworzone sposobem według wynalazku wykazują doskonałe
działanie przeciw arytmii.
(3 zastrzeżenia)

C07D

P.252023
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Sposób wytwarzania nowych pochodnych (4-ketotiazolidynylideno-2)-acetamidu
Sposób wytwarzania nowych pochodnych o ogólnym wzorze
1, w którym R 1 oznacza atom wodoru, nasycony lub nienasy
cony prostołańcuchowy lub rozgałęziony alifatyczny rodnik
węglowodorowy o co najwyżej 4 atomach węgla, rodnik arylowy lub aralkilowy, R2 oznacza atom wodoru albo prosto
łańcuchowy lub rozgałęziony rodnik alkilowy lub alkiloaminoalkilowy o co najwyżej 9 atomach węgla, X oznacza
wiązanie pojedyncze albo prostołańcuchowy lub rozgałęziony
łańcuch alkilenowy o co najwyżej 4 atomach węgla, R 3 , R4 i R5
stanowią jednakowe lub różne podstawniki i oznaczają atom
wodoru, prostołańcuchowy lub rozgałęziony rodnik alkilowy
o co najwyżej 4 atomach węgla, prostołańcuchową lub rozga
łęzioną grupę alkilotio lub alkoksylową o co najwyżej 4 atomach
węgla, przy czym dwa sąsiednie rodniki razem mogą też tworzyć
grupę metylenodwuoksylową lub etylenodwuoksylową, a nadto
oznaczają atom chlorowca, grupę hydroksylową, grupę nitrową,

85 02 19

Pierwszeństwo: 8402 23 - St. Zjedn. Am. (nr 582 684)
Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych estrowych 1,1-dwutlen
ków N-heteroarv lo-4-h> droksy-2-metyIo-2H-l, 1,2-benzotia/jno-karbonamidów-3 i N-heteroarylo-4-hydroksy-2-inetylo-2H-tieno
[2,3-e]-tiazynokarbonamidów-3
Sposób wytwarzania związków o wzorach 1 lub 2, w których
Ri oznacza grupę (C 2 -C 8 ) alkanoilową, benzoilową, toluilową,
(Cj-Cs) alkilosulfonylową lub benzenosulfonylową, R2 ozna
cza grupę 5-metyloizoksazolilową, toluilową, (Ci-C») alki
losulfonylową lub benzenosulfonylową polega na tym, że

związek o wzorze 3 lub o wzorze 4, w którym R2 ma wyżej
podane znaczenie poddaje się reakcji z równomolową ilością
halogenku o wzorze RX, w którym R ma takie znaczenie jak
podano wyżej dla Rj lub R 3 , a X oznacza atom chloru, bromu
lub jodu w obecności rozpuszczalnika obojętnego w warunkach
reakcji. Wytworzone związki przydatne są jako pro-leki prze
ciwzapalne działających oksykamów.
(9 zastrzeżeń)

C07D

P. 252100

84 05 08

Pierwszeństwo: 83 05 10 - RFN (nr P 3817000.2)
Gödecke Aktiengesellschaft, Berlin Zachodni.

grupę karboksylową lub niższy rodnik alkoksykarbonylowy
o co najwyżej 5 atomach węgla, a R6 i R7 stanowią jednakowe
lub różne podstawniki i oznaczają atom wodoru albo prosto
łańcuchowy lub rozgałęziony rodnik alkilowy o co najwyżej
4 atomach węgla polega na tym, że związek o ogólnym wzorze 2,
w którym R 2 , R 3 , R 4 , R5 i X mają wyżej podane znaczenie,
poddaje się reakcji z estrem kwasu tioglikolowego o ogólnym
wzorze H S - C R 7 R 6 - C O O R 8 , w którym R6 i R7 mają wyżej
podane znaczenie, a R8 oznacza niższy rodnik alkilowy o co
najwyżej 5 atomach węgla, otrzymany związek o ogólnym wzo
rze 4, w którym R 2 , X, R3, R 4 , R 5 , R* i R7 mają wyżej podane
znaczenie, ewentualnie następnie na znanej drodze N-alkiluje
się, i tak otrzymany związek o ogólnym wzorze 1 wyodrębnia
się na znanej drodze.
Nowe związki o ogólnym wzorze 1 wykazują cenne właści
wości farmakologiczne, zwłaszcza w przypadku zwalczania
schorzeń ośrodkowego układu nerwowego, w szczególności pa
daczki.
(2 zastrzeżenia)
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83 12 01

Pierwszeństwo: 8212 02 - Wielka Brytania (nr 8234398)
83 07 12 - Wielka Brytania (nr 8318832)
The Wellcome Fundation Limited, Londyn, Wielka BrytaniaSposób wytwarzania związków aromatycznych
Sposób wytwarzania związków o ogólnym wzorze 1, w któ
rym Ra oznacza grupę CH=CH, R2 i R 3 , takie same lub różne,
oznaczają każdy atom wodoru, rodnik Ci - C4-alkilowy lub
razem z atomem azotu tworzą 4-6-członowy pierścień hetero
cykliczny zawierający azot; R* oznacza atom wodoru, chlo
rowca, grupę C!_4-alkoksylową, C1_4-alkilową ewentualnie
podstawioną lub grupę o wzorze RxC0 2 H, w którym Rt ma
wyżej podane znaczenie, A oznacza grupę Ci_4-alkilenową, lub
ugrupowanie o wzorze - ANR 2 R 3 oznacza grupę o wzorze
3 lub 4, ewentualnie w postaci soli, estru lub amidu, polega
na tym, że związek o wzorze 5, w którym R 2 , R 3 , R 4 i A mają
wyżej podane znaczenie, Ri oznacza pojedyncze wiązanie,
a B oznacza wodór poddaje się reakcji z kwasem malonowym
lub estrem kwasu malonowego.
Związki wytworzone sposobem wg wynalazku wykazują dzia
łanie antyhistaminowe i przeciwalergiczne.
(10 zastrzeżeń)
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atom wodoru lub grupę metylową a Y oznacza grupę alkilową
zawierającą 1-4 atomów węgla, polega na addycji kwasów dwualkilo-arylo-dwutiofosforowych, otrzymanych w wyniku reakcji
alkoholu alifatycznego lub mieszaniny alkoholi alifatycznych
o ilości węgla w cząsteczce od 3 do 10 i/lub fenolu i/lub alkilofenolu z pięciosiarczkiem dwufosforu, przy stosunku molowym
substratów 4:1, w temperaturze od 10 do 180° C, w czasie od
10 do 300 minut, do estrów kwasu metakrylowego lub akrylo
wego, przy stosunku molowym reagentów wynoszącym 1:0,51,1 w temperaturze od 60 do 190° C, w czasie od 30 do 300 minut.
(1 zastrzeżenie)

C07F

P. 246908

84 03 27

Rafineria Nafty „Jedlicze", Jedlicze, Polska (Tadeusz Tajber,
Tadeusz Gunia).
Sposób otrzymywania nowych pochodnych kwasów dwualkilo-arylo-dwutiofosforowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania nowych
związków chemicznych, przydatnych jako dodatki uszlachet
niające do produktów naftowych.

C07F

P. 246907

84 03 27

Rafineria Nafty „Jedlicze", Jedlicze, Polska (Tadeusz Tajber,
Tadeusz Gunia).
Sposób otrzymywania nowych pochodnych kwasów dwualkilo-arylo-dwutiofosforowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania nowych
związków znajdujących zastosowanie jako dodatki uszlachet
niające do produktów naftowych.
Sposób otrzymywania nowych pochodnych kwasów dwualkilo-arylo-dwutiofosforowych o ogólnym wzorze 1 i/lub 2, w któ
rym R! oraz R2 oznaczają grupę alkilową zawierającą 3-10
atomów węgla lub grupę fenylową lub alkilofenylową, X oznacza
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Sposób otrzymywania nowych pochodnych kwasów dwualkilo-arylo-dwutiofosforowych o ogólnym wzorze 1 i/lub 2, w któ
rym Ri oraz R2 oznaczają grupę alkilową zawierającą 3-10
atomów węgla lub grupę fenylową lub alkilofenylową a X ozna
cza atom wodoru lub grupę metylową, polega na addycji kwasów
dwualkilo-arylo-dwutiofosforowych, otrzymanych w wyniku
reakcji alkoholu alifatycznego lub mieszaniny alkoholi alifa
tycznych o ilości węgla w cząsteczce od 3 do 10 i/lub fenolu
i/lub alkilofenolu z pięciosiarczkiem dwufosforu, przy stosunku
molowym substratów 4:1, w temperaturze od 10 do 180°C,
w czasie od 10 do 300 minut, do styrenu lub alfa styrenu, przy
stosunku molowym reagentów wynoszącym 1:0,5-1,1, w tem
peraturze od 60 do 190°C, w czasie od 30 do 300 minut.
(1 zastrzeżenie)

C07H

P. 247383

84 04 24

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", Warszawa,
Polska (Marek Biedrzycki, Piotr Chmielnicki, Bogusław Grochalski, Jerzy Szymański, Edward Żukowski, Halina Dahlig,
Wiesław Drzewiński, Irena Śnioch, Waldemar Sępkowski,
Andrzej Orłowski, Teresa Kubińska, Tadeusz Głąbski, Edward
Czyżyk).
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na wprowadzeniu alkalizacji klarownego, wodnoorganicznego
roztworu o wysokim stężeniu erytromycyny 30 do 100 g/dcm3
w celu uzyskania osadu surowej erytromycyny, z którym pro
wadzi się dalsze postępowanie jak w pierwszej odmianie sposobu
krystalizacji.
(12 zastrzeżeń)
C07H

P. 251457

85 01 04

Pierwszeństwo: 84 0106 - Dania (nr 58/84)
Orion-yhtymä Oy, Espoo, Finlandia.
Sposób wytwarzania nowego związku antybiotycznego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu
wytwarzania nowego związku antybiotycznego, łatwo absor
bowanego przez przewód pokarmowy oraz zachowującego
skuteczną postać pomimo działania kwasu żołądkowego.
Sposób wytwarzania nowego związku antybiotycznego, steary
nianu acetyloerytromycyny o wzorze przedstawionym na ry
sunku, polega na tym, że zasadę erytromycyny poddaje się
reakcji z halogenkiem acetylu, w rozpuszczalniku organicznym,
w obecności akceptora kwasu i z otrzymanego estru, bez po
średniego wyodrębniania estru, wytwarza się sól stearynianu.
(4 zastrzeżenia)

Sposób wyodrębniania erytromycyny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wydajności
procesu ekstrakcji i krystalizacji wolnej zasady erytromycyny
oraz uzyskiwania tego antybiotyku o bardzo dobrej jakości.
Sposób otrzymywania erytromycyny obejmuje trzy odmiany
metody jej wyodrębniania z płynów pofermentacyjnych. Sposób
ekstrakcji erytromycyny według wynalazku dotyczy wszystkich
trzech wariantów metody i polega na przeprowadzeniu tego
antybiotyku z przesączu pofermentacyjnego do rozpuszczalnika
organicznego nie mieszającego się z wodą wobec wodnego roz
tworu alkalicznego bufom i następnie na działaniu wodno
organicznego roztworu kwaśnego buforu na otrzymany ekstrakt
w rozpuszczalniku w niskiej temperaturze - 5 ° do +15°C
w celu uzyskania klarownego roztworu o wysokim stężeniu
erytromycyny 30 do 100 g/dcm3. Potem prowadzi się proces
krystalizacji erytromycyny z klarownego roztworu o wysokim
jej stężeniu według trzech odmian sposobu, z których dwie od
miany obejmują metody krystalizacji antybiotyku na drodze two
rzenia jego soli nieorganicznej, takiej jak tiocyjanian lub nad
chloran erytromycyny oraz rozkładu tej nierozpuszczalnej w wo
dzie soli do wolnej zasady erytromycyny.
Zgodnie z pierwszą odmianą sposobu rozkład soli erytromy
cyny prowadzi się przez jej zawieszenie w wodnym roztworze
alkalicznego buforu i rozpuszczalnika organicznego lub mie
szaniny rozpuszczalników organicznych w ilości 60 do 95%
objętościowych i w temperaturze nie wyższej niż 60° C, następ
nie przez oddzielenie wytrąconych soli nieorganicznych, roz
cieńczenie wodą klarownego roztworu i jego krystalizację
w temperaturze 0° do 40° C, odsączenie osadu surowej erytro
mycyny po krystalizacji i dodanie go do wodnego roztworu
alkalicznego buforu w celu uzyskania krystalicznej, wolnej za
sady erytromycyny.
Według drugiej odmiany sposobu dokonuje się rozkładu soli
erytromycyny przez jej zawieszenie w wodnym roztworze alka
licznego buforu z dodatkiem 40% objętościowych rozpusz
czalnika organicznego lub mieszaniny rozpuszczalników orga
nicznych, w temperaturze nie wyższej niż 60° C i następnie
przez wytrącenie krystalicznego osadu wolnej zasady erytro
mycyny.
Trzecia odmiana sposobu krystalizacji eliminuje zgodnie z wy
nalazkiem tworzenie nieorganicznej soli erytromycyny i polega

C07J

P. 251409 T

84 12 31

Akademia Rolnicza, Wrocław, Polska (Bronisława Osipowicz,
Leszek Jabłoński, Stanisław Mejer).
Sposób otrzymywania 2-metyIeno-4,6-androstadien-3,17-dionu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia procesu
otrzymywania 2-metyleno-4,6-androstadien-3,17-dionu, wyka
zującego działanie przeciwzapalne.
Sposób wytwarzania 2-metyleno-4,6-androstadien-3,17-dionu
polega na tym, że 4,6-androstadien-3,17-dion poddaje się reakcji
z paraformaldehydem, w roztworze lodowatego kwasu octo
wego, w temperaturze 100-105° C.
(1 zastrzeżenie)
C08F

P. 247433

84 04 27

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska (Maria
Obłój-Muzaj, Zbigniew Roszkowski, Janusz Kloze, Julia Toma
szewska, Andrzej Ambroży).
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Sposób otrzymywania poli/N-winyk>karbazolu/
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu
umożliwiającego uzyskanie polimeru o dużej czystości przydat
nego do technik elektrofotograficznych.
Sposób wytwarzania poli/N-winylokarbazolu/ na drodze
polimeryzacji suspensyjnej, charakteryzuje się użyciem jako
stabilizatorów suspensji tlenków lub wodorotlenków metali
ziem alkalicznych.
(5 zastrzeżeń)
C08F
C08J

P. 251416 T

Uniwersytet Marii
(Anna Wójcik).

Curie-Skłodowskiej,

8412 31
Lublin,

Polska

Sposób modyfikacji porowatych sorbentów polimerowych do
chromatografii
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania sorbentów
wykazujących zwiększoną wytrzymałość mechaniczną i mniejszą
zdolność do pęcznienia w rozpuszczalnikach organicznych.
Sposób modyfikowania porowatych sorbentów polimerowych,
otrzymanych w wyniku polimeryzacji suspensyjnej winylowych
i dwuwinylowych monomerów, takich jak : styren, dwuwinylobenzen, metakrylan metylu, akrylonitryl,
metakrylan
glicydylu, poprzez polimeryzację ich sieci przestrzennej
związkami sieciującymi, charakteryzuje się tym, że jako
środki sieciujące stosowane są czterofunkcyjne monome
ry o dwóch wiązaniach podwójnych w cząsteczce, takie
jak: dwuwinylobenzen, dwumetakrylan glikolu etylenowego,
dwu/metakryloiloksymetylo/benzen, dwu/metakryloiloksymetylo/naftalen, dwu (dwumetakryloiloksymetylo) antracen, bądź
ich analogi akrylowe, a także ich roztwory w rozpuszczalnikach
organicznych, przy czym do związków sieciujących dodaje się
substancji porotwórczych.
(1 zastrzeżenie)
C08G

P . 247432

84 04 27

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa; Zakłady Tworzyw
Sztucznych „Erg", Pustków, Polska (Krystyna Starzyńska, Alicja
Krystosik, Andrzej Burzyński, Magdalena Stanisławska, Janusz
Zbroiński, Irena Gierlińska, Edward Jasiński, Czesław Skupnik,
Stanisław Wilaszek, Jan Siedlecki, Jerzy Żapart, Maria Gil,
Jan Czarnecki).
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Sposób utwardzania żywic syntetycznych, które zawierają grupy
zdolne do tworzenia amidów albo estrów z kwasami
karboksylowymi
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opracowanie
sposobu umożliwiającego prowadzenie procesu w temperaturze
poniżej 180°C.
Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, że stosuje
się związki, otrzymane przez addycję Michael'a estrów zdolnych
do addycyji Michael'a kwasów jedno- albo dwukarboksylowych
do estrów, amidów albo pochodnych mocznikowych a, ß-nienasyconych kwasów, zawierające średnio przynajmniej dwie
zdolne do przeestryfikowania albo przeamidowania grupy
estrowe na cząsteczkę.
(4 zastrzeżenia)

C08G

P. 251423 T

84 12 28

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Kraków, Polska
(Jan Pielichowski, Jerzy Polaczek, Paweł Huczkowski, Janusz
Michałek).
Sposób otrzymywania lanych elastomerów poliuretanowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu
otrzymywania lanych elastomerów poliuretanowych pozwalają
cych na uzyskiwanie odlewów charakteryzujących się wysoką
elastycznością, dużą odpornością mechaniczną i odpornością
na działanie czynników chemicznych przy zastosowaniu znacz
nie uproszczonej technologii, nie wymagających użycia skom
plikowanych urządzeń.
Sposób według wynalazku polega na sieciowaniu w formach
ciekłej masy, którą stanowi mieszanina polieteru dianowego
z wielofunkcyjnymi alkoholami oraz prepolimeru izocyjanianowego otrzymywanego z dwuizocyjanianów toluenu zmie
szanych w ilościach odpowiadających stosunkom stechiometrycznym reagujących ze sobą grup chemicznych, przy czym
prepolimer zawiera 10-60% wagowych wolnych grup izocyjanianowych w przeliczeniu na tolilenodwuizocyjanian. W skład
masy można dodatkowo wprowadzić modyfikator w postaci
pasty polichlorku winylu w ilości 5-45% wagowych, w stosunku
do całej masy. Sieciowanie przeprowadza się w temperaturze
140-170°
C.
(2 zastrzeżenia)

Sposób wytwarzania żywic mocznikowo-formaldehydowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu
wytwarzania żywic mocznikowo-formaldehydowych o niskiej
zawartości wolnego formaldehydu i podwyższonej stabilności
w czasie przechowywania.
Sposobem według wynalazku żywice mocznikowo-formaldehydowe wytwarza się na drodze wieloetapowej kondensacji w I etapie do uzyskania co najmniej 45% wagowych suchej masy,
w drugim etapie do uzyskania co najmniej 50% suchej masy
i lepkości 150 mPa-s, a w trzecim etapie do uzyskania stosunku
molowego mocznika do formaldehydu jak 1:1,2-1,7 i lepkości
co najmniej 100 mPa-s, a następnie żywicę sezonuje się w czasie
0,15-3 godzin w temperaturze 60° C.
(1 zastrzeżenie)
C08G
C04C

P. 247446

84 04 27

Pierwszeństwo: 83 04 28 - RFN (nr P 33 15 469.4)
Hoechst AG, Frankfurt n/Menem, Republika Federalna Nie
miec.

C08J
G02B

P. 247490

84 04 30

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników „Or
ganika", Zgierz, Polska (Piotr Grajkowski, Wanda Kubiak,
Marian Giermaziak, Zdzisław Zaremba, Ryszard Chodyna,
Grzegorz Golióski, Stanisław Schodziński).
Sposób wytwarzania filtrów ciemniowych
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opracowanie
sposobu wytwarzania jednowarstwowego filtru ciemniowego
w procesie jednooperacyjnym, nadającego się do obróbki
materiałów fotograficznych czarno-białych.
Sposób według wynalazku polega na barwieniu granulatu
polimetakrylanu metylu w kąpieli wodnej przy użyciu jako środ
ków barwiących barwników kationowych w ilościach: 2-4 części
wagowe C. I. Disperse Red 54 i 2-4 części wagowe C. I. Disperse
Blue 79 na 1000 części wagowych polimetakrylanu metylu,
a następnie przetworzeniu na płytki w temperaturze plastycz
ności polimetakrylanu metylu.
(2 zastrzeżenia)
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P. 247554

84 05 04

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemyślu Barwników „Or
ganika", Zgierz, Polska (Zbigniew Olszewski, Włodzimierz Se
kuła, Grzegorz Rola, Hanna Błaszczyk).
Sposób barwienia wyrobów z poliuretanów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia uzyskania
trwałych i równomiernych wybarwień na wyrobach z poliure
tanów. Sposób powierzchniowego barwienia wyrobów z tworzyw
poliuretanowych polega na naniesieniu na barwiony element
w dowolny sposób odpowiednich środków barwiących i pod
daniu w krótkim czasie działaniu wysokiej temperatury, niższej
niż temperatura rozkładu tworzywa, korzystnie w czasie 15-90
sekund w temperaturze 130°C.
(1 zastrzeżenie)

C08L
C09D

P. 247388

84 04 25

C08L
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84 04 25

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Gamrat-Erg", Jasło, Polska
(Bronisław Brach).
Sposób wytwarzania napełnionego polipropylenu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania regranulatu
napełnionego polipropylenu, przy użyciu typowych wytłaczarek
jedno- lub dwuślimakowyeh, nadającego się do wytwarzania
wyrobów o jasnych pastelowych barwach, metodą wtrysku,
wytłaczania lub prasowania.
Sposób wytwarzania regranulowanych napełnionych kompo
zycji polipropylenu, polega na wymieszaniu w ogrzanym do
temperatury 313-373 K mieszalniku, 100 części wagowych gra
nulowanego polipropylenu z 1-10 części wagowych oleju
parafinowego lub parafiny i 0,5-4 części wagowych epoksydo
wanego oleju roślinnego oraz z 5-60 części wagowych drobno
ziarnistego napełniacza do całkowitego obtoczenia granulatu,
a następnie wytłoczeniu i zgranulowaniu kompozycji w zakresie
temperatur 403-493 K.
(1 zastrzeżenie)

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa; Politechnika
Gdańska, Gdańsk, Polska (Jacek Bordziłowski, Jerzy Iwanow,
Tadeusz Szauer, Andrzej Kozłowski, Andrzej Brandt, Zbigniew
Meczarski).

C08L
B29D

Środek asfaltów o-woskowy do ochrony przed korozją podziemnych
rurociągów górniczych

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Gamrat-Erg", Jasło, Polska
(Bronisław Brach, Daniel Wawer, Kazimierz Kwaśny).

Środek według wynalazku charakteryzuje się tym, że zawiera
20-40 części wagowych produktu bitumicznego, korzystnie
utlenionego asfaltu naftowego o temperaturze mięknienia 65120° C, 8-16 części wagowych wysokoutlenionych wosków o licz
bie kwasowej 5-100 zmodyfikowanych tlenkiem wapnia,
0,1-15 części wagowych mydeł barowych kwasów tłuszczowych
pochodzenia roślinnego i/lub zwierzęcego o długości łańcucha
C i 4 - C 2 2 oraz 25-60 części wagowych rozpuszczalnika węglo
wodorowego alifatycznego lub mieszaniny rozpuszczalników
węglowodorowych alifatycznych i aromatycznych z dodatkiem
niższych alkoholi jedno i/lub wielowodorotlenowych, przy
czym stosunek węglowodorowych rozpuszczalników alifatycz
nych do aromatycznych i do alkoholu waha się w granicach od
5:1:1 do 1:1:0,1.
(2 zastrzeżenia)

Sposób wytwarzania rur ciśnieniowych z polichlorku winylu

C08L
C09D

P. 247389

P.247448

84 04 26

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu
wytwarzania rur z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
o zwiększonej wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne i peł
zanie.
Sposób według wynalazku polega na zastosowaniu mieszanki
zawierającej: 100 części wagowych polichlorku winylu o stałej
K większej niż 69, odpowiedniej strukturze i granulacji ziaren,
0,5-2,5 części wagowych modyfikatora przyspieszającego żelo
wanie, 0,5-2,5 części wagowych środków smarujących oraz sta
bilizatory termiczne i pigmenty, którą wytłacza się w tempe
raturze 400-500 K, przy czym temperatura stref grzewczych
głowicy rurowej wynosi 450-480 K i jest ona mniejsza od tem
peratur pierwszych stref grzewczych wytłaczarki w strefie
żelowania o 10-30 K.
(1 zastrzeżenie)

84 04 25

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa; Politechnika
Gdańska, Gdańsk, Polska (Jacek Bordziłowski, Jerzy Iwanow,
Tadeusz Szauer, Andrzej Kozłowski, Andrzej Brandt, Zbigniew
Meczarski).
Środek bitumiczno-woskowy do ochrony przed korozją taboru
kolejowego w czasie eksploatacji
Środek według wynalazku zawiera 20-40 części wagowych
utlenionego i modyfikowanego asfaltu ponaftowego lub mie
szaninę asfaltów o temperaturze mięknienia w granicach
70-140° C, 8-16 części wagowych wosków syntetycznych i/lub
mineralnych modyfikowanych mydłami metali i kwasów tłusz
czowych znajdujących się w tych woskach, o liczbie kwasowej
w granicach 5-100, 0,1-15 części wagowych mydeł barowych
kwasów tłuszczowych pochodzenia roślinnego i/lub zwierzęcego
o długości łańcucha węglowodorowego Cu-~C2i oraz 25-60
części wagowych rozpuszczalnika węglowodorowego lub ich
mieszaniny o temperaturze wrzenia powyżej 70° C.
(3 zastrzeżenia)

C08L

P.247464

84 04 30

Zakład Tworzyw Sztucznych „Gamrat-Erg", Jasło, Polska
(Bronisław Brach, Ryszard Grunik, Waldemar Mosiewicz,
Kazimierz Kwaśny, Jerzy Smęda).
Sposób wytwarzania kompozycji poliolefinowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania taniego
sposobu wytwarzania regranulatu poliolefin, który może być
prowadzony przy użyciu typowych wytłaczarek jedno lub wieloślimakowych.
Sposób wytwarzania regranulowanych kompozycji poliole
finowych zawierających polipropylen lub polietylen, napełniacze,
stabilizatory i pigmenty, polega na wymieszaniu w temperaturze
do 373 K 1-25 części wagowych porafinacyjnych zużytych ziem
odbarwiających i 100 części wagowych granulatu poliolefiny,
a następnie dodaniu 1-60 części wagowych drobnoziarnistego
napełniacza, a po schłodzeniu obtoczony granulat wytłacza się
i regranuluje za pomocą wytłaczarki w temperaturze 403-500 K.
(2 zastrzeżenia)
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84 0426

Huta Szkła „Antoninek", Poznań, Polska (Iwona Jedwabna,
Ryszard Byczkowski).
Sposób modyfikowania plastizolu policfalorowinylowego (II)
^Przedmiotem wynalazku jest sposób modyfikowania plasti
zolu polichlorowinylowego przeznaczonego do przetwórstwa
metodą powlekania, zwłaszcza maczania.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania plastizolu o ko
rzystnych własnościach przetwórczych, który po zżelowaniu
daje tworzywo o dobrych własnościach fizyko-mechanicznych.
Sposób według wynalazku polega na wprowadzeniu do fazy
płynnej plastizolu, osobno lub w zmiękczaczach, ciekłego pro
duktu polimeryzacji tlenku etylenu, korzystnie o masie cząstecz
kowej (M) od 300 do 400, w ilości 0,2 do 3,0 części wagowych
w stosunku do polimeru.
(1 zastrzeżenie)
C08L
C08J

P. 247519

84 05 02

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izo
lacji Budowlanej, Katowice, Polska (Joachim Lipp, Stefania
Tatarek).
Sposób wytwarzania emulsji asfaltowo-kauczukowej
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzyskanie
emulsji asfaltowo-kauczukowej o wysokiej trwałości użytkowej,
przeznaczonej do otrzymywania tworzywa, w którym po wyko
naniu powłoki następuje usieciowanie kauczuku za pomocą
środków wulkanizujących.
Sposób według wynalazku polega na tym, że do emulsji
asfaltowej w ilości 500-800 części wagowych, korzystnie sporzą
dzonej z uplastycznionego i/lub modyfikowanego asfaltu ponaftowego, wprowadza się porcjami lateks kauczukowy w ilości
80-360 części wagowych i miesza się w temperaturze 10-60° C,
a następnie dodaje się porcjami 80-340 części wagowych pasty
mineralnej, a w końcu 6-24 części wagowych zespołu wulka
nizującego i miesza się całą zawartość, aż do osiągnięcia jedno
rodnej dyspersji. Emulsja wytworzona sposobem według wy
nalazku przeznaczona jest do celów hydroizolacyjnych, uszczel
niających i pokryciowych, zwłaszcza do konserwacji i renowacji
starych, zniszczonych lub przeciekających pokryć papowych.
(7 zastrzeżeń)
C09B

P. 247466

8404 30

Zakłady Chemiczne „Organika-Zachem", Bydgoszcz, Polska
(Lech Ruczyński, Bogdan Głuchowski, Jerzy Gaca).
Sposób otrzymywania barwników reaktywnych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania barwników
charakteryzujących się dobrą jakością, odpornych na światło,
tarcie, przydatnych do barwienia włókien syntetycznych i na
turalnych.
Sposób otrzymywania barwników reaktywnych, zawierają
cych grupy -S0 2 CH 2 CHC1 2 lub -S0 2 CH=CHC1 przez
dwuazowanie amin lub ich pochodnych, a następnie sprzęganie
z komponentem biernym, polega na tym, że sole żelaza zanie
czyszczające surowce wyjściowe usuwa się ze środowiska syntezy
dodając przy pH niższym od 10 i temperaturze poniżej 373 K,
żelazocyjanki, cyjanki lub pochodne kwasu etylenodwuammo
czterooctowego w ilości niezbędnej do strącenia żelaza, przy
czym nierozpuszczalne cyjanowe związki żelaza oddziela się od
roztworu przed wytrąceniem barwnika, natomiast łatworozpusz-
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czalne pochodne kwasu etylenodwuaminoczterooctowego z jo
nami żelaza pozostają w roztworze, z którego wytrąca się barw
nik znanym sposobem.
(1 zastrzeżenie)

C09B
C08L
C08J
C08K

P. 247491

84 04 30

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników „Orga
nika", Zgierz, Polska (Włodzimierz Sekuła, Romualda Matysiak,
Henryk Kosmowski, Edward Pęcherski, Mirosław Szczesio,
Tadeusz Łańczak, Jerzy Opuchowski, Jan Klimkiewicz).
Preparaty pigmentowe do barwienia polichlorku winylu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania preparatów
do barwienia w masie polichlorku winylu zarówno twardego
jak i bardzo miękkiego, a także spienionego.
Preparaty pigmentowe do barwienia polichlorku winylu
w masie zawierają: 5-80 części wagowych pigmentu organicz
nego, nieorganicznego i/lub sadzy, 0,5-15 części wagowych
kopolimeru chlorku winylu z octanem winylu, 5-55 części wa
gowych suspensyjnego polichlorku winylu o liczbie K = 68,
10-45 części wagowych zmiękczaczy takich jak: ftalany, adypiniany, sebacyniany, azelainiany, fosforany, korzystnie ftalan
dwuoktylu, 0-5 części wagowych środków dyspergujących,
korzystnie produktów addycji tlenku etylenu i alkilofenoli,
epoksydowany olej sojowy lub rzepakowy, 0-1 części wagowych
środka spieniającego, korzystnie azodwukarbamidu, 0-1 części
wagowych modyfikatora spieniania, korzystnie soli cynkowych
wyższych kwasów tłuszczowych, 0,1-2,5 części wagowych stabilizatora, korzystnie bis oktylotioglikolandwuoktylocyny oraz
0,05-2 części wagowych środka smarującego, korzystnie steary
nianu wapnia.
(1 zastrzeżenie)

C09B
C08L
C08J
C08K

P. 247492

84 04 30

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 124 088
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników „Orga
nika", Zgierz, Polska (Henryk Kosmowski, Romualda Matysiak,
Włodzimierz Sekuła, Andrzej Lewański).
Sposób wytwarzania preparatów pigmentowych do barwienia
polimerów syntetycznych w masie
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania preparatów
pigmentowych dających równomierne zabarwienie, czysty,
intensywny odcień i dobrą trwałość użytkową.
Sposób wytwarzania preparatów pigmentowych do barwienia
polimerów syntetycznych w masie polega na tym, że miesza
się pigment organiczny, nieorganiczny, sadzę w temperaturze
20-150° C, z nośnikiem będącym mieszaniną wosku poliety
lenowego o ciężarze cząsteczkowym 1000-5000 i/lub parafiny
i/lub stearyny oraz polietylenu lub polipropylenu, lub polisty
renu lub politereftalanu etylenu, po czym mieszaninę pigmentu
z nośnikiem przetwarza się na koncentrat w postaci niepylącego proszku, granulatu lub płatków, przy czym stosunek
ilościowy użytego pigmentu do nośnika wynosi 1-7:1-8. Pre
paraty pigmentowe, w zależności od składu nośnika, przezna
czone są do zabarwiania w masie polimerów syntetycznych
takich jak: polietylen, polipropylen, polistyren, poliamid, politereftalan etylenu.
(7 zastrzeżeń)
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C09B

P. 251293 T

8412 28

Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska (Witold E. Hahn, Wiesław
Strzyżewski, Maria Jatczak, Zofia Cebulska, Alicja Sokołowska,
Lidia Turała).
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stającego związku o wzorze 4 działa się na otrzymany związek
o wzorze 3 etanoloaminą, po czym poddaje się uzyskany chloro
wodorek o wzorze 5 sprzęganiu ze zdwuazowaną aminą aroma
tyczną lub heteroaromatyczną.
(1 zastrzeżenie)

Sposób otrzymywania nowych barwników azowych pochodnych
2,6-diaminopirydyny
Sposób otrzymywania barwników azowych pochodnych 2,6-diaminopirydyny o ogólnym wzorze 1, w którym Ar oznacza
grupę aromatyczną lub heteroaromatyczną, polega na tym, że
na 2,6-dichloro-3-cyjano-4-metylopirydynę albo na związek
o wzorze 4 lub na związek o wzorze 5, względnie mieszaninę
związków o wzorach 4 i 5, ewentualnie w obecności 2,6-dichloro-3-cyjano-4-metylopirydyny działa się 4-amino-2,2,6,6-tetrametylopiperydyną w warunkach umożliwiających wymianę obu
atomów chloru na grupy 4-(2,2,6,6-tetrametylopiperydylo)aminowe, po czym poddaje się uzyskany dichlorowodorek o wzorze
3 sprzęganiu ze zdwuazowaną aminą aromatyczną lub hetero
aromatyczną.
(1 zastrzeżenie)

C09C
C03C

P. 247556

84 05 04

Wałbrzyskie Zakłady Graficzne „Kalkomania", Wałbrzych,
Polska (Ryszard Wilk, Teofil Mikulski, Henryk Gołka).
Sposób wytwarzania preparatu do lazurowania szkła

C09B

P.251294 T

84 12 28

Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska (Witold E. Hahn, Wiesław
Strzyżewski, Maria Jatczak, Lidia Turała).
Sposób otrzymywania nowych barwników azowych pochodnych
2,6-diaminopirydyny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania nowych
barwników azowych, barwiących włókna poliakrylonitrylowe
na kolory: żółty, oranżowy, czerwony i fioletowy.
Sposób otrzymywania nowych barwników azowych pochod
nych 2,6-diaminopirydyny o ogólnym wzorze 1, w którym
Ar oznacza grupę aromatyczną lub heteroaromatyczną, polega
na tym, że na 2,6-dichloro-3-cyjano-4-metylopirydynę działa się
4-arnino-2,2,6,6-tetrametylopiperydyną w warunkach umożli
wiających wymianę jednego atomu chloru na grupę 4-(2,2,6,6-tetrametyIopiperydylo)aminową i po oddzieleniu ubocznie pow

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania preparatu do
lazurowania szkła charakteryzującego się wysoką efektywnością
wybarwienia praktycznie niezależną od gatunku szkła.
Sposób wytwarzania preparatu polegający na strąceniu osadu
z mieszaniny wodnego roztworu azotanu srebrowego, do którego
przy intensywnym mieszaniu dodaje się oddzielnie wodne roz
twory chlorku barowego, siarczanu miedziowego, siarczanu
żelazowego i jako ostatniego węglanu sodowego w ilości nie
zbędnej do osiągnięcia pH mieszaniny 8-9, zdekantowaniu i od
sączeniu osadu, przemyciu go do zaniku jonów siarczanowych
i wysuszeniu charakteryzuje się tym, że wraz z wodnymi roztwo
rami chlorku barowego, siarczanu miedziowego, siarczanu że
lazowego wprowadza się oddzielnie wodny roztwór rodanku
potasu, przy czym ilość roztworu rodanku potasu wynosi 8-15%
wagowych w stosunku do ilości wszystkich składników strą
canych.
(1 zastrzeżenie)

C09K

P. 247575

84 05 04

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Dominik Nowak, Janusz Hariasz,
Włodzimierz Kotowski, Zygmunt Hehn, Piotr Wegner, Bro
nisław Szczepaniak, Krzysztof Budzyński).
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Sposób otrzymywania plynu zapobiegającego zamarzaniu kopalin
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania płynu, który
jest stabilny w czasie magazynowania.
Sposób otrzymywania płynu z mocznika i metoksymetylomoczników, otrzymywanych przez kondensację mocznika z for
maldehydem i następnie estryfikację metanolem, charakteryzuje
się tym, że 70 części wagowych wodnego roztworu metoksymetylomoczników, zawierającego 15-60% wagowych metoksymetylomoczników, do 10% wagowych metanolu i do 6% wagowych
formaldehydu, ogrzewa się, wobec mocnych zasad, korzystnie
wodorotlenku sodowego wprowadzonego w ilości 1,5-3 części
wagowych, aż do całkowitego związania wolnego formaldehydu,
po czym dodaje się 22-27 części wagowych mocznika.
(1 zastrzeżenie)

C10B

P. 247538
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obciążeń cieplnych między płytą ochronną, składającą się
z kształtowników (8, 9), i wnętrzem komory (1) pieca jest
umieszczona dodatkowo co najmniej jedna płyta jedno- lub
wieloczęściową.
(21 zastrzeżeń)

84 05 02

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, Polska
(Renata Przywarska).
Sposób termicznego unieszkodliwiania odpadów stałych,
zwłaszcza trudno rozkladalnych
Sposób według wynalazku polega na poddaniu odpadów
odgazowaniu ewentualnie z dodatkiem odpadów wzbogaca
jących energetycznie wsad.
(1 zastrzeżenie)

C10B

P. 247561

84 05 04

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych „Bipromet",
Katowice, Polska (Józef Glonek, Szczepan Gałązka, Adam
Łukasik, Alojzy Michalik, Waldemar Maron, Ireneusz Do
mański).
Sposób dopalania gazów powstających podczas kalcynacji koksu
naftowego
Przedmiotem wynalazku jest sposób dopalania gazów powsta
łych podczas kalcynacji koksu naftowego we wnętrzu pieca
obrotowego.
Sposób według wynalazku polega na tym, że do początkowej
strefy wydzielania się palnych części lotnych z koksu doprowadza
się powietrze w takiej ilości, aby w gazach odlotowych znajdo
wała się niewielka ilość tlenu w granicach 0-6%, a ilość gazów
odlotowych odciąganych od strony nadawy surowego koksu jest
tak regulowana, aby z drugiego końca od strony wylotu koksu
kalcynowanego następował ograniczony do minimum wypływ
spalin, przechodzących przez komorę palnikową do instalacji
odciągowej.
(1 zastrzeżenie)
C10B

P. 251454

84 01 04

Pierwszeństwo : 84 01 05 - RFN (nr P 34 00 223.0)
8411 05 - RFN (nr nr P 34 40 311.6; P 3440312.4)
Ruhrkohle AG, Essen, Republika Federalna Niemiec (Wolf
gang Becker).
Drzwi pieca koksowniczego z poziomą komorą
Drzwi według wynalazku cechują się tym, że są zaopatrzone
od strony komory (1) pieca w jedno- lub wieloczęściową płytę
ochronną, wykonaną z kształtowników (8, 9), przy czym płyta
ochronna jest połączona z korpusem drzwi i rozciąga się na
całej wysokości tych drzwi. W celu uniknięcia szkodliwych

C10G

P. 251583

85 0117

Pierwszeństwo: 84 01 19 - RFN (nr P34 01 650.3)
Ruhrkohle AG, Essen, Republika Federalna Niemiec (Eckard
Wołowski, Hans-Friedrich Tamm).
Sposób prowadzenia gazu z procesu uwodorniania w urządzeniach
do upłynniania węgla
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest usprawnienie
procesu. Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, że
całkowita ilość gazów występujących w obu stopniach rafinacji
jest doprowadzana do świeżego wodoru do uwodorniania.
(1 zastrzeżenie)
C10M

P. 251141

8412 21

Pierwszeństwo: 83 12 21 - St. Zjedn. Am. (nr 564 018)
Exxon Research and Engineering Company, Florham Park,
Stany Zjednoczone Ameryki (John E. Johnston, Ricardo
A. Bloch, Gary W. Verstrate, Won R. Song).
Smarna kompozycja olejowa
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania smarnej
kompozycji olejowej o polepszonej charakterystyce lepkościowej
i zdolności do przepompowywania w niskiej temperaturze.
Smarna kompozycja olejowa zawiera oprócz znanych dodat
ków olej smarny zawierający etylenowo-a-olefinowy kopolimer
o regulowanym rozkładzie sekwencji i regulowanej niejedno
rodności cząsteczkowej, złożony z części głównej i części pom
niejszej, przy czym część główna ma średnią wagową masę czą
steczkową Mw około 10 000-500 000, zawartość etylenu 10-60%
wagowych i rozkład sekwencji etylenowych taki, że średnia liczba
merów etylenowych w sekwencjach zawierających trzy lub więcej
kolejnych merów etylenowych wynosi około 3-4,5, a udział
sekwencji etylenowych zawierających trzy lub więcej kolejnych
merów etylenowych w całkowitej liczbie sekwencji etylenowych
w części głównej wynosi około 0,01-0,30, zaś część pomniejsza
ma Mw 1 000-2 000 000, zawartość etylenu 55-95% wagowych
i rozkład sekwencji etylenowych taki, że średnia liczba merów
etylenowych w sekwencjach zawierających trzy lub więcej kolej
nych merów etylenowych wynosi około 4-20, a udział sekwencji
etylenowych zawierających trzy lub więcej kolejnych merów
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etylenowych w całkowitej liczbie sekwencji etylenowych w części
pomniejszej wynosi około 0,35-0,95.
(19 zastrzeżeń)

C14C

Nr 23 (311) 1985
P. 251386 T

8412 31

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Czesław Krawiecki,
Jerzy Sabat).
Sposób obróbki chemicznej skór

C10M

P. 251401 T

8412 28

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska (Kazimierz Łojek,
Klaudiusz Lenik).
Smar płynny do cięcia metali na zimno
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania smaru płyn
nego w oparciu o tanie i dostępne w kraju składniki, przydatnego
w procesie ciecia metali na zimno, zwłaszcza stali krzemowych.
Smar według wynalazku zawiera 85 do 97% wagowych mineral
nego oleju transformatorowego o gęstości w temperaturze 293 K
nie wyższej niż 0,90 g/cm3 i odpowiednio 15 do 3% wagowych
odpadowego polietylenu mazistego niskocząsteczkowego.
(1 zastrzeżenie)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia energo
chłonności procesu.
Sposób obróbki chemicznej skór na drodze obustronnego na
pawania ich roztworem roboczym, charakteryzuje się tym, że
skórę w trakcie napawania roztworem roboczym poddaje się wie
lokrotnemu zginaniu tak, iż każdy punkt skóry jest zginany co
najmniej jeden raz, korzystnie na walcach o średnicy 5-60 mm,
przy czym czas napawania skóry w każdej operacji wykończalniczej wynosi 10-60 s.
(1 zastrzeżenie)

C22B

P. 247423

84 04 25

Zakłady Hutniczo-Przetwórcze Metali Nieżelaznych „Hutmen", Wrocław, Polska (Marian Buczma, Józef Gawron, Ta
deusz Kalisz).
C11D
D06F

P. 251139

Pierwszeństwo: 8312 22
8406 20
84 08 28
84 02 03

-

8412 21

Wlk. Brytania (nr 83/34250)
Wlk. Brytania (nr 84/15783)
Wlk. Brytania (nr 84/21759)
St. Zjedn. Am. (nr 576632)

Albright and Wilson Limited, Oldbury, Wielka Brytania
(Brian J. Akred, William P. Haslop, Edward T. Messenger,
John M. Allonby).
Kompozycja, sposób wytwarzania kompozycji i sposób prania
tkanin
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzyskanie
kompozycji znajdującej zastosowania jako składnik kąpieli pio
rącej przeznaczonej do prania tkanin.
Kompozycja zawiera zasadniczo składniki aktywne, elek
trolit i wodę, wykazuje zdolność do tworzenia zawiesin ciał
stałych, przy czym ilość elektrolitu jest wystarczająca do uzys
kania odpornej na temperaturę, niewrażliwej na ścinanie i zasad
niczo nielaminarnej kompozycji oraz do zapewnienia wystą
pienia granicy plastyczności co najmniej 0,15 Pa.
Sposób wytwarzania kompozycji polega na tym, że trwałą,
płynną kompozycję zawierającą wodę, składnik aktywny,
rozpuszczony elektrolit i zawieszone składniki stałe poddaje
się wirowaniu uzyskując pojedynczą fazę ciekłą o granicy pla
styczności równej co najmniej 0,15 Pa i lepkości przy szybkości
ścinania 136 s _1 w zakresie od 0,08 do 1,5 Pas., lub też trwałą
płynną kompozycję piorącą zawierającą zasadniczo wodę, roz
puszczony elektrolit i od 8 do 14,5% wagowych, w stosunku
do całej kompozycji, składników aktywnych wraz z zawieszonym
stałym wypełniaczem aktywnym i ewentualnie zwykłymi środ
kami pomocniczymi, poddaje się wirowaniu rozdzielając na
warstwę stałą i jedną warstwę ciekłą o granicy plastyczności więk
szej niż 0,15 Pa, lub też płynny, trwały środek piorący zawierający
wodę, elektrolit, składnik aktywny i wypełniacz aktywny poddaje
się wirowaniu i w podanych warunkach rozdziela się na co naj
mniej dwie warstwy obejmujące zasadniczo wodną warstwę
zawierającą elektrolit, co najmniej 10% wagowych wody całko
witej i od 85 do 50% wagowych całkowitego składnika aktyw
nego oraz warstwę stałą zawierającą co najmniej część wypeł
niacza aktywnego.
(78 zastrzeżeń)

Sposób wytwarzania miedzi szybowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu
charakteryzującego się wysoką efektywnością w odzyskaniu me
talu oraz nie powodującego zanieczyszczenia środowiska natu
ralnego.
Sposób według wynalazku polegający na redukcji w piecu
szybowym żużli i zgarów miedzionośnych oraz złomu niewsadowego z koksem i topnikiem w temperaturze 1323-1473 K,
przy nadmuchu powietrza, charakteryzuje się tym, że jako topnik
stosuje się żelazokrzem z wapniem, w ilości 0,5-3% wagowych
w stosunku do masy wsadu.
(4 zastrzeżenia)

C22B

P. 247424

84 04 25

Zakłady Hutniczo-Przetwórcze Metali Nieżelaznych „Hutmen", Wrocław, Polska (Marian Buczma, Józef Gawron,
Tadeusz Kalisz).
Sposób wytwarzania miedzi szybowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu
charakteryzującego się wysoką efektywnością w odzyskaniu
metalu oraz nie powodującego zanieczyszczenia środowiska
naturalnego.
Sposób według wynalazku polegający na redukcji w piecu
szybowym żużli i zgarów miedzionośnych oraz złomu niewsadowego z koksem i topnikiem w temperaturze 1323-1473 K, przy
nadmuchu powietrza, charakteryzuje się tym, że jako topnik
stosuje się mieszankę sody z kwasem bornym zawierającą 60%
wagowych sody i 40% wagowych kwasu bornego, przy czym
ilości topnika w stosunku do masy wsadu wynosi 0,5-3% wa
gowych.
(1 zastrzeżenie)

C22B

P. 251868

85 02 07

Pierwszeństwo: 84 02 07 - Szwecja (nr 8400625-3)
84 09 04 - Szwecja (nr 8404418-9)
Boliden Aktiebolag, Sztokholm, Szwecja.
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Sposób odzysku metali z surowców zawierających cynę i/albo cynk
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest umożliwienie
prowadzenia procesu w jednym i tym samym piecu, przy jedno
czesnym zastosowaniu bezpośredniego wytopu ołowiu.
Sposób według wynalazku polega na tym, że prowadzi się
wytapianie w piecu po załadowaniu topnika, dla wytworzenia
żużla, który jest lepki w wybranych temperaturach redukcji
i przy niskich zawartościach ołowiu, prowadzi się redukcję po
dodaniu do żużla stałego węglowego środka redukującego
i surowca, przy czym środek redukujący i załadowany surowiec
stanowiący donor rozprasza się w żużlu i utrzymuje się rozpro
szenie co najmniej w ostatniej fazie redukcji, w której zawartość
ołowiu obniża się około 1-2% i w której zachodzi redukcja
cynku i cyny.
Cynk odzyskuje się z pieca w postaci par cynku, cynę w postaci
lotnych siarczków, chlorków albo tlenków oraz odzyskuje się
ołów i inne metale znajdujące się w roztopionej fazie ołowianej.
(7 zastrzeżeń)
C23C

P. 247457

84 04 27

C23D
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P. 251143

84 12 21

Pierwszeństwo: 83 12 21 - W. Brytania (nr 83/34118)
TI (Group Services) Limited, Birmingham, Wielka Brytania.
Sposób nanoszenia emalii szklistych
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opracowanie
sposobu zapewniającego znaczne zmniejszenie występowania
na otrzymanych powłokach defektów, zwłaszcza defektów
spowodowanych wypalaniem się węgla i defektów typu rybiej
łuski.
Sposób nanoszenia emalii szklistych polega na tym, że na metal
nakłada się sproszkowaną szklistą frytę o zawartości wody do
0,03% wagowych, a następnie tak powleczony metal wypala
się w temperaturze wyższej od temperatury topnienia fryty,
w piecu wypełnionym gazem o punkcie rosy do 10° C, przy czym
do sproszkowanej fryty dodaje się ewentualnie cząstki metalu,
otrzymując cermet lub kompozyt typu szkło/metal, zaś sprosz
kowaną frytę nanosi się na podłoże w postaci zawiesiny niewodnej lub zawiesiny wodnej zawierającej czynnik dyspergujący
typu polisacharydu.
(14 zastrzeżeń)

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Kazimierz Jastrzę
bowski, Andrzej Młynarczyk, Jan Jakubowski).

C23F

Sposób wytwarzania powłok dyfuzyjnych na metalach za pomocą
mieszanin proszkowych

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Tadeusz Szauer,
Edmund Bortkun, Andrzej Brandt, Jacek Bordziłowski).

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzyskanie po
włok dyfuzyjnych o większej grubości.
Sposób wytwarzania powłok dyfuzyjnych na metalach za
pomocą mieszanin proszkowych zawierających źródło atomów
dyfundujących, aktywator i wypełniacz, w którym przeznaczony
do obróbki metalowy przedmiot wraz z mieszaniną proszkową
wygrzewa się przy temperaturach 700-1200° C, charakteryzuje
się tym, że do mieszaniny proszkowej i przedmiotów obrabia
nych doprowadza się napięcie elektryczne.
(2 zastrzeżenia)

P. 247548

84 05 04

Sposób ochrony przed korozją powierzchni grzewczych kotłów
wodnych w okresie postoju
Sposób według wynalazku polega na tym, że wnętrze rurek
wymienników ciepła w kotłach wodnych zalewa się na okres
6-12 godzin emulsją wodnoolejową, a po upływie tego czasu
emulsję spuszcza się i stosuje ją do jednokrotnego natryskiwa
nia zewnętrznych powierzchni rurek w przypadku obecności
na nich osadów o grubości do 5 mm albo dwukrotnego natryski
wania przy grubości osadu większej od 5 mm. (4 zastrzeżenia)

Dział D
WŁÓKIENNICTWO PAPIERNICTWO
D01B

P. 247399

84 04 24

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Baweł
nianego, Łódź, Polska (Andrzej Kluka, Zdzisław Sosiński,
Henryk Jamroziak, Bożena Białecka, Jan Waszkowski, Antoni
Głowienka, Alfred Strutyński, Kazimierz Kędzierski).
Sposób usuwania zanieczyszczeń z luźnych surowców włóknistych
i urządzenie do usuwania zanieczyszczeń z luźnych surowców
włóknistych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia intensywności
i wydajności usuwania zanieczyszczeń.
Sposób usuwania zanieczyszczeń z luźnych surowców włók
nistych polega na tym, że surowiec włóknisty rozdrabnia się na
mniejsze pęczki przy pomocy bijaka współpracującego z rusztem,
gdzie zachodzi wstępne usunięcie zanieczyszczeń, a następnie
rozdrobniony surowiec włóknisty kieruje się na perforowany
obracający się bęben, w którym wytwarza się podciśnienie,
i prowadzi się odpylanie włókien w strumieniu przepływającego
powietrza, porywającego wszelkie drobne części włókien i mikropyły.

Urządzenie do usuwania zanieczyszczeń z luźnych surowców
włóknistych składa się z co najmniej dwóch par współpracu
jących ze sobą segmentów, takich jak odpylający segment (1)
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i oczyszczający segment (2), przy czym odpylające segmenty (1)
zawierają perforowany ruchomy bęben (5) wyposażony w nie
ruchomą osłonę części powierzchni bocznej, połączony rurowym
przewodem (6) z ssącym wentylatorem, ułożyskowany w szczel
nej komorze (4), do której doprowadzony jest włóknisty surowiec,
współpracujący z wałkiem (7) strącającym. Oczyszczający seg
ment (2) zawiera czyszczącą komorę (9) z ulożyskowanym w niej
trzepiącym wałkiem (10), współpracującym z rusztem (11),
i ma odpadkową komorę (12) połączoną z kolektorem (13)
odpadków, przy çzym wyloty odpylających segmentów (1)
połączone są z wlotami oczyszczających segmentów (2), a wyloty
oczyszczających segmentów (2) połączone są z wlotami odpy
lających segmentów (1).
(5 zastrzeżeń)

D06B

P. 242886
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Stopa prasująca żelazka elektrycznego z jednej strony płaska
charakteryzuje się tym, że po stronie przeciwnej do powierzchni
płaskiej ma szereg wybrań o kształcie powierzchni, po złożeniu,
przylegających do powierzchni półprzewodnikowych elementów
nagrzewających (4), rozmieszczonych najkorzystniej po obwo
dzie stopy (1), i odbłyśnik (3) opierający się na korpusie gniazd
(7), umieszczony od półprzewodnikowych elementów nagrze
wających (4) w odległości od 0,1 mm do 9,0 mm, z błyszczącą
powierzchnią od strony półprzewodnikowych elementów na
grzewających. Pomiędzy odbłyśnikiem (3) a płaską przekładką
izolującą (6) zamknięta jest komora powietrzna (11).
(2 zastrzeżenia)

83 07 05

Bielawskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. II Armii
Wojska Polskiego, Bielawa, Polska (Franciszek Zając, Andrzej
Reczuch, Leszek Fułek, Waldemar Doraczyński, Jerzy Okoniew
ski, Longin Žalech, Jacek Nowak).
Sposób ciągłego neutralizowania i płukania tkanin gofrowanych
oraz urządzenie do neutralizowania i płukania tkanin gofrowanych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie neutralizacji tkaniny gofrowanej w systemie beznapięciowego zanurzania i transportowa
nia tkaniny w kąpieli neutralizującej.
Sposób według wynalazku polega na tym, że tkaninę formu
je się wielokrotnie beznapięciowo w stos harmonijkowy i wielo
krotnie zatapia się w kąpieli neutralizującej. Przy każdym for
mowaniu stosu harmonijkowego tkaninę przemieszcza się prawie
pionowo na znaczną wysokość i w czasie przemieszczania tkaninę
utlenia się wymuszoną cyrkulacją powietrza oraz prowadzi się
dodatkowo neutralizację za pomocą spływającej grawitacyjnie
kąpieli neutralizującej.
W skład urządzenia wchodzą: kompensator nieckowy (2),
zbiornik neutralizujący (3) z kierownicami, włączony do obiegu
cyrkulacji ciągłej kąpieli neutralizującej, konstrukcje nośne (13),
(13a), (22), (22a), (23), (23a), na których są zamocowane wałki
prowadzące (14, 15, 16) i zespoły napędowe wałków szczebelkowych (17, 18), zbiorniki (4), płukania, prania i apretowania
z przynależnymi kompensatorami oraz płuczącymi układami
pętlicowymi.
(11 zastrzeżeń)

D06F

P. 247230

84 04 12

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Robert Sikora, Jerzy
Tomaszewski).
Stopa prasująca żelazka elektrycznego
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji stopy pra
sującej o znacznie zwiększonej trwałości i niezawodności
w eksploatacji.

D01H

P. 247412

84 04 26

Józef Marcin Borak, Bielsko-Biała, Polska (Józef Marcin
Borak).
Urządzenie i mikrowrzeciono promieniowe oraz metoda skręcania
rzeczywistego i owijania nitek, zwłaszcza ozdobnych
Urządzenie skręcające i owijające ma filar (6) ze szczelinami
(7) przelotowymi, w których zamocowane są dźwigary (8, 9,
i 10). Filar (6) na zewnętrznej powierzchni ściany ma prowad
nice (12, 13), które umożliwiają przesuw filara po szynach (14).
W ścianie środkowej dźwigara przedniego (8) w dwóch usytuo
wanych blisko siebie szczelinach (35) zamocowane są prowadniki
kierunkowe (37) nitki (50), a w trzeciej szczelinie osadzona jest
rolka podająca (2) wraz z czujnikiem naprężenia (22, 23).
W końcówce dźwigara (8) jest suwak, w którym znajduje się
osadzony w szczelinie (53) prowadnik odwojowy (52) nitki (50).
Dolne ramię dźwigara środkowego (9) stanowi korpus dla
wahacza (42, 43, 44), w którym ułożyskowane jest mikrowrze
ciono promieniowe (1). Mikrowrzeciono promieniowe ma na
swym cylindrycznym bardzo cienkim trzonie (14) segment wlo
towy (1) oraz segment wylotowy (2). Segmenty te oddzielone są
od siebie pierścieniem (3). W trzonie (14) znajduje się przelotowy
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kanał, który ma dwa otwory wlotowe: centralny (6) i boczny (7)
oraz jeden wylot (5). Na czubku mikrowrzeciona znajduje się
kopułka odwojowa (11).
Metoda skręcania i owijania nitek charakteryzuje się tym,
że nitka mająca być skręcona lub złączona i skręcona z innymi
nitkami względnie owinięta wokół nici rdzeniowych podawana
jest pod naprężeniem 0,01 do 0,5 cN/dtex za pomocą pasa, który
współpracuje z rolką, ta zaś przy udziale tego pasa nawija nitkę
na sekcję nawijania i odwijania (tzw. magazynową) segmentu
wylotowego mikrowrzeciona.
(3 zastrzeżenia)

D03D

P . 251255 T

8412 24

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Rudolf Owczarz).
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Sposób î urządzenie do równomiernego ścierania powierzchni
nitek osnowy na krośnie
Sposób równomiernego ścierania powierzchni nitki osnowy na
krośnie polega na tym, że nitki osnowy wprawia się w ruch
obrotowy wokół osi, w obu kierunkach, z częstotliwością mniej
szą niż częstotliwość wprowadzania wątku.
Urządzenie do równomiernego ścierania powierzchni nitki
osnowy na krośnie, zawierające przewał, charakteryzuje się
tym, że wsporniki (2), w których jest osadzony obrotowo prze
wał (1) są umieszczone w prowadnicach (3), przy czym koniec
jednego wspornika (2) jest połączony z wodzikiem (4) krzywki
przestrzennej (5) połączonej za pomocą przekładni (6) z silni
kiem napędowym.
(2 zastrzeżenia)

Dział E
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO
E02F
B66B

P. 252168

83 06 03

Przedsiębiorstwo Państwowe, Ogólnokrajowe Gwarectwo
Węgla Brunatnego, Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy
Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Kazi
mierz Ukleja, Janusz Ukleja).
Sposób eksploatacji szlamu o konsystencji plastycznej lub
półpłynnej ze zbiorników o dużej powierzchni
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia ekonomicz
nego i wydajnego wydobycia i eksploatacji szlamu ze zbiorników
o dużej powierzchni, zwłaszcza kształtem zbliżonych do zbiorni
ków kołowych.
Sposób charakteryzuje się tym, że w centralnym miejscu zbior
nika (3) posadawia się podpory pośrednie (2) dźwignicy linowej,
a zewnętrzne podpory przemieszczalne (4) umieszcza się na
zewnątrz zbiornika (3) z punktem obrotu na podporze pośred

niej (2). Szlam wydobywa się między podporą pośrednią (2)
a podporami zewnętrznymi (4) za pomocą urządzeń urabiających
(6) znajdujących się na linie (7) dźwignicy linowej.
(2 zastrzeżenia)
E02F
B66B

P. 252169

83 06 03

Przedsiębiorstwo Państwowe, Ogólnokrajowe Gwarectwo
Węgla Brunatnego, Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy
Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Kazi
mierz Ukleja, Janusz Ukleja).
Sposób eksploatacji szlamu o konsystencji plastycznej lub
półpłynnej ze zbiorników o dużej powierzchni
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia ekonomicz
nej i wydajnej eksploatacji szlamu ze zbiorników o dużej po
wierzchni, zwłaszcza zbliżonych kształtem do wydłużonego
czworoboku.
Sposób charakteryzuje się tym, że w środkowej części zbior
nika wykonuje się nasyp (2) lub posadawia estakadę (1) wzdłuż
osi równoległej do dłuższego boku zbiornika, a zewnętrzne
podpory przemieszczalne (6) umieszcza się na zewnątrz zbior
nika na torowisku. Szlam (8) eksploatuje się między estakadą
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(1) a podporą przemieszczalną (6) przy pomocy urządzeń ura
biających (9) umieszczonych na linie (10) dźwignicy linowej.
(2 zastrzeżenia)
E03B

P. 251188 T

84 12 21

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków,
Polska (Wojciech Dąbrowski, Józef Dziopak).
Wielostrefowy układ zaopatrzenia w wodę
Wynalazek dotyczy wielostrefowego, zróżnicowanego wyma
ganym ciśnieniem roboczym układu zaopatrzenia w wodę,
zwłaszcza wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego. Roz
wiązanie układu zapewnić ma zmniejszenie zapotrzebowania
energii elektrycznej na podniesienie ciśnienia wody.
Pompa (3) tłocząca wodę do gałęzi (B) strefy o wyższym ciś
nieniu napędzana jest silnikiem wodnym (4). Kanał wlotowy
czynnika roboczego w silniku (4) połączony jest z rurociągiem
zasilającym (1), a kanał wylotowy zasila gałąź (A) strefy niższego
ciśnienia. Korzystnym jest wydzielenie gałęzi (C) strefy pośred
niego ciśnienia połączonej do rurociągu zasilającego (1).
(5 zastrzeżeń)
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Sposób docieplania ścian budynku istniejącego
Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonania docieplenia
ścian budynków istniejących. Sposób według wynalazku charak
teryzuje się tym, bardzo lekkie płyty docieplające izolacyjno-elewacyjne (2) mocuje się do docieplanej ściany (1) bezpośred
nio łącznikami mechaniznymi (6), a styki płyt docieplających
(2) uszczelnia się listwami zatrzaskiwanymi lub zasuwanymi (7)
z powlekanej blachy stalowej lub trwale plastycznym kitem (8).
(1 zastrzeżenie)

E04B

P. 247474

84 04 30

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Prze
mysłowego „BISTYP", Warszawa, Polska (Władysław Meuś,
Włodzimierz Domińczyk, Janusz Grzędzielski, Mirosława
Gwiazda-Matulewicz, Olgierd Korycki, Witold Zwoliński).
Konstrukcja wentylowanego docieplenia ściany zewnętrznej
budynku i sposób wykonania konstrukcji wentylowanego
docieplenia ściany zewnętrznej budynku
Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja wentylowanego do
cieplenia ściany zewnętrznej budynku, przeznaczona zwłaszcza
dla budynków istniejących oraz sposób wykonania konstrukcji
wentylowanego docieplenia ściany zewnętrznej budynku.
Konstrukcja według wynalazku składa się z warstwy izolacji
cieplnej (2) wykonanej z lekkich, sztywnych płyt z tworzywa
piankowego, warstwy elewacyjnej (3) z profilowanych lub pła
skich płyt szklanych lub innych płyt z materiału niepalnego,
zamocowanych między poziomymi kształtownikami kotwiący
mi (4), zawieszonymi na docieplanej ścianie (1) za pomocą łącz
ników mechanicznych (5). Kształtowniki kotwiące (4) mają
w części poziomej perforację (8).

E04B

P.247473

84 04 30

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Prze
mysłowego „BISTYP", Warszawa, Polska (Władysław Meuś,
Włodzimierz Domińczyk, Mariusz Wierzbieniec, Olgierd Ko
rycki, Witold Zwoliński, Stanisław Haręźlak, Marek Źychliński,
Marian Skubel).

Sposób wykonania konstrukcji według wynalazku polega
na tym, że do ściany docieplanej (1) mocuje się warstwę izolacji
cieplnej (2), następnie poziome kształtowniki kotwiące (4)
zawiesza się na docieplanej ścianie (1) za pomocą łączników
mechanicznych (5), a między poziome kształtowniki kotwiące
(4) wstawia się płyty warstwy elewacyjnej (3), przy czym poziome
i pionowe styki płyt warstwy izolacyjnej (3) uszczelnia się kitem
trwale plastycznym (6), a widoczne na zewnątrz części kształtow
ników kotwiących (4) zakrywa się listwami wykańczającymi (7).
(3 zastrzeżenia)
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84 04 30

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Prze
mysłowego „BISTYP", Warszawa, Polska (Władysław Meuś,
Włodzimierz Domińczyk, Mariusz Wierzbieniec, Olgierd Ko
rycki, Witold Zwoliński, Stanisław Haręźlak, Marek Źychliński,
Zbigniew Borucki).
Ściana osłonowa warstwowa, dwuczęściowa

E04B

P. 247535

oraz otworem w środniku elementu (e) służą do uformowania
stężenia poprzecznego przeciwklawiszowego stropu. Dyle ceowe
ustawione kolejno jeden przy drugim na dotyk stanowią gotowy
strop, po którym można transportować elementy stropowe bez
dodatkowych zabezpieczeń czy podstemplowywań.
(2 zastrzeżenia)
E04B

Przedmiotem wynalazku jest ściana osłonowa warstwowa dwu
częściowa przeznaczona do stosowania zwłaszcza w budow
nictwie mieszkaniowym i ogólnym.
Ściana osłonowa warstwowa dwuczęściowa według wynalazku
składa się z części konstrukcyjnej (1) wykonanej z dowolnego
tworzywa konstrukcyjnego oraz z dwuwarstwowej części izolacyjno-elewacyjnej (2), połączonych ze sobą klejem wodood
pornym lub łącznikami mechanicznymi (6). Część izolacyjno-elewacyjna (2) składa się z warstwy izolacyjnej (4) wykonanej
z dowolnego lekkiego i sztywnego tworzywa piankowego,
najkorzystniej ze sztywnej samogasnącej pianki poliuretanowej
lub polistyrenowej lub ze sztywnych płyt z włókna szklanego
i z warstwy elewacyjnej (5) wykonanej z materiału niepalnego.
(2 zastrzeżenia)
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P. 251380 T

8412 28

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Rzeszów,
Polska (Stanisław Majka, Andrzej Pietrzyk).
Zestaw elementów prefabrykowanych tworzących konstrukcję
przestrzenną szkieletu budynku oraz sposób montażu konstrukcji
przestrzennej szkieletu budynku
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania lekkich
elementów prefabrykowanych łatwych do montowania zgodnie
z wyznaczonym poprzecznie i podłużnie układem modularnym
siatki konstrukcyjnej budynku.
Istotę zestawu według wynalazku stanowi głowica krzyżowa
(1), której ramiona mają przekrój poprzeczny ceowy, słup (2)
wewnątrz wydrążony, rygle (3) o przekroju poprzecznym ceowym
oraz dyle stropowe (4) o przekroju poprzecznym ceowym.
Sposób montażu konstrukcji przestrzennej szkieletu budynku
według wynalazku polega na tym, że po zmontowaniu ze sobą
głowicy krzyżowej (1) i rygli (3) ramionami ceowymi do góry oraz
po ułożeniu na ryglach (3) dyli stropowych (4) ramionami do
góry i na przemian prostopadle w poszczególnych przęsłach
budynku, w otwory słupów (2) układa się szkielet (13) zbrojenia
pionowego, a w korytkach rygli (3) i dyli stropowych (4) szkie
let (14) zbrojenia poziomego, po czym słupy (2) i koryta rygli
(3) wypełnia się masą betonową, a koryta dyli stropowych (4)
wypełnia się lekką masą złożoną z trocin lub sieczki oraz zalewa
się masą betonową.
(3 zastrzeżenia)

84 05 05

Bronisław Krasnodębski, Warszawa, Polska (Bronisław
Krasnodębski).
Strop dylowy ceowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmonolitowania i zwięk
szenia wytrzymałości stropu.
Strop dylowy ceowy składa się z jednoelementowych prefa
brykowanych dyli żelbetowych nośnych (a). Przekrój poprzeczny
dyla o kształcie ceowym (a) wzmocniony jest przeponami typu
(b) i (c). Dwie przepony w połowie rozpiętości elementu (c)
wraz z wykrojem międzyprzeponowym (d) w górnej półce dyla

E04D

P. 251399 T

8412 28

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Tomasz Cykalewicz, Zbigniew Andruszkiewicz).
Sposób wykonywania pokryć dachowych jedno lub wielospadowych z elementów modułowych odpornych na działanie czynników
atmosferycznych oraz element modułowy pokrycia dachowego
odporny na działanie czynników atmosferycznych
Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonywania pokryć
dachowych jedno lub wielospadowych z elementów moduło
wych odpornych na działanie czynników atmosferycznych oraz
element modułowy pokrycia dachowego odporny na działanie
czynników atmosferycznych.
Na pokrycia dachowe stosuje się elementy modułowe charak
teryzujące się wysoką elastycznością, najkorzystniej wykonane
z mieszanek gumowo - kauczukowych wulkanizowanych.
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korzystnie wzmocnione kordem lub siatką drucianą, które for
muje się na powierzchni dachowej z przeciętych na całej długości
powierzchni bocznej elastycznych pierścieniowych kołowych
lub walcowych elementów tworzących moduł podstawowy
i następnie mocuje do konstrukcji dachowej tak, że każdy
element modułowy tworzy powierzchnię wklęsłą lub wypukłą.
Element modułowy pokrycia dachowego odporny na działanie
czynników atmosferycznych posiada powierzchnię wklęsło wypukłą utworzoną z elastycznego pierścienia kołowego lub
walcowego przeciętego na całej długości powierzchni bocznej.
(2 zastrzeżenia)

stożka, ostrosłupa lub czaszy kulistej o wysokości korzystnie
0,1-0,2 mm, które rozmieszczone są na wierzchołkach figur
geometrycznych korzystnie trójkąta równobocznego o podstawie
w przedniej części płytki kształtowej.
(6 zastrzeżeń)

E21C
P.251804

E21B

85 02 01

Pierwszeństwo: 84 02 03 - Francja (nr 84/01.652)
Magyar Szénhidrogénipari Kutato - Fejlesztö Intézet,
Százhalombatta, Węgry, Institut Français du Pétrole, Rueil
Malmaison Cedex, Francja (Marc Bavière, Jean-Claude Moulu,
Tibor Paál, György Tiszai, Györgyi Gail, László Szmidt, Gyula
Gesztesi).
Sposób polepszenia wydajności wydobycia ropy naftowej
Sposób polepszenia wydobycia ropy naftowej z roponośnych
formacji geologicznych o znacznej zdolności jonowymiennej,
polegający na tym, że do odwiertu zasilającego wprowadza się
zawierający anionową substancję powierzchniowo-czynną wał
cieczowy wyciskający ropę w kierunku co najmniej jednego
odwiertu wydobywczego, a następnie do formacji geologicz
nej przez odwiert zasilający wtłacza się wodny środek wypie
rający charakteryzuje się tym, że tworzy się cieczowy wał skła
dający się z kilku jedna za drugą zatłoczonych stref, spośród
których przynajmniej jedna strefa zawiera substancję powierz
chniowo-czynną i rozpuszczalność anionowej substancji powierzchniowo-czynnej w zatłoczonej wodzie nastawia się w tych stre
fach rosnąco w kolejności wtłaczania do odwiertu.
(10 zastrzeżeń)

E21C

P.247372
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P. 247451

84 04 26

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwice, Polska
(Kazimierz Pawlik, Piotr Gospodarczyk, Adam Klich, Zbig
niew Gębicki, Wojciech Skoczyński, Jadwiga Pawlik, Helena
Łopata, Antoni Łopata).
Sposób i organ do urabiania skał
Przedmiotem wynalazku jest sposób urabiania skal pole
gający na tym, że impuls urabiający wywiera się na skałę na
dając urządzeniu urabiającemu ruch złożony z trzech składo
wych, a to ruchu postępowego prostopadłego do czoła wyro
biska, ruchu po okręgu, w szczególności ruchu nawrotnego po
okręgu oraz ruchu pulsującego prostopadłego do powierzchni
urabianej skały.
Organ do stosowania tego sposobu ma tarczę (3) osadzoną
na tulei (2) obrotowo i suwliwie. Ponadto tarcza (3) jest połą
czona z tuleją (2) siłownikiem (6). Tuleja (2) jest obrotowo osa
dzona w kadłubie (1) maszyny urabiającej.
(5 zastrzeżeń)

84 04 24

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, Gliwice,
Polska (Jan Adamczyk, Leszek Dobrzański, Eugeniusz Hajduczek, Józef Moskal, Roman Domagała, Zdzisław Bulski,
Jerzy Szota).
Płytka kształtowa z węglików spiekanych do zbrojenia narzędzi
górniczych, zwłaszcza noży do kombajnów górniczych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji płytki kształ
towej z węglików spiekanych do zbrojenia narzędzi górniczych,
zwłaszcza noży do kombajnów górniczych, która na dolnej
płaskiej powierzchni (1) ma wypustki dystansowe (2) w kształcie

E21C

P.247452

84 04 26

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag" Gliwice, Polska
(Kazimierz Pawlik, Antoni Łopata, Adam Klich, Zbigniew
Gębicki, Wojciech Skoczyński, Piotr Gospodarczyk, Jadwiga
Pawlik, Helena Łopata).
Urządzenie do urabiania skał
Przedmiotem wynalazku jest krążkowe urządzenie do ura
biania skał ruchem pulsującym postępowym w kierunku prosto
padłym do powierzchni urabianej skaly.
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Urabiające krążkowe narzędzie (1) ma czopy (2) osadzone
obrotowo w widełkach (3). Są one prowadzone prostoliniowo
w prowadnikach (4) w ściance (10) głowicy urabiającej. Widełki
(3) są połączone z hydraulicznym siłownikiem (5), który jest
usytuowany w ściance (9) głowicy urabiającej. Hydrauliczny
siłownik (5) jest tak usytuowany, że jego oś symetrii przechodzi
przez krawędź (11) urabiającego narzędzia (1). (1 zastrzeżenie)

niezależnie w układzie szeregowym, pomiędzy którymi umiesz
czona jest przesuwnie w ramie wewnętrznej (3) rozpora (7)
stanowiąca element urządzenia rozporowo-kroczącego, przy
czym głowica przednia (1) ułożyskowana jest na ramie wewnętrz
nej (3), a tylna (2) na ramie zewnętrznej (4).
(1 zastrzeżenie)

E21D

E21C

P.248610

84 07 05

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek", Katowice,
Polska (Henryk Gil, Eugeniusz Kurek, Erwin Kozioł, Marian
Burek, Stefan Musioł, Andrzej Kaczmarczyk, Antoni Goła
szewski).
Sposób eksploatacji złóż przy zachowaniu ciągłego kierowania
deformacją powierzchni szczególnie w zasięgu wpływów
eksploatacji górniczej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu
zmniejszającego koszty wydobycia oraz zapewniającego zmniej
szenie degradacji środowiska naturalnego.
Sposób eksploatacji złóż, przy zastosowaniu materiałów
odpadowych jako środka wypełniającego polega na tym, że
powierzchnie eksploatowanych pokładów dzieli się na pola
o bokach w przybliżeniu równych długości frontów ścian
a następnie w miejscach przecięcia się przekątnych tych pól
wierci się otwory pionowe lub skośne dla ciśnieniowego wtła
czania zanieczyszczeń z wodą do miejsc powstających pustek
lub rozwarstwień w górotworze nad eksploatacją, w pionowej
odległości uwarunkowanej litologią skał i rozkładem składowej
poziomej naprężeń.
(8 zastrzeżeń)
E21C

P.251102 T

84 12 19

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Andrzej Zięba, Jan
Dadas, Ryszard Ostapiuk).
Kombajn do drążenia chodników
Kombajn do drążenia chodników składający się z ramy
zewnętrznej i umieszczonej w niej osiowo wysuwnej ramy wew
nętrznej, organu urabiającego, urządzenia rozporowo-kioczącego i przenośników taśmowych lub zgrzebłych umieszczonych
w pobliżu głowicy, charakteryzuje się tym, że organ urabiający
składa się z dwóch głowic przedniej (1) i tylnej (2), pracujących
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P.246854

84 03 23

Kopalnia Węgla Kamiennego „Jastrzębie", Jastrzębie Zdrój,
Polska (Krystian Zając, Jerzy Merecz, Bolesław Gładysz).
Sposób i urządzenie do zabezpieczania pola roboczego oraz
wylotu wyrobisk ścianowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skutecznego zabezpie
czania pola roboczego oraz wylotu wyrobisk ścianowych przed
samostaczaniem się brył węgla i/lub skał, a także przedmiotów
w ścianowych wyrobiskach podłużnych o nachyleniu powyżej
kąta samostaczania się brył.
Sposób zabezpieczania, zgodnie z istotą wynalazku, polega
na tworzeniu w tych wyrobiskach przegród zatrzymujących bryły
i przedmioty, najkorzystniej w postaci urządzeń (3) mocowanych
do zastawek (5) odstawczego, ścianowego przenośnika (6)
zgrzebłowego, poprzecznie do osi wyrobiska od odzawałowych
linii stojaków (7) sekcji (8) zmechanizowanej obudowy do
krawędzi odstawczego, ścianowego przenośnika (6) zgrzebło
wego. Urządzenie zabezpieczające pole robocze - obchodowe
przed samostaczaniem się brył oraz przedmiotów składa się
z lekkich i sztywnych ram, elastycznej siatki (9) i zawiasów (4).
Rama wypełniona jest elastyczną siatką (9) o powierzchni
obejmującej całą przestrzeń poprzeczną ścianowego wyrobiska
od stojaków (7) sekcji (8) do krawędzi odstawczego, ścianowego
przenośnika (6) z przytwierdzonymi w dolnej części ramy, od
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strony zastawek (5), nasadowymi częściami samoblokujących
wychył zawiasów (4). Czopy zawiasów (4) mocowane są do zasta
wek (5) poprzez podstawy, a dla wypełnienia przestrzeni ograni
czającej odstępy (18), pomiędzy stojakami (7), spągnicą (13)
i stropnicą (14), do ramy mocowane są elastyczne, niepalne
fartuchy (19).
(6 zastrzeżeń)

E21D

P. 247406
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rolę zabezpieczającą, w przestrzeni zawałowej, miejsca pracy od
gruzowiska skalnego zsuwającego się w dół ściany, a w przestrze
ni transportowej, zestawy obudowy przed ich ewentualnym
zsunięciem się w dół ściany.
(1 zastrzeżenie)

84 04 24

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Bytom, Polska (Alojzy
Pośpiech).
Urządzenie do regulacji i sytuowania elementów prowadniczych
w prostolinijny ciąg prowadniczy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie regulacji i sytuowania ele
mentów prowadniczych w prostolinijny ciąg prowadniczy.
W tym celu dźwigar nośny (2) posiada parę skośnych pro
wadnic (1) umieszczonych symetrycznie po obu stronach płyty
czołowej (3). Urządzenie posiada również parę elementów docis
kowych (4) o kształcie zbliżonym do klina, których krawędzie
skośne (5), współpracują ze skośnymi prowadnicami (1). Płyta
czołowa (3) oraz element dociskowy (4) posiadają co najmniej
po dwie pary otworów podłużnych (8 i 9) odpowiednio roz
mieszczonych i pozwalających na regulację mocowania ele
mentów w prostolinijny ciąg prowadniczy.
(1 zastrzeżenie)

E21D

P. 247470

84 04 30

Kopalnia Węgla Kamiennego „Knurów", Knurów, Polska
(Romuald Student, Aleksander Ćwieczek, Stefan Labza).
Samozaciskowy zamek do łączenia elementów górniczej obudowy
łukowej podatnej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie łączenia elementów gór
niczej, chodnikowej obudowy łukowej.
Zamek według wynalazku składa się z obejmy 1 i obejmy 2,
które na ich składaniu posiadają powierzchnie podwójnie skośne
o kątach a i ß, przy czym obejma 1 i obejma 2 zachodzą wzajem
nie, a stykające się ze sobą ich powierzchnie wzdłużne posiadają
nachylenia w przeciwnym kierunku i są do siebie tak dopasowa
ne, że łącząc się ze sobą na zasadzie klina oraz posiadają zabieraki
3 i 4, a poza tym obejma 2 jest tak wyprofilowana, że jest dopaso
wana do stojaka 5 obudowy i ma z nim dużą powierzchnię
styku.
(1 zastrzeżenie)

E21D
E21D

P. 247428

84 04 25

Kopalnia Węgla Kamiennego „Miechowice", Bytom, Polska
(Czesław Wagner, Hubert Wiatrowski, Alfons Przybyła).
Sposób rabowania obudowy zmechanizowanej w pokładach
o dużym nachyleniu
Przedmiotem wynalazku jest sposób rabowania poszczegól
nych zestawów obudowy zmechanizowanej w likwidowanej
ścianie o dużym nachyleniu. Istota tego sposobu polega na
tym, że zestawy rabuje się cyklicznie parami, powtarzając te
same czynności w każdym cyklu. Cykl rabowania składa się
z budowania dodatkowych rzędów stojaków rozporowych i ra
bowaniu oraz opuszczaniu kolejnych zestawów obudowy. Zasto
sowane w każdym cyklu rzędy stojaków rozporowych spełniają

P. 247471

84 04 30

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwice, Polska
(Wincenty Pretor, Grzegorz Stawiński, Henryk Trembaczewski).
Stropnica wysuwna
Wynalazek dotyczy stropnicy wysuwnej osadzonej w strop
nicy zasadniczej tak, aby jej powierzchnia robocza mogła być
dostosowana do nierównego stropu. Stropnica ta ma na zewnątrz
bocznych ścian 7 po jednym czopie 4 tkwiącym w krzywce 5.
Krzywka ma zarys początkowy wznoszący się ku roboczej po
wierzchni 8 zasadniczej stropnicy 2, następnie równoległy do tej
powierzchni i dalej wznoszący się zakończony odcinkiem równo
ległym. Stropnica wysuwna 1 jest połączona ze stropnicą zasad
niczą 2 za pomocą siłownika 3. Siłownik 3 za pomocą przegubu
9 połączony jest ze stropnicą wysuwna 1.
(3 zastrzeżenia)
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Istota urządzenia polega na zastosowaniu ramy (1) zawieszo
nej przegubowo jednym końcem na wsporniku (3) zamocowa
nym trwale na ścianie czołowej (4) pojazdu szynowego. W skład
urządzenia wchodzi również poprzeczny wał umieszczony nie
ruchomo w tej ramie. Na wale tym są osadzone ruchomo dwa
krążniki toczące się po szynach toru oraz nieruchomo, ale roz
łącznie kilka noży (9) wyposażonych w elementy urabiające (10).
Poza tym rama (1) urządzenia dodatkowo jest połączona z czo
łową ścianą (4) pojazdu szynowego za pomocą cięgna (6).
(1 zastrzeżenie)

E21D

P.247472

84 04 30

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwice, Polska
(Hubert Szopka, Stanisław Romanowicz, Wojciech Skoczyński,
Alfred Biliński, Władysław Konopko, Tadeusz Kostyk).
Obudowa górnicza
Obudowa górnicza, według wynalazku, przeznaczona do
stosowania w systemie eksploatacji kopaliny użytecznej z pod
sadzką hydrauliczną i otamowaniem drewnianym jest wyposażo
na w zespół wsporczy dosuwany i dociskany do płótna podsadz
kowego drewnianej tamy i przejmujący napór hydrostatyczny
podsadzki. Zastosowanie tego typu obudowy zapewnia skrócony
cykl podsadzania, drożności przestrzeni między obudową
a tamą, zmniejszenie materiałochłonności przy budowie tamy
i dobre podparcie stropu w podsadzanej przestrzeni.
(3 zastrzeżenia)

E21F

P. 247489

84 04 30

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwice, Polska
(Hubert Szopka, Stanisław Romanowicz, Franciszek Podleśna
Kornel Ölender).
Czołowa tama podsadzkowa
Wynalaz3k dotyczy czołowej tamy podsadzkowsj przezna
czonej do odgrodzenia podziemnej pustki poeksploatacyjnej
którą przeznaczono do podsadzania.
Tama według wynalazku zaopatrzona jest w elementy wspor
cze (1) połączone z obudową (7) i wraz z nią przesuwane.
Element (1) ma przyspągową część (2) połączoną w jednostron
nym przegubie (3) z elementem (1), który to przegub umożliwia
odchylenie przyspągowej części (2) w kierunku podsadzki, gdy
przed tamą nagromadzi się próg piasku.
(1 zastrzeżenie)

E21D

P. 247557

84 05 04

Kopalnia Węgla Kamiennego „Barbara-Chorzów", Chorzów,
Polska (Wojciech Skoczyński, Andrzej Broen, Jerzy Janicki,
Józef Matuszek, Alfred Rusin, Henryk Brol).
Urządzenie do mechanicznego urabiania nadkładu międzytorza
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmechanizowania czyn
ności usuwania urobku zalegającego na podkładach między
torza.
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Dział F
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
F01N

P. 247506

Przedsiębiorstwo Polonijno-Zagraniczne „Thompson", War
szawa, Polska (Leszek Bonikowski).
Tłumik dźwięków
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji trwałego,
skutecznego i łatwego w wytwarzaniu tłumika, zwłaszcza do
układów wylotowych silników spalinowych.
Tłumik dźwięków składa się z dwuczęściowej obudowy (1),
dwuczęściowego korpusu (2) z centralnymi komorami (3),
rdzeni (4) mieszczących się w komorach (3) oraz z kanału prze
pływowego (5) ukształtowanego przez ścianki komór (3), rdzeni
(4) i otworów (6) pomiędzy komorami (3), tworzących powta
rzalne zespoły interferencyjno-absorpcyjne.
(8 zastrzeżeń)

F01N

P. 252708

Komora spalania silnika spalinowego

84 05 03

85 04 01

Wiktor Gillner, Gliwice, Polska (Wiktor Gillner).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wzrostu prędkości paro
wania paliwa ze ścianki komory spalania silnika. Komora spala
nia wg wynalazku charakteryzuje się tym, że jest pokryta na
całej powierzchni rowkami. Rowki te są do siebie równoległe
lub przecinają się.
(1 zastrzeżenie)
F02M
F16K

P. 247454

84 04 27

Piotr Skrobotowic7, Opole, PoUka (Piotr Skrobotowicz)
Zawór elektromagnetyczny dyszy wolnych obrotów gaźnika
silnika spalinowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania uproszczonej
konstrukcji zaworu elektromagnetycznego dyszy wolnych
obrotów gaźnika silnika spalinowego.
Zawór według wynalazku składający się z tulei z iglicą, na
której z jednej strony nacięty jest gwint zewnętrzny, a z drugiej
strony dołączony jest nierozłącznie krążek z konektorem wyko
nany z materiału izolacyjnego, pokryty obustronnie materia
łem przewodzącym prąd elektryczny, przy czym koniec tulei
zakończony krążkiem ma wewnątrz trzpień z materiału ferro
magnetycznego, charakteryzuje się tym, że część tulei między
gwintem (1), a krążkiem izolacyjnym (2) ma pierścienie ograni
czające (3), stanowiące karkas uzwojenia (4), a iglicę stanowi jed
nolity trzpień z materiału ferromagnetycznego, przy czym
w otworze tulei jest umieszczona sprężyna (6) iglicy. Tuleja jest
wykonania z materiału diamagnetycznego.
(3 zastrzeżenia)

Rozprężacz do gazów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obniżenia hałasu powsta
jącego przy rozprężaniu gazów wypuszczonych do atmosfery
lub zbiorników o niższym ciśnieniu. Rozprężacz składa się
z blach sitowych (2), w których znajdują się otwory (4) przy
słonięte łopatkami (5), obudowy (6) oraz zamknięć (3, 7).
(4 zastrzeżenia)
F04D

P. 247516

84 05 02

Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycz
nych „Kornel", Katowice, Polska (Bronisław Mirkiewicz).

F02B

P. 247523

84 05 02

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, Gliwice,
Polska (Józef Sołtys).
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Wirnik zespołu pompowego

Przedmiotem wynalazku jest wirnik zespołu złożonego
z pompy odśrodkowej i silnika tarczowego.
Celem wynalazku jest wyeliminowanie tarczy łożyskowej
i skrócenie długości zespołu pompowego o długości łożyska.
Wirnik zespołu pompowego charakteryzuje się tym, że wirnik
pompy (1) połączony bezpośrednio z wirnikiem silnika tarczo
wego (2), ułożyskowany jest na nieruchomym trzpieniu (4)
przymocowanym do korpusu zespołu pompowego (5).
(1 zastrzeżenie)
F04D

P. 251406 T

841229

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Zbyszko Kazimierski,
Władysław Kryłłowicz).
Łopatka koła wirnikowego sprężarek promieniowych i osiowo promieniowych
Łopatka koła wirnikowego sprężarek promieniowych i osiowo-promieniowych jest złożona z dwóch części (1 i 2), przy czym
części (1 i 2) łopatki są tak usytuowane względem siebie, iż
krawędź spływu części (1) łopatki umieszczonej bliżej wlotu
sięga poza krawędź natarcia drugiej części (2) łopatki tworząc
szczelinę (3), której szerokość na wlocie jest większa od szero
kości na wylocie.
(1 zastrzeżenie)

F15B

P. 247215
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Układ ma dodatkowe pompy (3, 4) włączone między roz
dzielacz (2) a siłowniki (5, 6), przy czym każda dodatkowa
pompa (3, 4) połączona jest tylko z jednym siłownikiem (5, 6).
Osie dodatkowych pomp (3, 4) złączone są ze sobą sprzęgłem
(7). Układ według wynalazku nadaje się do stosowania szczegól
nie do napędu suportów pras i nożyc gilotynowych z napędem
hydraulicznym.
(3 zastrzeżenia)

F16B

P. 247417

84 04 26

Pracownie Sztuk Plastycznych, Oddział w Poznaniu, Poznań,
Polska (Aleksander Kuczma).
Węzeł konstrukcyjny układu meblowego
Wynalazek posiada element zwornikowy (1), w którym płasz
czyzna ściany zewnętrznej (a) jest prostopadła do płaszczyzny
ściany zewnętrznej (a'), a płaszczyzna ścianki (c) tworzy kąt
45° ze ściankami (a) i (a'). Do ścianek (a) i (a') przylegają ele
menty prostopadłe (2) i (3). Elementy prostopadłe (2) i (3)

84 0411

Spółdzielnia Budowlano-Montażowa „Budomont", Legnica,
Polska (Andrzej Drohomirecki).
Układ zasilania pod ciśnieniem elementów wykonawczych
Celem wynalazku jest opracowanie układu zapewniającego
ciągłą regulację natężenia przepływu niezależnie od chwilowego
obciążenia odbiorników hydraulicznych przy stałym ciśnieniu
i stałej objętości zasilania medium roboczego.

wyposażone są w pióra czopów, które to pióra umieszczone są
we wpustach (d) i (d') ścianek (a) i (a'). Elementy (2) i (3) mają
otwory (4) i (4'), w których zamocowany jest łącznik (5).
Wynalazek jest stosowany do budowy elementów meblowych,
zwłaszcza stanowiących ciągi nieskończone. (1 zastrzeżenie)
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85 01 28

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 98 778
Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Zakładów
Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych „EMA-PROMEL", Gliwice, Polska (Mieczysław Drobisz, Karol Małysa, Tadeusz Paczoski, Czesław Wyrozumski).
Wibroizolator do posadowienia maszyn
Celem wynalazku jest zwiększenie skuteczności wibroizolacji.
Wibroizolator do posadowienia maszyn, zwłaszcza maszyn
wymagających mocowania do podłoża, wyposażony w tarcze
osadcze oraz elastyczne pierścienie umieszczone po obu stro
nach elementu mocującego i dociskane do niego poprzez obu
dowy za pomocą elementów dociskowych prowadzonych śrubą,
charakteryzuje się tym, że pomiędzy elementem mocującym
(1) a śrubą (8) ma wkładkę w postaci gumowej tulejki (TG)
osłoniętej tuleją metalową (TS) z jednej i tuleją prowadzącą
(PT) przymocowaną do elementu mocującego (1) z drugiej
strony. Natomiast na metalowej podstawie (5), wykonanej
w kształcie pierścienia i stanowiącej dolną obudowę, jest umie
szczony koncentrycznie z tulejką gumową (TG) pierścień gumo
wy (PG) centrujący dolny pierścień (3).
(1 zastrzeżenie)

F16G

P. 247455

84 04 27

' Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych im. Gen. K. Świer
czewskiego, Katowice, Polska (Krzysztof Kwapuliński, Karol
Bocianek, Zbigniew Korpowski).
Łańcuch ogniwowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie doboru kształtu pręta na
łańcuchy ogniwowe. Łańcuch ogniwowy według wynalazku
posiada ogniwa (1) i (2) wykonane z pręta o przekroju owalnym
(4), którego dłuższa oś (p) jest prostopadła do głównej płaszczyz
ny, w której formowane są ogniwa (1) i (2). (2 zastrzeżenia)

F16G
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84 05 04

Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice, Polska; Central
ny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Technicznych Wyrobów
Włókienniczych, Łódź, Polska; Instytut Kształtowania Śro
dowiska, Warszawa, Polska (Tomasz Nowara, Edmund Pie
chowiak, Monika Holdinger, Jadwiga Juszczyk, Zygmunt
Brządkowski, Andrzej Królikowski).
Złącze zawiasowe do taśm, a zwłaszcza do pasów tkanych
i sposób jego przymocowania do taśmy
Przedmiotem wynalazku jest złącze zawiasowe składające
się z co najmniej dwóch wykrojonych z taśmy i wygiętych następ
nie kształtek o dowolnej długości stanowiących elementy złącza.
Wykrojona kształtka posiada wzdłuż jednej z dłuższych kra
wędzi uzębienie (1), natomiast wzdłuż przeciwległej dłuższej
krawędzi nadcięte pasma (2) tworzące po wygięciu zęby.
Element złącza tworzy w przekroju równoległym do pod
łużnej osi taśmy postać dwóch połączonych liter „U" umie
szczonych jedna nad drugą. Sposób przymocowania złącza
zawiasowego polega na wprowadzeniu obrzeża taśmy pomiędzy
uzębienie (1) każdego elementu złącza a uzębienie utworzone
przez nadcięte pasma (2), umieszczeniu zagięć uzębień w odpo
wiednich zagłębieniach w taśmie lub zależnie od materiału
taśmy wgniecenie w taśmę zębów, a następnie wypełnieniu sub
stancją mocującą strefy zetknięcia elementu złącza z taśmą.
Złącze służy do mechanicznego łączenia dwóch końców taśmy
w transporter o zamkniętym obwodzie.
(2 zastrzeżenia)

I 1611

P.247435

84 04 27

Leon Maria Kołodziejczyk, Andrzej Żmigrodzki, Warszawa,
Polska (Leon Maria Kołodziejczyk, Andrzej Żmigrodzki).
Przekładnia bezstopniowa o nieskończonej rozpiętości przełożeń
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji przekładni
umożliwiającej zmianę przełożenia pomiędzy wałem wejściowym
a wyjściowym w sposób ciągły od wartości zerowej do pewnej
wartości bez rozprzęgania układu kinematycznego.
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W tym celu wał wyjściowy (1) połączony jest z koszem sate
litów (2), a koło słoneczne (4) i koło koronowe (5) związane
są kinematycznie za pośrednictwem przekładni bezstopniowej
(6). Kierunki obrotów kół koronowego (5) i słonecznego (4)
są przeciwne.
(1 zastrzeżenie)
F16H

P. 251381 T

8412 27

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Henryk Popko,
Witold Chabros).
Układ hydrauliczny do ciągłej regulacji napięcia wstępnego pasa
w przekładni pasowej
Przedmiotem wynalazku jest układ hydrauliczny do ciągłej
regulacji napięcia wstępnego pasa przekładni pasowej o zmien
nej odległości pomiędzy osiami kół pasowych charaktery
zujący się tym, że do wału przesuwnego koła (1) pasowego dołą
czony jest siłownik (2) hydrauliczny zasilany pompą (3) ciśnie
niową i wyposażony w zawór (4) przelewowy.
(1 zastrzeżenie)

F16K

P. 242915
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kim elementem (2) wykonanym ze stali odpornej na działanie
czynnika przepływającego przez zawór. Połączenie tworzy
przemieszczony materiał z gładkiego elementu (2) w rowek (6)
czopa (5) gwintowanego elementu (1). Sposób według wyna
lazku polega na wykonaniu na gotowo dwóch elementów (1)
i (2), a następnie po włożeniu czopa (5) w otwór (7), połączeniu
ich na trwale parą walców w procesie walcowania, pod koniec
którego następuje centrowanie trzpienia.
(3 zastrzeżenia)
F23D

P.251175 T

841220

Radomska Fabryka Wyrobów Metalowych „POLMETAL",
Radom, Polska (Mirosław Nowocień, Mirosław Parszewski,
Wiktor Gałek).
Układ dolotowy palnika gazowego
Przedmiotem wynalazku jest układ dolotowy inżekcyjnego
palnika gazowego wskazanego do zastosowania zwłaszcza
w kuchniach gazowych. Układ dolotowy palnika gazowego skła
da się z kanału poziomego lub skośnego (1) przechodzącego
w styczną komorę wirową (2) zakończoną kanałem pionowym
(3) przy czym kanał poziomy lub skośny (1) i kanał pionowy (3)
usytuowane są względem siebie wichrowate (1 zastrzeżenie)

83 07 06

Fabryka Armatur „Głuchołazy" Głuchołazy, Polska (Andrzej
Wilczyński, Kazimierz Kaczmarek, Stanisław Gołdyn, Zdzisław
Kolczarek).
Gwintowany trzpień zaworu zaporowego oraz sposób jego
wykonania
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania oszczędnego,
łatwego w wykonaniu i wytrzymałego trzpienia. Trzpień utwo
rzony jest z dwóch elementów, z których gwintowany element
(1) wykonany jest ze stali zwykłej i połączony na trwale z gład

F23Q
H01T

P. 247507

84 05 03

Przedsiębiorstwo Polonijno-Zagraniczne „Sparks", Wesoła
k/Warszawy, Polska (Marian Mrówka, Cezary Suwart).
Sposób działania i układ zapalarki elektronicznej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu
zapalarki elektronicznej, stosowanej do zapalania gazu lub
ropy w piecach przemysłowych, charakteryzującej się prostą
budową, dużą sprawnością działania i niskim zużyciem energii
elektrycznej.
Układ zbudowany na elementach półprzewodnikowych
charakteryzuje się tym, że składa się z transformatora (TR),
który ma dwa uzwojenia wtórne (I) i (u) przeciwnie połączone,
z których pierwsze uzwojenie (I) połączone jest z kondensatorem
(Cl) poprzez diodę (Dl), natomiast drugie uzwojenie (u)
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połączone jest poprzez diodę (D2) i rezystor (Rl) z bramką
tyrystora (Ty), którego katoda połączona jest ze wspólnym
punktem obu uzwojeń wtórnych (I) i (II) i ujemnym biegunem
kondensatora (Cl), natomiast anoda tyrystora (Ty) połączona
jest poprzez uzwojenie pierwotne cewki zapłonowej (CZ)
z dodatnim biegunem kondensatora (Cl).
(3 zastrzeżenia)

F24B

P. 247316

84 04 17

Józef Szczebak, Aleksander Szczebak, Marek Szczebak,
Grzegorz Janicki, Wrocław, Polska (Józef Szczebak, Aleksander
Szczebak, Marek Szczebak, Grzegorz Janicki).
Sposób podwyższania efektywności ogrzewania przenośnych
pieców węglowych
Sposób podwyższania efektywności Ogrzewania przenośnych
pieców węglowych oparty na wykorzystaniu znanych procesów
półkoksowania węgla i spalania półkoksu w różnych komorach
paleniskowych charakteryzuje się tym, że oba te procesy spa
lania półkoksowego i spalania półkoksu odbywają się w jednej
szczelnej komorze paleniskowej przy maksymalnym napełnieniu
jej węglem rozpalanym od góry oraz przy bardzo małym dopły
wie regulowanego powietrza (bliskim wartości zerowej) i niskiej
temperaturze spalania w granicach od 300-400° C.
(2 zastrzeżenia)

F24H

P. 252036

85 02 20

Pierwszeństwo: 84 02 23 - RFN (nr P3406503.2)
Hydrotherm Gerätebau GmbH, Dieburg, Republika Fede
ralna Niemiec.
Gazowy kocioł grzejny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania gazowego
kotła grzejnego cechującego się dobrą sprawnością.
Wynalazek dotyczy gazowego kotła grzejnego z palnikiem
bez dmuchawy ze sterowaniem częściowego obciążenia, który
złożony jest z komory paleniskowej z usytuowanymi powyżej
elementami wymiennika ciepła, tworzącymi korpus kotła, przy
czym w ściance komory paleniskowej umieszczona jest rurka
Venturiego (5) z dyszą oraz klapa powietrza (7), poprzez które
do komory paleniskowej zasysane są częściowe ilości powietrza
potrzebnego dla spalania.
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Komora spalania otwarta w stosunku do elementów (1)
wymiennika ciepła jest przy swych dalszych ściankach uszczel
niona przed dopływem zbędnego powietrza, a klapa powietrza
(7) jest podobnie uszczelniona przy swych krawędziach. Rurka
Venturiego (5) ma przekrój ograniczający dopływ powietrza
spalania do stałej ilości powietrza potrzebnej dla pracy pod
pełnym obciążeniem. W klapie powietrza przewidziany jest
kalibrowany otwór o przekroju dobranym na dopływ różnico
wej ilości powietrza, która poza ilością powietrza dopływającego
poprzez rurkę Venturiego jest potrzebna dla optymalnego dzia
łania palnika przy żądanej pracy pod obciążeniem częściowym.
(3 zastrzeżenia)

F25D

P. 246104

84 02 06

Wiktor Mól, Kraków, Polska (Wiktor Mól).
Sposób pomiaru i regulacji temperatury wewnątrz produktów
zamrażanych w komorach zamrażalniczych i elektryczny układ
do stosowania sposobu
Celem wynalazku jest umożliwienie prowadzenia ciągłego
pomiaru temperatury wewnątrz zamrażanego produktu bez
konieczności wchodzenia do komory zamrażalniczej w czasie
trwania procesu zamrażania, regulacji tejże temperatury oraz
wyłączenia agregatów chłodniczych po osiągnięciu przez produkt
wymaganej temperatury.
Sposób polega na tym, że przed rozpoczęciem zamrażania do
produktu zamrażanego wciska się metalową sondę pomia
rową. Przed wciśnięciiem sondy nastawia się na niej głębokość
zanurzenia, oraz w aparaturze nastawczej nastawia się wielkość j
krańcową temperatury, do jakiej winien być zamrożony produkt.
Po osiągnięciu nastawionej temperatury następuje podgrze
wanie metalowego płaszcza sondy, przez ustalony czas równy .
czasowi działania przekaźnika programowego, następnie sonda j
zostaje wyciągnięta przez urządzenia wyciągowe.
Elektryczny układ charakteryzuje się tym, że w jedną gałąź
mostka (10) włączony jest element termooporowy (11) umiesz
czony wewnątrz sondy (1). Wnętrze sondy (1) wypełnione jest
rdzeniem (14) z przewodem grzewczym (15). W przekątną mostka
(10) włączone są amperomierz wycechowany w skali temperatury
i grupa równolegle połączonych diod (18) Zenera o różnych
napięciach wstecznych z szeregowo włączonymi ręcznymi
przyciskami (4) i przekaźnikiem wykonawczym (6). W momencie

osiągnięcia ustalonej temperatury wewnątrz produktu działa
przekaźnik wykonawczy (6), który swoim zestykiem (19) włącza
przekaźnik programowy (5), który z kolei swoim zestykiem (20)
włącza przewód grzewczy (15). Po zwolnieniu przekaźnika
programowego (5) zostaje wyłączone podgrzewanie płaszcza
(12) sondy i zostaje włączony silnik elektryczny (24) urzą
dzenia wyciągowego (7).
(4 zastrzeżenia)
F26B
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P. 252099

85 02 25

Pierwszeństwo: 84 02 24 - Dania (nr 1013/84)
Aktieselskabet De Danske Sukkerfabrikker, Kopenhaga,
Dania (Arne Sloth Jensen, Bjarne Winstrom-Olsen, Jörgen
Borreskov).
Sposób usuwania cieczy ze stałego, sproszkowanego materiału
i urządzenie do usuwania cieczy ze stałego sproszkowanego
materiału
Celem wynalazku jest umożliwienie wyeliminowania roz
drabniania materiału przy usuwaniu z niego cieczy.
Sposób usuwania cieczy ze stałego, sproszkowanego mate
riału składającego się z cząstek o różnych rozmiarach polega
jący na kontaktowaniu sproszkowanego materiału z parą prze
grzaną w warunkach nieutleniających, odparowaniu cieczy
zawartej w materiale sproszkowanym, oddzielaniu tak ogrza
nego materiału stałego od pary i ewentualnie ogrzewaniu tak
oddzieloną parą dodatkowej porcji stałego sproszkowanego
materiału charakteryzuje się tym, że przepuszcza się stopniowo
stały sproszkowany materiał przez wiele otwartych ku górze,
podłużnych i zasadniczo pionowych stref, który na końcu
tych stref wprowadza się do wspólnej strefy nośnej, wprowadza
się przegrzaną parę do większości z tych podłużnych stref, tak,
że stały, sproszkowany materiał zostaje poddany ruchowi wi
rowemu, po czym cząstki zawierające mniejszą ilość cieczy wy
prowadza się z tych stref przez ich górne końce i wprowadza się
do wspólnej strefy nośnej, a następnie do co najmniej jednej
strefy pozbawionej pary, skąd ogrzany materiał odprowadza się
na zewnątrz.
Urządzenie do usuwania cieczy ze stałego, sproszkowanego
materiału zawiera zbiornik podzielony na wiele podłużnych,
zasadniczo pionowo umieszczonych komór (23), przy czym co
najmniej jedna z tych komór (23) jest zamknięta od dołu, nato

miast pozostałe komory (23) mają dna (25) przepuszczające
parę, oraz sąsiednie komory (23) są połączone ze sobą na dol
nych końcach, a ich górne końce są połączone ze wspólną strefą
nośną (32). Środki dostarczające stały sproszkowany materiał
do zbiornika połączone są co najmniej z jedną komorą (23),
a środki odprowadzające nagrzany materiał są połączone co
najmniej z jedną, ale inną, komorą (23), natomiast środki
doprowadzające parę przegrzaną do zbiornika są połączone ze
strefą umieszczoną pod dnami (25) komór (23), przepuszczają
cymi parę.
W dolnej części każdej komory (23) znajduje się nachylona
ścianka (27), prowadząca materiał w kierunku ścianki zbior
nika. Górna część (21) zbiornika ma większą średnicę niż dolna
część (20) zbiornika, przy czym ścianka zbiornika pomiędzy
górną częścią (21), a dolną częścią (20), na wysokości górnej
części komór (23) tworzy strefę stożkową (22). W środkowej
części zbiornika umieszczony jest wymiennik ciepła (45) mający
środki do dostarczania pary wysokoprężnej i środki do odpro
wadzania kondensatu, a poza tym znajdują się środki przepro
wadzające parę z górnej części zbiornika poprzez wymiennik
ciepła (45) do strefy poniżej przepuszczającymi parę dnami (25)
komór (23), przy czym środek przeprowadzający parę zawiera
dmuchawę odśrodkową (48) lub wentylator umieszczony cen
tralnie w dolnej części zbiornika.
(15 zastrzeżeń)

F27B
C21D

P. 247461

84 04 27

Huta Stalowa Wola, Kombinat Przemysłowy w Stalowej
Woli, Stalowa Wola,Tolska (Jan Ordon, Czesław Czech,
Bronisław Woźniak).
Trzon pieca kołpakowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie podwyższenia wytrzy
małości i szczelności pieców kołpakowych, również pieców koł
pakowych z muszlą wewnętrzną do nagrzewania w atmosferze
ochronnej wyrobów stalowych, w celu zwiększenia wydajności
pieców i jakości nagrzewanego wsadu.
Trzon według wynalazku charakteryzuje się tym, że składa
się z trzech warstw: pierwszej izolacyjnej (4) stykającej się
bezpośrednio z podmurówką (7), drugiej nośnej (5) ułożonej na
zakładkę z płyt (8) z żeliwa żaroodpornego o grubości powyżej
15 mm oraz trzeciej (6), murowanej z ogniotrwałych kształtek
ceramicznych (11) grubości powyżej 40 mm. Trzon (1) ma
również obramowanie (12) wykonane z elementów (13) z żeliwa
żaroodpornego.
(6 zastrzeżeń)

F27B

P. 247565

84 05 04

Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektrycznych Prze
mysłu Węglowego, Katowice, Polska (Edward Olszowski,
Zbigniew Grzegorowski).
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Urządzenie do topienia i podgrzewania masy izolacyjnej,
a zwłaszcza kablowej i do podgrzewania papieru kablowego
w oleju
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie bezpiecznego przygoto
wywania mas izolacyjnych na otwartej przestrzeni i w miejscach
zabudowanych, za pomocą piecyka opalanego gazem.
Urządzenie według wynalazku zawiera kociołek (1) oraz
piecyk (2) na gaz propan-butan. Kociołek (1) wykonany z blachy
stalowej w kształcie garnka i zaopatrzony w pokrywę (3), ma
na bocznych ściankach dwa uchwyty (5), na obwodzie górnej
krawędzi ma wykonany kołnierz (7), a w górnej swej części
zaopatrzony jest w lejek (8). Pokrywa (3), wykonana z blachy
stalowej w kształcie krążka, ma z jednej strony przyspawany
pierścień (9) ustalający, a na zewnętrznej stronie uchwyt (10).
Piecyk natomiast ma konstrukcję nośną (11) wraz z cylindrycz
ną obudową (12) o średnicy (d) większej od średnicy (dx) ko
ciołka (1), w której osadzony jest swobodnie kociołek (1),
oraz ma instalację gazową (13).
Konstrukcję nośną (11) stanowi stojak, wykonany z rur stalo
wych, składający się u podstawy z większego pierścienia (14)
i mniejszego górnego pierścienia (15) oraz z czterech nóg (16),
przyspawanych do tych pierścieni (14 i 15). Obudowa (12),
utwierdzona do nóg (16) stojaka za pomocą śrub (17), wyło
żona jest od wewnątrz izolacją termiczną (18) i ma w górnej
części w odległości (h) od swej górnej krawędzi, wykonany
otwór (19) ujścia spalin, a w dolnej części ma wykonany otwór
(20), zabezpieczony ruchomą przykrywką (21), do zapalania
płomyka gazowego w zapalaczu (22). Ponadto obudowa (12)
ma w górnej części przyspawany pierścień dystansowy (23),
ustalający kociołek (1) w centralnym położeniu wewnątrz pie
cyka (2), a na bocznej ściance ma umieszczone na wysokości
(hi) dwa uchwyty (33). Instalacja gazowa (13), wykonana z rur
stalowych (24) i typowej armatury w połączeniu gwintowym,
wyposażona jest w typowy palnik (25) z dyszami na gaz płynny,
który umieszczony jest w optymalnej odległości od dna kocioł
ka (1) i osadzony na gwincie w łączniku (27). Nadto przewody
instalacji (13) zamocowane są do stojaka za pomocą podpór
(28, 29, 30 i 31), przyspawanych do rur przewodowych (24)
i pierścienia dolnego (14).
(1 zastrzeżenie)

F28F

P. 243247

83 08 01

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Bogdan No
wicki).
Sposób pomiaru chropowatości powierzchni i urządzenie do
pomiaru chropowatości powierzchni
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia konstrukcji
przyrządu i zwiększenia dokładności pomiaru. Sposób polega
na tym, że przesuwne elementy pomiarowe (3) dociska się jed
nocześnie do badanej powierzchni i mierzy się ich wysunięcie
względem płaszczyzny bazowej (6), ustalonej na wierzchołkach
chropowatości.
Urządzenie ma w głowicy pomiarowej (5) umieszczone prze
suwane prostopadle do mierzonej powierzchni (4) elementy po
miarowe (3) zakończone stożkami z twardego materiału, połą
czone z przetwornikiem przemieszczenia.
(2 zastrzeżenia)

84 05 02

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, Gliwice,
Polska (Józef Sołtys).
Wymiennik ciepła do odparowania cieczy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wzrostu wydajności paro
wania z jednostki powierzchni wyparki.
Wymiennik charakteryzuje się tym, że ma powierzchnię
wymiany ciepła pokrytą rowkami o przekroju wielokątów, przy
czym kąty wewnętrzne przekroju rowków powinny być ostre
lub proste. Rowki te powodują wzrost powierzchni stykania się
czynnika ze ścianką oraz są one miejscami tworzenia się pęche
rzyków pary przy niewielkich temperaturach przegrzania cieczy.
(1 zastrzeżenie)

Dział G
FIZYKA

G01B

P. 247524
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84 04 30

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
Kraków, Polska (Adam Gawin, Helena Gawin, Stanisław Truś).
Układy nadawcze do realizacji poszukiwań elektromagnetycznych
w otworach wiertniczych
Przedmiotem wynalazku są układy nadawcze sygnałów elek
tromagnetycznych przeznaczone do badań otworów wiertni
czych. Układy nadawcze posiadają generator kwarcowy (6)
połączony przez układ sterujący (5), powielacz częstotliwości
(4), układ stabilizacji amplitudy (3) i układ wzmacniacza mocy
(2) z anteną lub układem anten nadawczych (1). Jednocześnie
generator kwarcowy (6) połączony jest poprzez układ sterujący
(5) i układ wzmacniacza mocy (8) z anteną lub układem anten
nadawczych (9). Układ wzmacniacza mocy (8) objęty jest
pętlą sprzężenia zwrotnego z układem stabilizacji amplitudy (7).
Powielacz częstotliwości (4) steruje bezpośrednio układ wzmac
niacza mocy (2). Anteny lub układy anten nadawczych (1, 9)
stanowią multipole elektromagnetyczne i ich kombinacje. Całość
układu zmontowana jest na trzech płytkach i umieszczona w obu
dowie rurowej.
(4 zastrzeżenia)

G01B

P. 251384 T
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elektrycznych, z których pierwszy uzyskiwany jest z obwodu
elektrycznego, którego częścią jest ostrze penetracyjne (5)
i badana próbka (9), a drugi z obwodu elektrycznego posiada«
jącego miernik przesunięć (7). Urządzenie składające się z pé
nétra torą i dwóch elektrycznych układów pomiarowych charak
teryzuje się tym, że w głowicy penetratora (4) jest osadzone
ostrze penetracyjne (5) oraz miernik przesunięć (7) z końców
ką (6).
(3 zastrzeżenia)
G01B
G01N
B61L

P. 251388 T

8412 28

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Kazimierza Pułaskiego, Ra
dom, Polska (Piotr Lesiak).
Czujnik szynowy, zwłaszcza do punktowej kontroli zestawów
kołowych
Czujnik szynowy według wynalazku służy do punktowej
kontroli zestawów kołowych, między innymi do rejestracji
przejazdu i wykrywania uszkodzeń powierzchni tocznej tych
zestawów.
Posiada on dwie głowice ultradźwiękowe (Gl i G2) rozmiesz
czone tak, aby fala ultradźwiękowa wytworzona przez głowicę
nadawczą (Gl), zasilaną z generatora prądu (GP), po odbiciu
od powierzchni tocznej główki szyny została odebrana przez
głowicę odbiorczą (G2), dołączoną do urządzenia rejestrującego
(UR), za pośrednictwem odbiornika (OD) i detektora ampli
tudy (DA).
(2 zastrzeżenia)

841228

Akademia Rolnicza, Lublin, Polska (Marek Kuna, Jan
Zarajczyk).
Sposób pomiaru grubości warstwy tlenków na podłożu
metalicznym, oraz urządzenie do pomiaru grubości warstwy
tlenków na podłożu metalicznym
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania nieniszczą
cego sposobu oraz urządzenia do pomiaru grubości warstwy
tlenków na podłożu metalicznym.
Sposób polega na tym, że w warstwę tlenków wciska się
ostrze penetracyjne (5) oraz równocześnie przy pomocy mier
nika przesunięć (7) dokonuje się pomiaru przemieszczenia tego
ostrza (5) względem badanej próbki (9). Grubość warstwy tlen
ków wyznacza się z zapisu na ploterze (12) dwóch sygnałów

G01F

P. 247373

84 04 24

Politechnika Śląska, Gliwice, Polska (Wiesław Pamuła).
Czujnik przepływu płynu
Czujnik służy do pomiaru prędkości przepływu płynu
w przewodzie o niewielkiej średnicy. Jest to czujnik termiczny,
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w którym rolę elementu grzejnego i termoczułego równocześnie
pełni termistor. Małe wymiary i niewielka moc grzejna stanowią
o małej bezwładności i pozwalają na śledzenie chwilowych zmian
prędkości płynu.
Termistor (1) umieszczony jest w trójniku (2) uszczelniony
uszczelką (3). Trójnik (2) umieszczony jest w przewodzie (4).
Punkt pracy termistora ustalony jest przez źródło prądowe (5).
Otrzymane napięcie (6) na termistorze (1) przetwarzane jest
w przetworniku (4) z uwzględnieniem parametrów płynu (8)
i parametrów przewodu (9) na wielkość przepływu (10).
(1 zastrzeżenie)
P. 247502

G01F

jącego (3) zamontowanego na jednym wspólnym wałku ze
ślimakiem (2) oraz bębna dozującego (4), przy czym bęben dozu
jący otrzymuje napęd od przekładni łańcuchowej sieczkarni
(9) poprzez skrzynię przekładniową (6), sprzęgło kłowe (10),
przekładnię pasową (7) i przekładnię łańcuchową (8). Przed
miot wynalazku może znaleźć zastosowanie w przemyśle spo
żywczym, chemicznym.
(1 zastrzeżenie)

84 05 02

Państwowa Dyspozycja Mocy, Warszawa, Polska (Bogumił
Rudnicki).
Cyfrowy układ pomiaru poziomu wody w zbiornikach elektrowni
wodnych
Układ pomiarowy według wynalazku wykorzystuje do po
miaru poziomu wody specjalną perforowaną taśmę kodową
(CT) oraz optoelektroniczną listwę pomiarową (ML) i sprzę
żony z tą listwą cyfrowy układ odczytowy (CUO). Zastoso
wana w wynalazku taśma kodowa podzielona jest na jednakowej
długości odcinki kodowe, których długość wynosi 2 n centyme
trów, gdzie n = 4,5,6,..., posiadających znaczniki kodowe
w postaci perforowanych okienek rozmieszczonych w jednym
rzędzie wzdłuż taśmy, reprezentujących sobą początek odcinka
kodowego oraz jego numer w kodzie binarnym wraz z zabez
pieczeniem kodowym w postaci bitu parzystości.
Perforowana taśma kodowa przymocowana jest z jednego
końca do pływaka w studni pomiarowej, a drugi koniec przy
mocowany jest do krążka zwijającego. Taśma ta przesuwa się
wzdłuż w/w listwy pomiarowej o długości dwóch odcinków
kodowych, a cyfrowy układ odczytowy na podstawie numeru
odcinka kodowego nad listwą pomiarową oraz jego położenia
względem początku tej listwy, dekoduje wartość poziomu wody
z dokładnością do 1 cm.
(3 zastrzeżenia)

a-mac

G01F
A01F

P. 251338 T

8412 27

Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz, Polska (Edmund
Dulcet, Grzegorz Rybczyński, Zenon Wosko).
Urządzenie do dodawania preparatów chemicznych, zwłaszcza
stałych
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do dodawania preraratów chemicznych, zwłaszcza stałych.
Istota wynalazku polega na tym, że składa się ze zbiornika
(1), wewnątrz którego znajduje się ślimak (2) oraz zespołu poda

G01K

P.251037 T

84 12 19

Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska (Janusz Jadczak).
Kalorymetr o termistorowym układzie pomiarowym
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kalorymetru o termistorach NTC i PTC, umożliwiającego pomiar
efektów cieplnych z możliwie całego obszaru wnętrza naczynia
pomiarowego.
Kalorymetr ma na powierzchni pomiarowego naczynia (1)
napyloną warstwę (2) podłoża, na którą jest napylona termoczuła warstwa (3) termistorowa PTC, a na nią napylona izola
cyjna warstwa (4), na którą z kolei jest napylona termoczuła
warstwa (5) termistorowa NTC zabezpieczona zewnętrznie
izolacyjną warstwą (6), oraz ma warstwy (3, 5) odpowiednio
połączone wokół szyjki (7) metalowymi łącznikami (8, 9).
Warstwy (3,5) są połączone ze sobą w punktach (10,11) i dodat
kowo z zasilaczem (12), a ich łączniki (8, 9) są połączone z tym
zasilaczem poprzez wzorcowy rezystor (15), woltomierz (14)
i rezystorową dekadę (13).
(1 zastrzeżenie)
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84 03 26

Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Pułtusk, Polska (Henryk
Karasiewicz).
Sposób i urządzenie do diagnostyki ciśnienia oleju w układach
hydraulicznych zestawu ciągnik - maszyna robocza
Celem wynalazku jest umożliwienie szybkiego znalezienia
uszkodzonego elementu układu. Urządzenie ma cześć składa
jącą się z rurki (1) nagwintowanej w środku z zaczepem (3)
w kształcie pogrubienia końca jego powierzchni i z zaworu
zwrotnego (4), którego jeden koniec połączony jest z zaczepem
(3) nagwintowaną wewnątrz nakrętką (5), a drugi koniec, za
pomocą opaski rurowej od wewnątrz nagwintowanej z wylotem
układu hydraulicznego.
(5 zastrzeżeń)
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wierzchni dwóch obiektów, na przykład menisków cieczy manometrycznej. Istota kontroli za pomocą układu według wyna
lazku polega na przyporządkowaniu analogowej wielkości
przesunięcia liniowego powierzchni badanego obiektu (20)
względem powierzchni porównawczej (21) określonej wartości
cyfrowej w kodzie Gra/a, której zmiana o jeden bit odpowiada
zmianie kontrolowanego przesunięcia liniowego o zadany
odcinek z żądaną dokładnością. Przetwarzanie analogowej war
tości przesunięcia liniowego na wartość cyfrową w kodzie
Gray'a odbywa się poprzez przeniesienie liniowego ruchu
sondy (19) przylegającej do powierzchni kontrolowanego
obiektu (20) na ruch przesłony (16) z polami tworzącymi mo
zaikę prześwitową (17) w kodzie Gray'a.
(2 zastrzeżenia)

G01L

P. 251206 T

84 12 21

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Stefan Kalina).
Dynamometr przepływowy do pomiaru mocy
Dynamometr przepływowy do pomiaru mocy wyposażony
w dwa nieruchome wieńce łopatkowe oraz wirnik osadzony na
wale, którego jeden koniec jest połączony z badanym źródłem
mocy, zaś drugi koniec z miernikiem częstości obrotów, przy
czym wał jest osadzony za pośrednictwem łożysk w korpusie,
który z kolei, także za pośrednictwem łożysk tocznych jest
osadzony w stojakach hamulca, charakteryzuje się tym, że
w przewodzie (6) doprowadzającym ciecz do dynamometru jest
umieszczony zawór redukcyjny, zaś w przewodzie wylotowym
(8) ma umieszczony zawór regulacji obciążenia, w którego
części środkowej znajduje się tuleja (9), w której ścianach
wzdłuż tworzących są rowki przelotowe na wysokości otworu
wylotowego przewodu (8), zaś wewnątrz tulei (9) jest umieszczo
ny tłok (10) połączony z siłownikiem, przy czym w tłoku (10)
są przelotowe otwory równoległe do jego osi. (1 zastrzeżenie)

G01L
G01F

P. 247439

84 0427

Kopalnia Węgla Kamiennego „Staszic", Katowice, Polska
Andrzej Rychlicki, Piotr Pallado, Jan Szydło, Jan Starosta).
Układ do zdalnej i ciągłej kontroli spiętrzenia wentylatorów
kopalnianych
Przedmiotem wynalazku jest układ urządzeń przeznaczony do
kontroli spiętrzenia wentylatorów głównych kopalń głębinowych
polegający na ciągłym pomiarze wzajemnej odległości po

G01N

P. 242735

83 06 27

Krakowskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL",
Kraków, Polska (Stanisław Zając, Jerzy Myśliwiec, Halina
Koźbiał, Jan Micyk, Władysław Socha).
Sposób i urządzenie do zwiększenia poziomu ufności badania
wyrobów cienkościennych, zwłaszcza prezerwatyw
Sposób według wynalazku polega na badaniu górnej części
prezerwatywy w trakcie dokładnego przylegania napiętej
pneumatycznie jej powierzchni do powierzchni czapeczki
elektrody nasadowej, badaniu powierzchni cylindrycznej na
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dwóch kolejnych stałych elektrodach po uprzednim naciąg
nięciu fałdków i skręceń. W trakcie badania usuwa się zanie
czyszczenia z elektrod stałych i ruchomych.
Urządzenie ma elektrody ruchome (5), wyposażone w rdzenie
(6) z kanałami (7) podłużnymi i kanałami (8) poprzecznymi,
mającymi połączenie z przewodem sprężonego powietrza.
Rdzenie (6) zaopatrzone są w powłokę (10) rozciągliwą i prze
wodzącą prąd. Elektrody (5) współpracują z elektrodami (11)
poprzez powierzchnie w kształcie czapeczki. Przesuw elektrody
nasadowej odbywa się za pomocą siłownika. Ponadto urządze
nie jest wyposażone w przystawkę (14), dwie kolejne stałe
elektrody (15), oczyszczarkę (16) i ssawki urządzeń odpylających.
(2 zastrzeżenia)
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kształtującą płaską powierzchnię (1), w której jest umieszczone
okienko pomiarowe (2), wykonane z materiału przepuszczają
cego promieniowanie, zaś pod okienkiem pomiarowym (2) ma
umieszczoną głowicę pomiarową (3).
(3 zastrzeżenia)

G01N
E21C

P.247430

84 04 27

Kopalnia Węgla Kamiennego „Miechowice", Bytom, Polska
(Alfred Różycki, Stanisław Małoszewski, Gerard Albrecht,
Janusz Dworek, Antoni Goszcz, Tadeusz Sokoła, Eugeniusz
Cholewik).
Sposób wykrywania zaburzeń miąższości pokładów węgla
Sposób wykrywania zaburzeń miąższości pokładu węgla,
o rozpoznanej genezie geologicznej tych zaburzeń, polega na
tym, że stanowiska rejestrujące fale sejsmiczne lokalizuje się
w stropie, spągu i w połowie miąższości pokładu węgla, doko
nuje się odpalenia ładunków materiałów wybuchowych, po
czym na podstawie informacji zarejestrowanych przez apara
turę sejsmiczną ustala się średnie wielkości wartości prędkości
promieniowych analizowanych promieni sejsmicznych i wy
znacza strefy, w których amplituda anomalii prędkości prze
kracza ±0,05-0,2 wartości średniej. Analizę rozkładu pręd
kości fal przeprowadza się dla fal, których stosunek prędkości
promieniowej do prędkości fazowej jest większy lub równy 1.
(3 zastrzeżenia)
G01N
G01N

P.246091

84 02 05

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa, Polska
(Michał Sazonow, Stefan Karamuz, Dietmar Wagner).
Sposób ciągłego pomiaru parametrów materiałów sypkich,
zwłaszcza węgli, z wykorzystaniem promieniowania i urządzenie
do ciągłego pomiaru parametrów materiałów sypkich, zwłaszcza
węgli, z wykorzystaniem promieniowania
Celem wynalazku jest zapewnienie uzyskania dokładnych
i powtarzalnych wyników pomiarów, także dla materiałów
zatracających właściwości materiałów sypkich.
Sposób według wynalazku polega na tym, że głowicę pomia
rową ze źródłem i detektorem promieniowania umieszcza się
pod badanym materiałem, przesuwającym się po płaskiej po*
wierzchni, po czym przeprowadza się pomiar w znany sposób.
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się tym, że ma

P.249784 T

84 09 28

Instytut Odlewnictwa, Kraków, Polska (Janusz Szczerban,
Jerzy Stachańczyk).
Sposób i uniwersalna przystawka do oznaczania w podwyższonych
temperaturach przepuszczalności form ceramicznych wykonanych
metodą wytapianych modeli
Celem wynalazku jest uproszczenie pomiaru przepuszczal
ności form oraz stworzenie najbardziej zbliżonych do rzeczy
wistych warunków pomiaru.
Sposób według wynalazku polega na zastosowaniu uniwersal
nej przystawki umożliwiającej wykorzystanie do badań aparatu
typu LPiR lub aparatu wodnego. Pomiarowa część przystawki
w czasie badań jest umieszczona wraz z badaną formą cera
miczną w komorze grzewczej pieca elektrycznego, wyposażo
nego w regulację i pomiar temperatury. Uniwersalna przystawka
ma tuleję (1) połączoną gumowym przewodem (2) ze złączem
pośrediiim (3) i rurą kwarcową (4).
(2 zastrzeżenia)
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Urządzenie do ciągłego pomiaru zjawiska pełzania i nawrotu
odkształcenia w ziarnach zbóż
Urządzenie ma rygiel (6) w postaci śruby, blokujący trzpień
(2) oraz obrotowy zamek (4) uruchamiający lub zwalniający
penetrator (10) w ten sposób, że w czasie pomiaru nawrotu péné
tra tor pracuje niezależnie od unieruchomionego trzpienia (2),
zaś w czasie pomiaru procesu pełzania trzpień (2) i penetrator
(10) stanowią układ sztywny.
Zmiana odkształcenia ziarna w funkcji czasu jest przekazy
wana na belkę tensometryczną (12), której ugięcie przekazywane
jest przez mostek tensometryczny na mechanizmy kreślące reje
stratora X, Y, t.
(1 zastrzeżenie)

G01N

P. 251208 T

84 12 21

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Jan Kukiełka, Ryszard
Bocian).
Sposób pomiaru odkształceń materiałów budowlanych oraz
przyrząd do pomiaru odkształceń materiałów budowlanych
Sposób według wynalazku polegający na obciążeniu badanej
próbki walcowej siłami ściskającymi i pomiarze odkształceń
w płaszczyźnie prostopadłej do działającej siły poprzez przy
łożenie do powierzchni bocznej próbki czujników, charak
teryzuje się tym, że pomiaru odkształceń dokonuje się zawsze
w płaszczyźnie prostopadłej do działającej siły i przechodzącej
przez oś badanej próbki.
Przyrząd do pomiaru odkształceń materiałów budowlanych
zawierający stalową ramę obejmującą badaną próbkę oraz czuj
niki umieszczone w niej po stronie tworzącej walcowej próbki,
charakteryzuje się tym, że rama (2) ułożyskowana jest w osi
próbki (1) i osadzona jest w prowadnicach (5) równoległych
do osi maszyny wytrzymałościowej ustalających położenie ram.
(2 zastrzeżenia)

G01N

P. 251274 T

84 12 27

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia
Rolnicza, Warszawa, Polska (Wojciech Wolski, Tadeusz Ba
rański, Kazimierz Garbulewski, Andrzej Radoń, Wiesław
Datkowski, Zbigniew Wiśniowski, Marek Ignasiak, Lidia
Chodnicka, Andrzej Zajkowski, Ewa Grochowska).
Układ mikrokomputerowy do badania wytrzymałości gruntu
Układ minikomputerowy do badania wytrzymałości gruntu
wyposażony w aparat trójosiowego ściskania, na zewnątrz
którego znajdują się trzy obwodowo rozmieszczone głowice
ultradźwiękowe, połączone z zasilaczem defektoskopu charak
teryzuje się tym, że aparat trójosiowego ściskania zaopatrzony
jest w czujnik pomiaru ciśnienia wody w komorze trójosiowej
(2), czujnik pomiaru ciśnienia wody w porach gruntu (3),

G01N

P.251216 T

8412 21

Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław, Polska (Jacek
Frontezak).
8 - Biuletyn Urzędu Patentowego

53

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 23 (311) 1985

czujnik pomiaru odkształceń pionowych próbek gruntu (4)
oraz czujnik pomiaru odkształceń pierścienia dynamometrycz
nego (5). Czujniki (2, 3, 4 i 5) połączone są przewodami
ze wzmacniaczami (9) falą nośną i doprowadzone do pakietu
wejść analogowych (13) mikrokomputera (11). Mikrokomputer
(11) posiada mikroprocesor (14) z wyjściem do drukarki z kla
wiaturą (21). Mikrokomputer (11) wyposażony jest także
w pakiet telewizyjny (15) i pakiet pamięci (16), a do pakietu
wejść aparatury ultradźwiękowej (12) mikrokomputera (11)
podłączona jest klawiatura (17) do konwersacji z mikrokompu
terem (11) i rejestrator (20).
(1 zastrzeżenie)
G01N
B06B

P. 251387 T

84 12 28

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Kazimierza Pułaskiego,
Radom, Polska (Michał Jakubiak, Piotr Lesiak, Bogdan Rojek).
Sposób kompensacji sprzężenia akustycznego ultradźwiękowych
głowic kątowych
Sposób kompensacji sprzężenia akustycznego ultradźwię
kowych głowic kątowych, wytwarzających jednocześnie falę
powierzchniową i kierowaną na strefę defektomateriału falę
poprzeczną polegający na wyznaczaniu względnych zmian
amplitud odbitej od strefy defektu materiału fali poprzecznej
(PP) i fali powierzchniowej (PO).
(1 zastrzeżenie)

G01N
A01F

P. 251408 T

G01N

P. 252575 T

85 03 26

Pierwszeństwo: 84 0410 - Czechosłowacja (nr PV 2729-84)
AGROZET, koncern zamědělského strojirenstvi Brno, Brno,
Czechosłowacja.
Urządzenie do wykazywania wtrąceń metalowych w materiale
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania niezawodnego
w działaniu urządzenia przeznaczonego do wykazywania przed
miotów metalowych znajdujących się w przetwarzanym, tran
sportowanym lub składowanym materiale, a szczególnie w zżętej
słomie.
Urządzenie mające komorę detekcyjną charakteryzuje się
tym, że w komorze detekcyjnej są umieszczone co najmniej
dwie wtórne cewki detekcyjne (4) transformatora z rozprosze
niem. Do źródła (16) napięcia przemiennego dołączona jest co
najmniej jedna pierwotna cewka wzbudzająca (9). Zaczepy
(13) wtórnych cewek detekcyjnych (4) są dołączone do wzmac
niacza (20).
(5 zastrzeżeń)

8412 31

Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław, Polska (Jacek
Frontczak, Jan Bogdanowicz).
Urządzenie do badania stopnia wymłotu nasion, zwłaszcza
z kolb kukurydzy
Urządzenie posiada stojak (17) z belką tensometryczną (16),
na której zamocowany jest ekran (14). Pod ekranem (14) usy
tuowana jest rama (2). Na jednym z jej boków umocowana jest
prowadnica (3) z przesuwnym wózkiem (9) oraz ułożyskowana
jest śruba naciągowa (4) z zapadką (7). Z zapadką (7) współ
działa zaczep (8) wózka (9), na którym umieszcza się badany
materiał (10). Po przeciwnej stronie od zaczepu (8) wózek (9)
ma zamocowany element sprężysty (13), który poprzez cięgna
(18) i blok stały (19) połączony jest z ramą (2). Prostopadle do
płaszczyzny poruszania się wózka (9) jest umocowany na ramie
(2) zderzak oporowy (11), nad którym usytuowany jest przetwor
nik fotoelektryczny (12).
Urządzenie według wynalazku umożliwia określenie pręd
kości poruszania się badanego materiału, siły z jaką zderza się
on z ekranem, energii potrzebnej do odziarniania oraz stopnia
odziarniania.
(4 zastrzeżenia)

G01R
G01N

P.247408

84 04 26

Zbigniew Frąckiewicz, Szczecin, Polska (Zbigniew Frąckie
wicz).
Sygnalizator zmiany rezystancji
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sygnaliza
tora zmiany rezystancji czujników rezystancyjnych, o małych
gabarytach i małym poborze prądu ze źródła zasilania.
W skład sygnalizatora wchodzą: generator (G) wyzwalany
zmianą rezystancji czujnika (S), układ zasilania (Z) oraz wskaź
nik (D) w postaci diody elektroluminescencyjnej lub ciekłego
kryształu. Zmiana wartości rezystancji czujnika sygnalizowana
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jest migotaniem światła diody elektroluminescencyjnej lub
ciekłego kryształu. Zaproponowany układ sygnalizatora może
być wykorzystany zwłaszcza jako sygnalizator mokrych pieluch.
(2 zastrzeżenia)

G01R
B01D

P. 247503

Sposób i układ do diagnozowania stanu ustawienia elektrod
elektrofiltru
Sposób polega na porównywaniu charakterystyki prądowo-napięciowej idealnego ustawienia elektrod z charakterystyką
rzeczywistego ustawienia, przy czym pomiar zależności prądu
od napięcia rzeczywistego stanu ustawienia elektrod przepro
wadza się dla napięć bliskich napięciu początkowemu ulotu.
Układ składa się z zasilacza wysokiego napięcia (1), którego
jedno wyjście połączone jest z elektrofiltrem (8) i dzielnikiem
napięcia (R l5 R2). Sygnał z dzielnika napięcia przekazywany
jest na blok komparatorów napięcia (5) i blok programowanych
źródeł napięć odniesienia (6). Pomiędzy drugie wyjście zasilacza
wysokiego napięcia (1) a punkt uziemienia włączony jest re
zystor (Rb). Spadek napięcia na rezystorze (Rb) przekazywany
jest na blok komparatorów prądu (3) i blok programowanych
źródeł prądu (2). Bloki (2), (3) i (5), (6) połączone są z blokiem
cyfrowym (4) i panelem wyświetlającym (7). (2 zastrzeżenia)

P. 247508

cewki (L) z dodatnim biegunem baterii (B). Dodatkowo między
kolektor tranzystora (T2) i dodatni biegun baterii (B), równolegle
do żarówki (Z) włączone są słuchawki (S). Czujnik ma kształt
płaskiej ręcznej latarki (1) elektrycznej z cewką (L) umieszczoną
na zewnątrz w izolacyjnej tulejce (2).
(5 zastrzeżeń)

84 05 02

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków,
Polska (Stanislaw Bach, Marian Sokół).

G01R
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84 05 03

Przedsiębiorstwo Polonijno-Zagraniczne „Sparks", Wesoła
k/Warszawy, Polska (Włodzimierz Filipiak).
Czujnik pola elektromagnetycznego
Czujnik posiada cewkę (L), której jeden koniec włączony
jest do bazy tranzystora (Tl), który następnie kolektorem połą
czony jest z bazą tranzystora (T2), natomiast emiter tranzystora
(T2) włączony jest do ujemnego bieguna baterii (B), przy czym
emiter tranzystora (Tl) i kolektor tranzystora (T2) poprzez
żarówkę (Z) połączone są z przewodem łączącym drugi koniec

G01R

P. 247553

84 05 04

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Antoni Nowakowski,
Janusz Borczyński, Jerzy Kuchta, Henryk Rzepa).
Sposób i urządzenie do pomiaru drugiego przebicia tranzystorów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie szybkiego i automatycz
nego pomiaru parametrów drugiego przebicia tranzystorów
mocy, służącego do określenia obszaru bezpiecznej pracy tran
zystorów w warunkach impulsowych.
Sposób, według wynalazku, polega na tym, że do obwodu
kolektora badanego tranzystora (1) podawany jest impuls
mocy, z generatora impulsów napięciowych (2) o wydajności
prądowej ograniczonej do wartości zaprogramowanej, oraz mie
rzony jest, w liczniku czasu (10), czas trwania tego impulsu mo
cy, przy czym jako początek pomiaru czasu trwania impulsu
mocy przyjmuje się moment ustalenia wartości napięcia i war
tości prądu na kolektorze tranzystora badanego (1), a badany
tranzystor (1) pobudzany jest impulsem o stałej mocy, wyni
kającym ze stabilizacji napięcia i prądu kolektora do momentu
wejścia w drugie przebicie, w którym ogranicza się do wartości
zaprogramowanej wydajność prądową generatora impulsów
napięciowych (2), a po zmaleniu do zaprogramowanej, w nastaw
niku napięcia (6) wartości napięcia polaryzującego badany
tranzystor, zostaje wyłączony impuls mocy i zakończony pomiar
czasu trwania tego impulsu.
Urządzenie, według wynalazku, charakteryzuje się tym»
że kolektor badanego tranzystora (1) jest podłączony do wyjścia
generatora impulsów napięciowych (2) o ograniczonej wydaj
ności prądowej, do którego równolegle podłączony jest dzielnik
napięcia (3), następnie pomiędzy uziemionym emiterem tran
zystora badanego (1), a drugim wyjściem generatora impulsów
napięciowych (2) włączony jest rezystor pomiarowy (4), ponadto
wyjście dzielnika napięcia (3) połączone jest z jednym wejściem
komparatora napięcia (5), z którego drugim wejściem połączony
jest nastawnik napięcia (6), z kolei jeden koniec rezystora po
miarowego (4) połączony jest z jednym wejściem komparatora
prądowego (7), z drugim wejściem którego połączony jest
nastawnik prądu (8), natomiast wyjścia komparatorów napie-
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ciowego (5) i prądowego (7) dołączone są do dwóch wejść
układu koincydencji (9), którego wyjście połączone jest z wejś
ciem otwierającym licznika czasu (10), a wejście zamykające
licznika czasu (10) jest dołączone do wyjścia komparatora napię
ciowego (5), które to wyjście połączone jest również z wejściem
sterującym generatora impulsów napięciowych (2).
(2 zastrzeżenia)
G01R

P. 248642 T
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(1, 2, 3) są umieszczone w jednej obudowie, przy czym wejścia
tych bloków są połączone równolegle z fazowymi zaciskami
(A, B, Q urządzenia, przeznaczonymi do połączenia z odpowied
nimi przewodami fazowymi (LI, L2, L3) badanej sieci elektro
energetycznej. Wyjścia pomiarowych bloków (1, 2, 3) oraz
czwarte wejście woltomierzowego przełącznika (PV) są połą
czone równolegle z zaciskiem (Z) przeznaczonym do połą
czenia z ochronnym przewodem (PE).
(2 zastrzeżenia)

84 07 04

Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska (Janusz J. Młodzia
nowski).
Sposób i układ do badania, przerabiania i uruchamiania pakietów
cyfrowych z cyfrowymi układami serii TTL/CMOS
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu
i układu do badania, przerabiania i uruchamiania pakietów
cyfrowych z cyfrowymi układami serii TTL/CMOS.
Sposób badania układu scalonego realizuje się przez porówny
wanie jego działania z programem, zapisanym w pamięci mi
kroprocesora testera (1). Tester zastępuje czasowo wadliwy
układ scalony, symulując jego działanie, po zaprogramowaniu.
Układ ma sterownik (1) zawierający mikroprocesor z pamięcią
operacyjną i programem działania testera: badania układów
scalonych, symulowania ich działania, a także procedury stero
wnicze bloku analizująco-funkcyjnego (6). Do sterownika jest
przyłączona mała klawiatura (2) i wskaźnik alfanumeryczny (3).
Sonda-klips (4) dołączona jest do sterownika (1) poprzez bufor
(5) i do bloku analizująco-funkcyjnego (6). Interface (7) jest
dołączony do sterownika (1).
(3 zastrzeżenia)

G01T

P. 251068 T

841218

Warszawskie Zakłady Mechaniczne, Warszawa, Polska
(Bogusław Wieliczko, Jerzy Wożniak).
Przyrząd do pomiaru mocy ultradźwięków w> promieniowanych
w cieczy
Przyrząd stanowi czujnik przetwarzający sygnał ultradźwię
kowy na sygnał elektryczny, osadzony w szczelnie zamkniętym
metalowym pojemniku, podłączony do trzystopniowego wzmac
niacza, którego każdy stopień pracuje w układzie ze wspólnym
emiterem, przy czym na wejściu wzmacniacza, pomiędzy bazę
i kolektor tranzystora (Tl) włączony jest rezystor (Rl),
natomiast pomiędzy diodę (Dl) a miernik (M) włączony jest
rezystor (RH) o dobieranej wartości.
(1 zastrzeżenie)

G01R

P. 251152 T

84 12 20

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jan Masny,
Stanisław Osiński, Włodzimierz Waśkowicz).
Urządzenie do pomiaru parametrów izolowanych sieci
elektroenergetycznych niskiego napięcia
Urządzenie jest przeznaczone do pomiaru parametrów izolo
wanych sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia, nie po
siadających bezpośrednich uziemień roboczych, w których
środkiem dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej jest sieć
ochronna lub uziemienie ochronne.
Wynalazek dotyczy urządzenia, składającego się z bloku (1)
do pomiaru rezystancji izolacji doziemnej, bloku (2) do pomiaru
pojemności doziemnej oraz bloku (3) do pomiaru napięć sieci,
prądów rażeniowych oraz doziemnych. Pomiarowe bloki

G02B
A63H

P. 247119

84 04 06

Tadeusz Wierzbicki, Sieradz, Polska (Tadeusz Wierzbicki).
Sposób uzyskiwania obrazu i jego animacji
oraz lustro do stosowania tego sposobu
Sposób według wynalazku polega na nałożeniu na płytę ela
styczną powierzchni odbijającej w kształcie pożądanego obrazu
(lalki teatralnej), i ustawieniu jej pod światło, które pod odbiciu
pada na ekran tworząc właściwy obraz, który możemy animować
poprzez odkształcanie elastycznej płyty lustra i zmianę jej
kąta nachylenia względem światła.
(1 zastrzeżenie)
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84 04 24

Bydgoskie Zakłady Fotochemiczne „Organika-Foton", Byd
goszcz, Polska (Lesław Biliński, Ryszard Chodyna, Janusz
Kajzer).
Sposób sensybilizacji halogenosrebrowycb emulsji fotograficznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymania emulsji foto
graficznej charakteryzującej się wysoką światłoczułością i wy
sokim współczynnikiem kontrastowości przy zachowaniu niskie
go poziomu zadymienia.
Sposób według wynalazku polega na sensybilizacji emulsji
sensybilizatorem optycznym, l-karboetoksymetylo-5[/(3-etylo-2-benzoksazolinylideno)etylideno]-3-fenylo-2-tiohydantoiną. Sensybilizator dodaje się w ilości 0,02 g do 0,15 g na 1 mol halo
genków srebra. Sensybilizator dodaje się w postaci 0,05 % do
0,4 % roztworu acetonowego.
(3 zastrzeżenia)

G05D
D01F

P. 247564

84 05 04

Instytut Włókien Chemicznych, Łódź, Polska, Zakłady
Włókien Chemicznych „Chemitex- Stilon", Gorzów Wielko
polski, Polska (Bogdan Mac, Eugeniusz Drzymulski, Wojciech
Pietkiewicz, Jan Mert, Krzysztof Pussty).
Układ dla zapewnienia równomierności wybarwienia lub
modyfikacji przy jednoczesnym wyłączeniu dowolnej ilości
pompek dozujących stop polimeru w urządzeniach do produkcji
włókien, żyłek, folii, zwłaszcza w przędzarkach włókien
chemicznych
Przedmiotem wynalazku jest układ dla zapewnienia równo
mierności wybarwienia lub modyfikacji przy jednoczesnym
wyłączeniu dowolnej ilości pompek dozujących stop polimeru
w urządzeniach do produkcji włókien, żyłek, folii, zwłaszcza
w przędzarkach włókien chemicznych, składających się ze
stapiacza głównego polimeru podstawowego, stapiacza pomoc
niczego koncentratu barwnego lub modyfikatora, pompki
dozującej koncentrat lub modyfikator napędzanej silnikiem
poprzez układ automatycznej regulacji prędkości kątowej,
kolektora rozprowadzającego stop polimeru oraz z zespołu
pompek dozujących stop polimeru do zestawów formujących,
napędzanych indywidualnie silnikami lub grupowo dowol
nym napędem przez indywidualne układy sprzęgające.
Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, że silniki
(S) pompek (PD) dozujących barwiony lub modyfikowany stop
polimeru wyposażone są w detektory (Dl) przepływu prądu
elektrycznego lub wartości natężenia prądu lub wartości mocy
elektrycznej pobieranej przez silniki (S), a układy sprzęgające
(SP) wyposażone są w detektory sprzęgnięcia (DSP), przy czym
sygnały wyjściowe z detektorów (Dl i DSP) doprowadzane są
do sumatora (SU) poprzez indywidualne układy standaryzu
jące (ST) lub zasilane są ze wspólnego układu standaryzującego
(STo). Sumator (SU) daje na wyjściu sygnał, którego wartość
jest funkcją sumy nie pracujących pompek dozujących (PD).
Sygnał z sumatora (SU) podawany jest poprzez człon funkcyjny
(FI) do zadajnika (Z) układu (RB) automatycznej regulacji
prędkości kątowej silnika (SB) pompki (PDB) dozującej kon
centrat barwny lub modyfikator zmieniając wartość zadaną
obrotów pompki (PDB) proporcjonalnie do ilości pracujących
pompek (PD). Układ posiada kolektor wyrównawczy (KW)
zawierający elementy mieszające usytuowany między stapiaczem
głównym (WA) a kolektorem rozprowadzającym (KR) zespołu
Pompek dozujących (PD).
(4 zastrzeżenia)

G05D

P. 251198 T

8412 21

Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne Polskiej Aka
demii Nauk „RADIOPAN", Poznań, Polska (Jacek Daniel,
Wojciech Kuliński, Waldemar Stürmer).
Urządzenie do uzyskiwania i regulacji niskich temperatur
w rezonatorze spektrometru elektrometru elektronowego
rezonansu paramagnetycznego EPR
Urządzenie do uzyskiwania i regulacji niskich temperatur
w rezonatorze spektrometru elektronowego rezonansu para
magnetycznego EPR, wykorzystuje jako medium chłodzące
zimne pary azotu powstające w wyniku odparowania ciekłego
azotu. Urządzenie zawiera kriostat (1) zamknięty głowicą (2)
zawierającą lewar (3) z grzejnikiem (4) czujnikiem poziomu (5),
dołączonych do regulatora mocy grzejnej (6). Głowica (2)
połączona jest z przystawką temperaturową (9) poprzez elas
tyczny łącznik (7) umieszczony w osłonie termicznej (8). Przy
stawka temperaturowa (9) zawiera dewar kwarcowy (10) zam
knięty głowicą (15). Wewnątrz dewaru (10) umieszczone są
grzejniki (11) i czujnik temperatury (12) połączone z regula
torem temperatury (13).
(2 zastrzeżenia)

G05D
G01F

P. 251395 T

8412 27

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Kazimierz Po
morski).
Urządzenie dozujące substancje gazowe do komory próżniowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie techniczne precyzyjnego
dozowania gazu do komory próżniowej przy termochemicznej
obróbce jonowej wsadu.
Komora ciśnieniowa (1) połączona jest poprzez zawór dła
wiący (7) i elektrozawór (5) z komorą pośrednią (2), a ta z kolei
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poprzez elektrozawór próżniowy (6) i zawór dławiący próżnio
wy (8) z komorą próżniową (3). Elektrozawory (5 i 6) są stero
wane z generatora par impulsów (10) otrzymującego sygnał
z generatora przebiegów o częstotliwościach wzorcowych (9).
(1 zastrzeżenie)

G05F
H02P

P. 251402 T

8412 28

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska (Jerzy Morawski,
Zdzisław Kobierski).
Regulator napięcia wyprostowanego samochodowej prądnicy
prądu przemiennego z magnesami trwałymi
Przedmiotem wynalazku jest regulator napięcia wyprostowa
nego prądnicy samochodowej prądu przemiennego z magnesami
trwałymi, który ma tranzystorowo-diodowy mostek prostow
niczy (2) połączony z jednej strony z trójfazowym uzwojeniem
stojana prądnicy (1). Z drugiej strony trójfazowy mostek pro
stowniczy (2) połączony jest z członem sterującym kątem załą
czania i wyłączania tranzystorów (3), połączonym również
z trójfazowym uzwojeniem stojana prądnicy (1).
(1 zastrzeżenie)

Regulator według wynalazku ma tranzystorowy trójfazowy
mostek prostowniczy (2) połączony zjednej strony z trójfazowym
uzwojeniem stojana samochodowej prądnicy prądu przemien
nego z magnesami trwałymi (1), a z drugiej strony z członem
sterującym kątem załączania i wyłączania tranzystorów (3),
przy czym człon ten połączony jest również z trójfazowym
uzwojeniem stojana samochodowej prądnicy prądu przemien
nego z magnesami trwałymi (1). Jego wspólny punkt połączony
jest z jednej strony z anodą diody (4) połączonej katodą z wyjś
ciem (6) tranzystorowego trójfazowego mostka prostowniczego
(2), a z drugiej strony katodą diody (5), której anoda połączona
jest z wyjściem (7) tranzystorowego trójfazowego mostka
prostowniczego (2).
(1 zastrzeżenie)

G05F
H04M

P. 253436

85 05 16

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Sławomir Łyżwa).
Sposób i układ zasilania urządzeń transmisji danych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zasilania urządzeń szere
gowej transmisji danych, pozbawionych lokalnego źródła energii
elektrycznej.
Sposób według wynalazku polega na umieszczeniu elementu
zachowawczego, zwłaszcza kondensatora, w urządzeniu trans
misji danych pozbawionym źródła prądu i na gromadzeniu

G05F
H02P

P. 251403 T

8412 28

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska (Jerzy Morawski,
Zdzisław Kobierski).
Regulator napięcia wyprostowanego samochodowej prądnicy
prądu przemiennego z magnesami trwałymi
Przedmiotem wynalazku jest regulator napięcia wyprosto
wanego samochodowej prądnicy prądu przemiennego z magne
sami trwałymi.

w tym elemencie energii impulsów o wysokim poziomie logicz
nym, występujących w linii przesyłowej połączonej z tym
urządzeniem. Zgromadzoną energię doprowadza się do zasila
nych układów elektronicznych. Układ według wynalazku
stanowi gałąź, włączona równolegle do zacisków linii przesyło
wej (L) i zawierająca szeregowo połączone: element półprze
wodnikowy (D), rezystor (R) i element zachowawczy (C).
(3 zastrzeżenia)
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G07C

P. 247559

84 05 04

Wojewódzki Związek Kółek i Organizacji Rolniczych, Spół
dzielnia Kółek Rolniczych, Borek, Polska (Andrzej Lindner).
Układ elektryczny włączający licznik efektywnego czasu pracy
kombajnu zbożowego
Wynalazek dotyczy układu elektronicznego, w którym sygnał
sterujący uzyskuje się z prądniczki tachometrycznej sprzężonej
z wałem młocarni. Charakteryzuje się tym, że wejście wzmacnia
cza (W) połączone jest poprzez rezystor (R2) z przekątną mostka
elektrycznego, a wyjście poprzez diodę (Dl) i rezystor (Rl)

z elektrodą sterującą tranzystora (T) włączonego w tor zasilania
licznika czasu (L), zaś jedno z ramion mostka stanowi rezy
stancja wewnętrzna (Rp) i napięcie generowane (Up) prądniczki
tachometrycznej, a rezystancje (R3), (R4), (R5) pozostałych
ramion mostka są tak dobrane, że dla napięcia prądniczki
(Up) równego zeru, na wyjściu wzmacniacza (W) występuje
napięcie utrzymujące tranzystor (T) w stanie zatkania, przy czym
ramię mostka zawierające prądniczkę z jednej strony połączone
jest bezpośrednio z masą, a z drugiej ma dojście do masy po
przez diodę (D2) i szeregowo połączone rezystory (R4) i (RS),
gdzie punkt wspólny rezystorów jest zwarty z punktem wspól
nym diody (Dl) i rezystora (Rl). Dzięki zastosowaniu układu
elektronicznego eliminuje się możliwość niewidocznego fał
szowania i zaniżania wskazań licznika efektywnego czasu pracy
kombajnu zbożowego.
Urządzenie według wynalazku ma zastosowanie w kombajnach
zbożowych, użytkowanych zwłaszcza przez SKR-y.
(2 zastrzeżenia)

G09B
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P. 247496

G09B

P. 247509

84 05 03

Przedsiębiorstwo Polonijno-Zagraniczne „Sparks",
soła k/Warszawy, Polska (Włodzimierz Augustyniak).

We

Bryla do demonstrowania siły odśrodkowej
Bryła według wynalazku służąca do demonstrowania siły
odśrodkowej posiadająca kształt jajka wykonanego z przez
roczystego materiału charakteryzuje się tym, że wewnątrz
korpusu (1) ma dwie wklęsłe przegrody (2 i 3) z jednakowymi
otworami (4 i 5), umieszczone na stałe po dwóch przeciw
ległych końcach korpusu (1) bryły oraz dwie kulki (6 i 7) o jed
nakowej średnicy, przy czym grubość ścianki (8) korpusu (1)
z jednej strony jest większa.
(1 zastrzeżenie)

G09B

P. 247510

84 05 03

Przedsiębiorstwo Polonijno-Zagraniczne „Sparks", Wesoła
k/Warszawy, Polska (Włodzimierz Augustyniak).
Bryla do demonstrowania zjawiska podciśnienia
Bryła według wynalazku służąca do demonstrowania zjawiska
podciśnienia, posiadająca kształt jajka wykonanego z przezro
czystego materiału, charakteryzuje się tym, że wewnątrz korpusu
(1) ma dwie wypukłe przegrody (2 i 3) z otworami (4 i 5) o różnej
średnicy, umieszczone na stałe po dwóch przeciwległych koń
cach korpusu (1) bryły oraz dwie kulki (6 i 7) o różnej średnicy,
przy czym po obu końcach korpusu (1) bryły są małe jedna
kowe otwory (8 i 9). Dodatkowo kulki (6 i 7) posiadają prze
lotowe otwory (10).
(2 zastrzeżenia)

84 05 02

Julian Wojtowicz, Wałcz, Polska (Julian Wojtowicz).
Produkcja map plastycznych i ilustracji książkowych systemem
stereoskopowym, trójwymiarowym
Celem wynalazku jest umożliwienie wykonywania map
i ilustracji w systemie trójwymiarowym.
W tym celu do ilustracji przykleja się dolną częścią przed
mioty, postacie itp. wykonane z folii plastycznych lub gumy.
Przyklejane przedmioty są wyposażone w cienkie rurki połą
czone z przewodem głównym wyprowadzonym na zewnątrz
brzegu kartonu, zakończonym otworem zamykanym korkiem,
służącym do napełniania przyklejonych przedmiotów po
wietrzem.
(7 zastrzeżeń)

G09B

P. 247511

84 05 03

Przedsiębiorstwo Polonijno-Zagraniczne „Sparks", Wesoła
k/Warszawy, Polska (Włodzimierz Augustyniak).
Bryla do demonstrowania zjawiska magnetyzmu
Bryła według wynalazku służąca do demonstrowania zja
wiska magnetyzmu, posiadająca kształt jajka wykonanego
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z przezroczystego materiału charakteryzuje się tym, że wew
nątrz korpusu (1) ma dwie proste przegrody (2 i 3) z otworami
(4 i 5) o jednakowej średnicy, umieszczone na stałe po dwóch
przeciwległych końcach korpusu (1) bryły, oraz cztery jednakowe
z wyglądu i średnicy kulki (6, 7, 8 i 9), przy czym dwie kulki
(7 i 9) są magnetyczne.
(1 zastrzeżenie)

Nr 23 (311) 1985

przykładowo jednocześnie występujących fal sinusoidalnych
i fal eksponencjalnie zanikających i innych.
Urządzenie ma pionowe ramiona (1) prętowe przymoco
wane na stałe do końców takich samych ramion (9) poziomych
oraz ramion (5) skierowanych do dołu, połączonych z osiami
(12), oraz ma dodatkowe poziome ramiona (8) przymocowane
do tych osi po przeciwnej stronie ramion (9). Ramiona (1, 8)
są zaopatrzone w przesuwne obciążniki (2, 10) i ramiona (1)
są połączone rozłącznie poziomymi sprężynami (3) śrubowymi.
(1 zastrzeżenie)
G09B

P. 251389 T

8412 28

Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska (Jan Olejniczak).
Przyrząd do pokazu przejścia światła za powierzchnię całkowitego
wewnętrznego odbicia

G09B
B06B

P. 251172 T

8412 20

Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska (Jan Olejniczak).
Urządzenie do wytwarzania fal mechanicznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania urządzenia
do wytwarzania fal mechanicznych, umożliwiającego osiąg
nięcie dowolnej częstotliwości i prędkości rozchodzenia się
wytwarzanych fal, oraz wytwarzanie fal różnego rodzaju

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania przyrządu
umożliwiającego obserwację zjawisk przejścia fali świetlnej za
powierzchnię całkowitego wewnętrznego odbicia przy użyciu
punktowego źródła światła lub bez niego.
Przyrząd ma jeden pryzmat (2) przesuwny w stosunku do
dodatkowego takiego samego pryzmatu (1) nieruchomego, oraz
ma regulowaną szczelinę (3) o równej szerokości wzdłuż prze
ciwległych ścian skośnych tych pryzmatów. Pryzmat (2) jest
usytuowany ścianami prostopadłymi od strony otwartego
okienka (6) obudowy (4) i jej okienka (8) z ruchomą przesło
ną (9).
(1 zastrzeżenie)

Dział H
ELEKTROTECHNIKA
H01C

P. 247558

84 05 04

Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych „MERA-KFAP", Kraków, Polska (Ludomir Olkuśnik, Bogdan Wło
darczyk).
Sposób zasklepiania ślepych kanalików w elementach
ceramicznych oraz urządzenie do stosowania tego sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zasklepiania ślepych
kanalików w elementach ceramicznych, zwłaszcza w korpusach
rezystorów termometrycznych za pomocą szkliwienia.
Sposób polega na tym, że elementy ceramiczne (1) z nałożo
nym w miejscach zasklepienia szkliwem (2) w postaci ciastowatej poddaje się suszeniu, a następnie podgrzewa się do tem
peratury szkliwienia w ten sposób, że szkliwo (2) i fragmenty
elementów ceramicznych (1) znajdujących się w pobliżu szkli
wa (2) nagrzewa się nie szybciej, a korzystnie wolniej niż po
zostałe części tych elementów ceramicznych (1).
Urządzenie składa się z podstawy (7), która w swej górnej

ścianie (6) ma otwory (5) przeznaczone do umieszczania w nich
zasklepionych elementów ceramicznych (1) w ten sposób, że
ponad tą ścianą (6) wystają tylko te części elementów ceramicz
nych (1), na które nałożone jest szkliwo (2) oraz pokrywy (8)
nakładanej na podstawę (7), która jest tak ukształtowana, że
po nałożeniu jej na górną ścianę podstawy (7) osłania ze wszyst
kich stron miejsca z nałożonym szkliwem (2).
(4 zastrzeżenia)
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H01F

P. 251400 T

8412 28

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska (Jacek Przygodzki).
Dwutransformatorowy przetwornik konduktometryczny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie całkowitej kompensacji
składowej prostopadłej do osi rdzenia strumienia magnetycz
nego w przetworniku konduktometrycznym.
Przetwornik według wynalazku posiada co najmniej jeden
dodatkowy zwój (5) nawinięty w płaszczyźnie prostopadłej do
osi przetwornika umocowany na wewnętrznej powierzchni
transformatora wzbudzającego (1).
(1 zastrzeżenie)
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W układzie według wynalazku wzmacniacz (21) odchylania
pola wytwarza prąd odchylania pola w uzwojeniu (Lv). Obwód
rezonansowy LC (22) jest dołączony do uzwojenia (Lv) i do
wyjściowego wzmacniacza przełączającego (Q4). Układ stero
wania (26) przełącza stany przewodzenia wzmacniacza (21)
z częstotliwością linii, dla pobudzenia obwodu rezonansowego
LC (22) w celu zapewnienia prądu korekcji o częstotliwości linii
dla uzwojenia (Lv). Układ sterowania (26) zmienia obwiednię
modulacji prądu odchylania pola z częstotliwością pola w sposób
zwykle piłokształtny dla zapewnienia korekcji pionowego
zniekształcenia poduszkowego.
(18 zastrzeżeń)
H01M

P. 247545

84 05 03

W Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, Poznań,
Polska (Bogusław Jasiczak, Edmund Gabryelewicz, Stanisław
Kasprzyk).
Wieczko do ogniw cylindrycznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji wieczka szczel
nego, do chemicznych źródeł prądu typu cylindrycznego.
Wieczko według wynalazku ma obrzeże (4) ugięte pod kątem
45° z obustronnie naciętymi rowkami (5, 6. 7, 8, 9) o przekroju
dowolnej figury geometrycznej. Osie naprzemianległych row
ków są przesunięte wobec siebie, a cała powierzchnia obrzeża
(4) nacięta rowkami jest pokryta metodą wtrysku elastycznym
tworzywem sztucznym.
(4 zastrzeżenia)

H01J

P. 252774

85 04 04

Pierwszeństwo: 84 04 04 - Wielka Brytania (nr 8408693)
84 06 12 - Wielka Brytania (nr 84 14947)
RCA Corporation, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki
(Peter E. Haferl).
Układ odchylania z korekcją zniekształceń poduszkowych
północ-południe
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie korekcji zniekształceń
poduszkowych północ-południe w kineskopie mającym płaski
ekran.

H01R

P. 247426

84 0415

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Jerzy Ewertowski,
Stanisław Nowak, Jerzy Adamkiewicz).
Komutator silnika prądu stałego, zwłaszcza pracującego
w pozycji pionowej
Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, że eliminuje przy
czyny zapalania się łuku elektrycznego wkomutatorze. Wynalazek

66

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

podnosi pewność ruchową silnika, zwiększa jego żywotność
i zmniejsza koszty eksploatacji.
Komutator silnika prądu stałego, zwłaszcza pracującego
w pozycji pionowej charakteryzuje się tym, że powierzchnia
(2) zewnętrzna, boczna działek komutatora (1) przechodzi
w powierzchnię (3) roboczą działek komutatora łagodnie po
promieniu od 0,5 mm do 10,0 mm.
(1 zastrzeżenie)

H01R

P.251318

83 05 25
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(R2) z dodatnim potencjałem napięcia zasilającego (U) oraz
wyjściem (WY), do którego jest przyłączona katoda diody
Zenera (D2) z tym, że emiter tranzystora (T t ) jest połączony
z bazą tranzystora (T2) i poprzez rezystor (R t ) z emiterem
tranzystora (T2) oraz anodami diody Zenera (D2) i diody (DO,
której katoda jest połączona z potencjałem odniesienia (OV).
(1 zastrzeżenie)

H02H

P.247583

84 05 02

Dolnośląskie Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej „Polam-Mysłakowice", Mysłakowice k/Jeleniej Góry, Polska (Zygmunt
Ulikowski, Mieczysław Czaja, Alfred Dedo).

Kombinat Metalurgiczny „Huta Katowice", Dąbrowa Gór
nicza, Polska (Zygmunt Kupiec, Jerzy Chęć, Alfons Mazurek,
Wiesław Migdał, Andrzej Wilczyński).

Sposób mocowania styków w korpusie oprawki do lamp
gwintowych

Układ zabezpieczenia szyn rozdzielni wysokiego napięcia

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu
zapewniającego uzyskanie mniej pracochłonnego i materiałochłonnego połączenia styków z korpusem oprawki. Sposób
charakteryzuje się tym, że do mocowania styków (3) w kor
pusie (1) oprawki stosuje się nit rurkowy (2) wewnątrz nagwin
towany, a przewód doprowadzający prąd mocuje się wkrętem
(4).
(1 zastrzeżenie)

H02H

P.235421 T

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu zabez
pieczenia szyn zbiorczych zbudowanego na bazie istniejącej
aparatury zabezpieczającej linie zasilające.
W skład układu zabezpieczenia linii wysokiego napięcia
wchodzą przekaźniki odległościowe i aparatura uwspółbieżniająca (2, 3, 4, 5) przekazujące informacje do przystawki logiki
(1) składającej się z przekaźników elektromagnetycznych, które
analizują otrzymane informacje i w przypadku zwarcia na szy
nach realizują założony program wyłączenia odpowiednich
wyłączników.
W pierwszej kolejności zostaje wyłączony wyłącznik sprzę
głowy (6), a następnie odpowiedni wyłącznik liniowy, którego
wyłączenie spowoduje całkowite dwustronne odłączenie uszko
dzonego odcinka szyn. Logika układu zapewnia wyłączenie
powstałego zwarcia w obrębie chronionych szyn, przy dowol
nym układzie pracy stacji, jak również w przypadku zawiedzenia
wyłącznika sprzęgła.
(1 zastrzeżenie)

82 03 12

Jacek Turski, Adam A. Wieteska, Warszawa, Polska (Jacek
Turski, Adam A. Wieteska).
Układ zabezpieczający do elektronicznych przełączników
bezstykowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu
o małej ilości elementów, zabezpieczającego wyjście przełącz
nika przed błędnym podłączeniem napięć zasilających, przed
przeciążeniem i zwarciem wyjścia oraz przepięciami.
W układzie wyjście układu sterującego (S) jest połączone
z bazą tranzystora (Ti) oraz kolektorem tranzystora (T2),
a kolektor tranzystora (Ti) jest połączony poprzez obciążenie

H02K

P.247374

84 0417

Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycz
nych „Kornel", Katowice, Polska (Bronisław Mirkiewicz).
Wirnik tarczowego silnika indukcyjnego
Obwód magnetyczny (1) wirnika z wyjątkiem powierzchni
(3) przewidzianej do połączenia z wałem, otoczony jest ze
wszystkich stron powłoką (2), która stanowi obwód elektryczny
miernika.
Zastosowanie wirnika z obwodem elektrycznym utworzonym
przez przewodzącą powłokę w tarczowym silniku indukcyjnym
pozwala na swobodne formowanie charakterystyki mechanicz
nej silnika i zmniejszenie szczeliny magnetycznej. Zaletą wyna
lazku jest również zmniejszenie rezystancji wirnika przy nie
zmienionej ilości miedzi lub uzyskanie niezmienionej rezystancji,
przy znacznie mniejszym zużyciu miedzi.
(1 zastrzeżenie)
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Silnik indukcyjny z litym rdzeniem wirnika
Wynylazek rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej kon
strukcji rdzenia wirnika, która pozwala na kształtowanie
charakterystyki mechanicznej silnika przez odpowiedni dobór
grubości okładzin.
Wirnik silnika według wynalazku wykonany jest w postaci
ferromagnetycznego rdzenia (1) pokrytego odpowiednio roz
mieszczonymi okładzinami (2) z materiału o dobrej przewod
ności magnetycznej, co powoduje zmniejszenie szczeliny
magnetycznej. Pozwala to na zmniejszenie zużycia miedzi na
wykonanie wirnika i stojana oraz na oszczędne zużycie blachy
prądnicowej na wykonanie stojana.
(1 zastrzeżenie)

H02M
II02K

P. 247381

84 02 03

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókien
niczych „Polmatex-Cenaro", Łódź, Polska (Andrzej Fran
kowski, Andrzej Fiszer, Grzegorz Gaborski, Zdzisław Socha).
Bieżnia silnika liniowego płaskiego
Bieżnia silnika liniowego płaskiego ma nośną warstwę (1)
stanowiącą jej podłoże ferromagnetyczne, dodatkową warstwę
(2) z wytłoczeniami (3) oraz przewodzącą warstwę (5). Wytło
czenia (3) w przekroju podłużnym mają postać zębów o kształcie
prostokątnym, owalnym lub trapezowym. Górne części wytło
czeń (3) stanowią powierzchnię (4) czynną bieżni, natomiast
dolne części stykają się bezpośrednio z nośną warstwą (1).
Warstwa (2) z wytłoczeniami (3) i przewodząca warstwa (5)
mają postać odcinków, których krawędzie są wzajemnie prze
sunięte, tworząc na złączach zamki (6).
(5 zastrzeżeń)

P. 2474I9

84 04 25

„TELKOM-TELFA" Zakłady Teleelektroniczne, Bydgoszcz,
Polska (Ryszard Rozwalak).
Symetryczna przetwornica napięcia
Przetwornica napięcia ma zabezpieczone wyjścia i daje dwa
napięcia stabilizowane o tej samej wartości lecz przeciwnej
polaryzacji.
Zgodnie z wynalazkiem przetwornica ma trzy wzmacniacze.
Wzmacniacz (5) stabilizujący napięcie włączony jest pomiędzy
wyjścia przetwornicy o przeciwnej polaryzacji ( + U i - U )
Wzmacniacz (12), kontrolujący napięcie i prąd w dodatniej
gałęzi obwodu, włączony jest pomiędzy wyjścia przetwornicy
o potencjale dodatnim (+U) i o potencjale zerowym (O).
Wzmacniacz (13), kontrolujący napięcie i prąd w ujemnej gałęzi
obwodu włączony jest pomiędzy wyjścia przetwornicy o po
tencjale ujemnym ( - U ) i o potencjale zerowym (0).
(1 zastrzeżenie)

AzA

H02K

P. 247546

84 05 03

Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycz
nych „Kornel", Katowice, Polska (Bronisław Mirkiewicz).

H02M

P. 247529

84 05 04

Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej „MERA-PNEFAL", Warszawa, Polska (Marek Chodnicki).
Przekształtnik sygnałów stałoprądowych o jednobiegunowym
zasilaniu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania przekształt
ników o takim schemacie strukturalnym, który pozwalałby
na zastosowanie elementów czynnych, tranzystorów i scalo
nych wzmacniaczy operacyjnych. Zawiera on dwa układy
przekształcające, przy czym pierwszy (1) odwraca fazę i połą
czony jest z drugim (2) również odwracającym fazę. Do układu
drugiego (2) dołączony jest rezystor (R2), a pomiędzy rezystory
(R2) i (Ri), z których (RO jest dołączony do układu pierwszego
(1), włączony jest szeregowo układ trzeci (3), który jest dostra
janym źródłem prądowym lub rezystorem dostrajanym w przy
padku stabilnego źródła zasilania (Uz).
(3 zastrzeżenia)
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H02P

P. 251166 T

8412 20

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Jacek Grochowalski, Jerzy Szymanis).
Układ obciążania maszyn z kształtowaniem charakterystyki
momentu obrotowego

H02M

P. 250656 T

841130

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie techniczne obciążenia
maszyn z kształtowaniem charakterystyki momentu obrotowego,
szczególnie dla małych i bardzo małych prędkości obrotowych.
Układ do obciążania maszyn zbudowany jest z prądnicy
prądu stałego (3) połączonej szeregowo z prądnicą pomocniczą
(9) zasilających silnik prądu stałego (5) sprzęgnięty z prądnicą
asynchroniczną (6). Uzwojenie wzbudzenia (13) zasilane jest
ze stabilizatora (14) sterowanego regulatorem (15) do którego
podawany jest sygnał z dzielnika napięcia (4) oraz sygnał
z układu przeliczającego (18). Pozostałe uzwojenia wzbudzenia
(10 i 16) zasilane są ze stabilizatorów (11 i 17) połączonych
z układem przeliczającym (18). Układ przeliczający (18) otrzy
muje sygnał z bocznika prądowego (12) oraz z prądnicy tacho
metrycznej (20) sprzęgniętej z prądnicą prądu stałego (3).
(1 zastrzeżenie)

Marek Kozak, Marek Pilawski, Jan Galiński, Warszawa,
Polska (Marek Kozak, Marek Pilawski, Jan Galiński).
Trójfazowy sterownik elektroniczny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania trójfazo
wego sterownika elektronicznego zamieniającego prąd przemien
ny na prąd jednokierunkowy za pomocą sterowanego prostow
nika, pozwalającego w sposób jednoznaczny sterować prostow
nikiem sześciopulsowym i usuwającego trudności związane
z synchronizacją sygnałów sterujących bramki tyrystorów.
W sterowniku według wynalazku, zawierającym transfor
mator mocy połączony z sześciopulsowym prostownikiem
półprzewodnikowym, sygnały sterujące bramki tyrystorów po
bierane są z uzwojeń sterujących (7, 9, 11) nawiniętych na
kolumnach transformatora mocy (1) i połączonych w gwiazdę.
H02P

P. 251280 T

Warszawskie Zakłady Mechaniczne, Warszawa,
(Mirosław Sokolski, Tadeusz Grotek).

8412 27
Polska

Układ elektryczny, stosowany w szczególności do hamowania
silników
Układ elektryczny, stosowany w szczególności do hamo
wania silników, ma włączony na wejściu główny wyłącznik
(WG), do którego przyłączone są zabezpieczenia (BI - B4).
Silnik (M) przyłączony jest do stycznika (S2) poprzez termiczny
przekaźnik (PT), przy czym prostujący układ (P) przyłączony
jest do dwóch faz silnika (M) poprzez stycznik (Sh2). Układ
Punkty wspólne połączenia tyrystorów (12 ,13, 14) i uzwojeń
sterujących (7, 9, 11) połączone są ze sobą, a tyrystory wolnym
końcem dołączone są do uzwojeń mocy (10, 8, 6) odpowiednio
tak, że dany tyrystor połączony jest z uzwojeniem umieszczo
nym na kolumnie transformatora wolnej od uzwojeń sterujących
połączonych z bramką iloczynu logicznego (18, 19, 20), która
przez układ generatora przebiegu piłokształtnego (58, 60, 62)
i układ komparatora (59, 61, 63) połączona jest ze wzmacnia
czem sterującym (46, 47, 48) bramkę tego tyrystora.
(3 zastrzeżenia)
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sterowniczy składa się z włączającego przycisku „zał". oraz
cewek styczników (Shl) wyłącznika czasowego-sekundowego
(C2), do których podłączone są styki sterujące układ.
(1 zastrzeżenie)
H03K

P. 235422 T

82 03 12

Jacek Turski, Adam A. Wieteska, Warszawa, Polska (Jacek
Turski, Adam A. Wieteska).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego
układu przełącznika, który będzie można stosować w szerokim
zakresie zmian napięcia i dla dużych prądów obciążenia,
i który jednocześnie byłby energetycznie oszczędny.
W układzie wyjście układu sterującego (S) jest połączone z re
zystorem (R3) i bazą tranzystora (Ti), którego kolektor jest
połączony poprzez rezystor (Rx) z rezystorem (Rs) i z emiterem
tranzystora wyjściowego (T3) połączonego z potencjałem od
niesienia (OV) oraz poprzez rezystor (R2) z bazą tranzystora
(T2), którego kolektor jest połączony z rezystorem (R3) oraz
z włączonymi szeregowo rezystorami (R4) i (R5), pomiędzy
które jest włączona baza tranzystora wyjściowego (T3), którego
kolektor jest połączony z wyjściem (WY) i poprzez obciążenie
(R6), z dodatnim potencjałem napięcia zasilającego (U) oraz
z emiterami tranzystorów (Ti) i (T2).
(1 zastrzeżenie)

H03K

P. 247485

tranzystora (6) układu (7) elektronicznego klucza. Kolektor
tego tranzystora (6) jest połączony z układem Darlingtona (8),
na którego wyjściu (Wy) jest załączony odbiornik (9). Emiter
drugiego tranzystora (11) układu Darlingtona (8) jest jedno
cześnie połączony poprzez ograniczający rezystor (14) z ujem
nym biegunem źródła (13) zasilającego napięcia oraz poprzez
separującą diodę (15) z bazą wejściowego tranzystora (6).
(1 zastrzeżenie)
H03M

Układ elektronicznego przełącznika bezstykowego
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P. 253437

85 05 16

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Elżbieta Andrukiewicz).
Układ do przetwarzania binarnego sygnału informacyjnego NRZ
na względny bifazowy sygnał binarny typu RBS
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu
o prostej konstrukcji, nie wymagającego doboru elementów
przy jego uruchamianiu.
Układ zawiera źródło danych informacyjnych (A), źródło
sygnału informującego o początku kolejnej sekwencji ośmiu
cyfr sygnału NRZ (B), zwanego źródłem oktetu oraz źródło
sygnałów zegarowych (Ç). Układ przetwarzający informację
zawiera multiplekser (D) oraz układ bistabilny (E) typu T.
Wejścia zegarowe multipleksera (D) i układu bistabilnego (E)
sterowane są z dwóch różnych wyjść (3 i 4) źródła sygnałów
zegarowych (Ç). Na dwa wejścia danych (5 i 6) podane są sygnały
z dwóch źródeł sygnałów danych (A i B). Wyjście (8) multiplek
sera (D) połączone jest z wejściem informacyjnym układu bista
bilnego (E) typu T. Na wyjściu tego układu (E) pojawia się
względny bifazowy sygnał binarny typu RBS.
Układ znajduje zastosowanie zwłaszcza przy dołączaniu
urządzeń transmisji danych do krotnic teletransmisyjnych.
(1 zastrzeżenie)

84 04 30

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów,
Wrocław, Polska (Bogdan Proszak).
Układ formująco-kluczujący
Przedmiotem wynalazku jest układ formująco-kluczujący
z automatycznym ograniczaniem prądowym przeznaczony
szczególnie do sterowania cewek elektromagnesów drukarek
w testerach drukarek.
Układ według wynalazku ma na wejściu rezystorowo-pojemnościowy, formujący układ (1) połączony z bazą wejściowego

H04B

P. 247370

84 04 24

Dorota Kwiatkowska, Warszawa, Polska (Dorota Kwiat
kowska).
Słuchawkowy radioodbiornik stereofoniczny
Odbiornik składający się ze wzmacniacza w.cz. (1), bloku
(2) zawierającego stopień przemiany częstotliwości, wzmacniacz
p.cz. oraz dekoder stereofoniczny, dwukanałowego wzmac
niacza m.cz. (3) oraz słuchawek kanału lewego (SL) i prawego
(SP), przy czym zacisk wejściowy (WE) wzmacniacza w.cz. (1)
stanowi wejście odbieranego sygnału w.cz, natomiast dwie pary
zacisków wyjściowych (L, Z; P, Z) wzmacniacza m.cz (3)
stanowią wyjścia sygnałów o częstotliwościach akustycznych
kanałów lewego i prawego, wyróżniający się tym, że zacisk
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wejściowy (WE) wzmacniacza w.cz. (1) jest połączony z zew
nętrznymi żyłami przewodów słuchawkowych (PLZ, PPZ)
stanowiącymi ekrany m.cz. wewnętrznych żył przewodów słu
chawkowych (PLW, PPW), a te są połączone z zaciskami
(L, P), korzystnie za pośrednictwem dławików w.cz. (DŁ 1,
DŁ 2). Cewka (L) obwodu wejściowego o sprzężeniu indukcyj
nym we wzmacniaczu w.cz. (1), dołączona jednym końcem
do zacisku wejściowego (WE) ma drugi koniec połączony
z dodatnim biegunem napięcia zasilania (Z), podczas gdy impedancja obciążenia każdego kanału wzmacniacza m.cz. (3)
jest włączona między dodatni biegun napięcia zasilania (Z)
i zacisk wyjściowy (L) lub (P) o wyższym potencjale zmiennym
m.cz.
(3 zastrzeżenia)
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się na wejście /wyjście urządzenia (2) liczącego każdego kolej
nego poziomu transmisyjnego, zakończonego urządzeniem (4)
węzłowym.
W urządzeniu według wynalazku między wejściami/wyjściami
urządzeń (2) liczących, a urządzeniami (1) końcowymi są
włączone odcinki (3, 5) tworzące rozgałęzioną strukturę sieci,
a połączenia gałęziowe pomiędzy odcinkami (3, 5, 6) poziomów
transmisyjnych są realizowane za pomocą urządzeń (4) węzło
wych.
(2 zastrzeżenia)

H04Q

P. 247456

84 04 27

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Andrzej Jajszczyk).
Sposób zwiększania pojemności wielosekcyjnego pola
komutacyjnego i wielosekcyjne pole komutacyjne

H04L

P.246897

84 03 28

Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska (Andrzej Fuksicwicz).

Sposób zwiększania pojemności wielosekcyjnego pola komu
tacyjnego, zrealizowanego za pomocą cyfrowych elementów
przestrzenno-czasowych, polega na tym, że pojedyncze cyfrowe
elementy przestrzenno-czasowe zastępuje się polami jednosekcyjnymi. Pola te tworzy się poprzez łączenie ze sobą wybra
nych traktów wejściowych do elementów i/lub łączenie ze sobą
wybranych traktów wyjściowych z elementów. Efektem takich
połączeń jest zwiększenie liczby elementów przestrzenno-czaso
wych w sekcjach sąsiednich.
W wielosekcyjnym polu komutacyjnym co najmniej jedna
sekcja zawiera nieblokowalne i pełnodostępne bloki, utworzone
przez jednosekcyjne połączenie cyfrowych elementów przestrzen
no-czasowych. W polu trzysekcyjnym, sekcja środkowa (1)
może zawierać 8 komutatorów, z których każdy składa się
z 4 równolegle połączonych elementów przestrzenno-czasowych.
Sposób połączenia tych elementów zapewnia nieblokowalność
pola.
(5 zastrzeżeń)

Sposób i układ transmisji asynchronicznej w sieciach
transmisyjnych
Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ transmisji asyn
chronicznej w sieciach transmisyjnych, zwłaszcza w przypad
kach znacznych długości torów.
Sposób polegający na tym, że informację koduje się w postaci
bajtów, z których każdy zawiera informację właściwą i adresową,
określającą właściwe urządzenie końcowe, charakteryzuje się
tym, że w bajt adresowy wprowadza się znaki określające ko
lejno węzłowe urządzenia (4) pośrednie, a następnie wprowadza

H05K

P.247467

84 04 30

Zakłady Automatyki Przemysłowej im. Juliana Marchlew
skiego, Ostrów Wielkopolski, Polska (Mieczysław Suchodomski,
Jan Szczucki).
Kaseta urządzeń elektronicznych
Wynalazek dotyczy kasety urządzeń elektronicznych cha
rakteryzującej się małym nakładem robocizny do jej wykonania,
małym zużyciem materiałów, wysoką dokładnością rozsta
wienia belek poprzecznych i dużą sztywnością elementów.
Kaseta według wynalazku zbudowana jest z belek kształto
wych (1, 2) zakończonych wycięciami (3) w które wchodzą
wkładki pilotujące (4) z kołkami (5) i płaskich osłon bocznych
(6). Kołki (5) wkładek pilotujących (4) wchodzą w otwory (7)
osłon bocznych (6), przy czym osłony boczne (6) skręcone są
z belkami (1, 2) wkrętem (8) do gwintu (9) wykonanego w prze-
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tyczce (10) przechodzącej przez otwór (11) wykonany w belkach
ksztahowych (1, 2) i wkładce pilotującej (4). Kaseta służy do
zapełnienia jej pakietami urządzeń elektronicznych i może być
umieszczona w szafie.
(2 zastrzeżenia).

H05K

P. 247469 .

84 04 30

Zakłady Automatyki Przemysłowej im. Juliana Marchlew
skiego, Ostrów Wielkopolski, Polska (Mieczysław Suchodomski,
Jan Szczucki, Bolesław Piekarski).
Belka kształtowa do obudów płytek drukowanych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienia wykonania obudowy pły
tek drukowanych, których konstrukcja zapewnia możliwość
umieszczenia ich w typowej kasecie urządzeń elektronicznych.
Płytka drukowana w tej obudowie posiada maksymalny stopień
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wykorzystania powierzchni do zabudowy elementów elektro
nicznych. Obudowę wykonać można przy niskim nakładzie
pracochłonności i małym zużyciu materiałów.
W rowkach (1) belek kształtowych obudowy umieszczona
jest płytka drukowana (2). Belka posiada prowadnicę (3) do
umieszczenia całej obudowy w kasecie. Odstęp „L" między
rowkiem (1) i prowadnicą (3) wykonany jest w rastrze „T"
rozstawienia prowadnic w kasecie. Wysokość „H" płytki dru
kowanej (2) równa jest wysokości rozstawienia prowadnic (3)
obudowy. Ponadto belka posiada wzdłużny okrągły rowek (4)
w którym można wykonać gwinty do mocowania osłony przed
niej i tylnej obudowy oraz dodatkowe rowki służące do umie
szczenia w nich płyt osłonowych (6).
Wynalazek może znaleźć zastosowanie do wykonania obudów
płytek drukowanych urządzeń elektronicznych. Obudowy tak
wykonane umieścić można w kasecie na tych samych prowad
nicach co płytki drukowane (pakiety).
(2 zastrzeżenia)

II. WZORY UŻYTKOWE
Dział A
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
A01D

W. 73079

84 08 06

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wyrobów Meta
lowych „Polmetal", Kraków, Polska (Henryk Gramatyka,
Andrzej Kostur).
Widły sześciozębne
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszczenia kon
strukcji wideł. Widły sześciozębne mają zęby wewnętrzne (1)
leżące w jednej płaszczyźnie, pojedyncze zęby skrajne (2) two
rzące krawędzie boczne, uchwyt (3) oraz poprzeczkę wideł (4).
(1 zastrzeżenie)

Piec cukierniczy
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania prostej
i funkcjonalnej konstrukcji pieca cukierniczego, łatwej w mon
tażu i demontażu, pozwalającej na równomierny i właściwy
wypiek wyrobów cukierniczych.
Piec cukierniczy, w którym do ogrzewania wykorzystywana
jest energia elektryczna stanowi zestaw segmentowych, nieza
leżnych, grzejnych komór (1), z których każda pokryta jest
w pięciu płaszczyznach warstwą (2) izolacji termicznej. Grzejne
elementy (3) usytuowane są poprzecznie do osi wzdłużnej grzej
nych komór (1) na ścianach górnych i dolnych przy zachowa
niu równomiernego rozłożenia na całej powierzchni. Nad gór
nym segmentem grzejnej komory (1) pieca osadzona jest roz
łącznie obudowa (4) komory fermentacyjnej ciasta.
(2 zastrzeżenia)

A22C

A21B

W. 72270

84 04 05

Grzegorz Duszyński, Gdańsk, Polska (Grzegorz Duszyński).

W. 73804

84 08 24

Opytnoe Proizvodstvenno-Tekhnicheskoe Obiedinenie „Tekhrybprom", Kaliningrad, Związek Socjalistycznych Republik
Radzieckich (Boris Fedorovich Lavrentiev, Vladimir Fedorovich Markov, Arkady Pavlovich Semyanov, Jury Vesilievich
Sakharov, Sergei Arkad ievich Podlyas, Nikolai Fedorovich
Slavinsky).
Maszyna do rozpoiowiania ryb
Celem wynalazku jest umożliwienie transportu ryb o różnych
wymiarach i kształcie w ściśle określonym położeniu przy
zmniejszonych gabarytach urządzenia.
Maszyna do rozpoiowiania ryb zawiera operacyjny prze
nośnik (2) i przenośnik (3) do transportu odciętych głów obra
bianej ryby. Wnęki dla ryb poddawanych obróbce formowane
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są z pomocą wyjmowanych kołków (d), ustawianych w otworach
płytek (5) i (50 obu przenośników i mogących dzięki temu
odwzorować kształt dowolnego rodzaju ryby.
(1 zastrzeżenie)

A42B

W. 74097

85 0131

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Erg", Tychy - Bieruń Stary,
Polska (Alojzy Mol, Kazimierz Germanek, Franciszek Gorol,
Antoni Niestrój, Janusz Kucharski, Jerzy Józefoski).

73

Uchwyt smyczy
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania uch
wytu smyczy dla psów umożliwiającego regulację długości
linki wybiegowej od rriinimalnej do maksymalnej wynoszącej
około 5 m.
Uchwyt smyczy składa się z górnej obudowy połączonej roz
łącznie z dolną obudową (2), w której umieszczony jest bęben
ze spiralną sprężyną i z łożyskującą pokrywą. Uchwyt ma
w otworze (17) przycisk hamulca z helikoidalną sprężyną,
a w otworze (27) przesuwkę blokującą odwijanie linki z bębna
i z mechanizmu zwijającego.
(5 zastrzeżeń)

Wkład z tworzywa sztucznego do kasku ochronnego
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania wkładu,
który można łatwo przymocować do kasku i który dobrze
dopasowuje się do głowy użytkownika.
Wkład z tworzywa sztucznego do kasku ochronnego składa
się z dwóch zasadniczych części, części opasującej głowę złożo
nej z dwóch łączonych na zatrzaski pasków oraz z górnej
nakładki w postaci gwiazdy. Część opasująca głowę ma sześć
wypustów (1), z których cztery znajdują się w części czołowej,
a dwa w tylnej. Górna nakładka ma sześć ramion zakończonych
łącznikami (9) i zaopatrzonych w elementy (11) do mocowania
paska podbródkowego. Wszystkie części wkładu mają otwory
wentylacyjne (4, 13). Odpowiedni system zatrzasków pozwala
na połączenie wszystkich części w całość oraz zamocowanie do
wkładu perforowanego elementu skórzanego, zabezpieczającego
czoło przed nadmiernym uciskiem.
(4 zastrzeżenia)

A47B

W. 74101

85 02 01

Fabryka Akcesoriów Meblowych, Chełmno, Polska (Jerzy
Prełowski).
Uchwyt meblowy
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania nowej
konstrukcji uchwytu o trwalszym połączeniu z elementem
mebla. Uchwyt meblowy składa się z części chwytowej (1) wy
posażonej w części ustalające w postaci walców cylindrycznych
(4) połączonych w sposób nierozłączny z trzpieniami gwinto
wanymi (2) oraz z nakrętek kołpakowych (3).
(1 zastrzeżenie)

A47J

W. 74088

85 01 31

Ryszard Jarosiński, Warszawa, Polska (Ryszard Jarosiński).
Szczypce do cukru i lodu
A45F

W. 73817

Jerzy Nosal, Katowice, Polska (Jerzy Nosal).

841218

Przedmiotem wzoru użytkowego są szczypce do cukru i lodu,
które stanowi korpus (1), w dolnej części którego, w kanałach

(5), osadzone są wahliwie pazury (2, 3, 4) rozmieszczone sy
metrycznie, przy czym wewnątrz korpusu (1) umieszczony jest
trzpień (6) z nałożoną spiralną sprężyną (7), w dolnej części za
kończony zewnętrznym gwintem (11), a w górnej łbem (8).
Gwint (11) trzpienia (6) ma nasadkę (9) z zewnętrznym kanałem
(10) na całym obwodzie nasadki (9), w którym osadzone są
występy (12) pazurów (2, 3, 4), natomiast na zewnętrz korpusu
(1) jest osadzona na stałe płytka (13).
(1 zastrzeżenie)

A62C
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W. 74048

A63F

W. 74079

85 01 29

Spółdzielnia Inwalidów „Przyszłość", Trzcianka, Polska
(Józef Staszewski, Tadeusz Magdzióski, Maciej Sawczyn).
Zabawka - gra liczbowa
Celem wzoru użytkowego jest zwiększenie asortymentu
zabawek - gier liczbowych dla dzieci.
Zabawka składa się z podstawy (1) i kołka ustalającego (2),
na którym nałożone są krążki (3) o średnicach zwężających
się ku górze, przy czym całość zakończona jest elementem ku
listym (4). Element kulisty (4) i krążki (3) mają otwory (5),
które w odpowiednim ułożeniu względem siebie tworzą drożny
kanał dla kulki (6). Podstawa zabawki (1) ma wgłębienia (7),
które oznaczone są odpowiednią ilością punktów.
(3 zastrzeżenia)

85 01 23

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarni
czego i Ochronnego „SUPON", Białystok, Polska (Zdzisław
Sianko, Tadeusz Derecki, Witold Ciara).

A63H

W. 74086

85 01 31

Przystawka pianowa, przystosowana zwłaszcza dla prądownicy
pistoletowej do gaszenia pożaru

Jerzy Kamiński, Stanisława Rybicka, Warszawa, Polska (Jerzy
Kamiński, Stanisława Rybicka).

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania kon
strukcji przystawki pianowej, przystosowanej zwłaszcza do
współpracy z prądownicą pistoletową do gaszenia pożaru.

Mechanizm napędowy zabawki, zwłaszcza do samolotu

Przystawka ma w korpusie (1) osadzoną stożkową dyszę
wewnętrzną (3) połączoną swą zwężoną końcówką z łącznikiem
(4), zaopatrzonym w kanał współśrodkowy (5), zakończony
obustronnie gniazdami stożkowymi (6, 7). Do gniazda (7)
przylega zawirowywacz (8) z kanałami skośnymi (9), dociśnięty
do dyszy wylotowej (10) z osadzoną na niej rozłącznie tubą spie
niającą (11) na pianę średnią.
(1 zastrzeżenie)

Celem wzoru jest opracowanie prostej i taniej konstrukcji
mechanizmu. Mechanizm napędowy zabawki ma dwie komory
(1 i 2). Komora (2) stanowi obudowę znanych w zabawkarstwie
kół zębatych (4). W komorze (1) znajduje się pionowa tuleja
(5) z naciętą zębatką płaską (6), wewnątrz której pracuje okrągła
sprężyna spiralna (3).
(1 zastrzeżenie)

Nr 23 (311) 1985

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

75

Dział B
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
B01D

W. 74051

85 0124

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwice, Polska
(Wojciech Wycisk).

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie łatwej w wykona
niu konstrukcji hydrocyklonu przeznaczonego do instalowania
w ciągu węży wodnej magistrali zasilającej.
Hydrocyklon ma walcową część (2) i stożkową część (3),
do której przy jej mniejszej podstawie przyłączona jest cylin
dryczna część (8) wraz z dyfuzorem (9). Dolna część hydrocy
klonu, to znaczy stożkowa część (3) z cylindryczną częścią (8)
i dyfuzorem (9), umieszczona jest w otwartym u dołu pojemniku
(1), którego średnica jest równa średnicy walcowej części (2)
hydrocyklonu.
(1 zastrzeżenie)

W. 74080

W. 74081

85 01 29

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Marian Pał
czyński, Józef Jezierski, Marian Paluch).
Rolka kształtująca z promieniem przejściowym

Hydrocyklon

B21B

B21B

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania rolki cechu
jącej się łatwością wykonania.
Rolka kształtująca walcarki wzdłużnej służąca do obróbki
plastycznej na zimno stopni wałków o przekroju kołowym ma
zarys składający się z łuku (5), dwóch odcinków (6) leżących
na siecznych (8) przecinających się pod kątem (a) w zakresie
od 86° do 98° oraz dwóch promieni przejściowych (7), łączących
łuk (5) z odcinkiem (6).
(2 zastrzeżenia)

85 01 29

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Marian Pał
czyński, Andrzej Urbański, Józef Jezierski).
Rolka kształtująca z korygowanym zarysem
Rolka kształtująca ma zarys składający się z łuku okręgu (5)
o promieniu (R) oraz dwóch łuków (6) o promieniu (r) i stycz
nych do nich dwóch odcinków (7) rozmieszczonych symetrycznie
względem osi (3). Odcinki (7) są równoległe lub lekko skośne
do prostych (8).
(3 zastrzeżenia)

B21B

W. 74083

85 01 31

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Marian Pał
czyński, Józef Jezierski, Marian Paluch).

.
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Rolka kształtująca

Rolka kształtująca służąca do obróbki plastycznej na zimno
stopni wałków o przekroju kołowym posiada zarys składający
się z łuku (5) oraz dwóch odcinków prostych (6) leżących na
symetrycznie położonych względem osi (3) siecznych, które
przecinają się pod kątem (a) w granicach od 86° do 98°.
(2 zastrzeżenia)
B23B

W. 74089

85 01 31

Fabryka Maszyn Budowlanych „BUMAR-FADROMA",
Wrocław, Polska (Krzysztof Nowacki).
Przyrząd do mocowania detali obrabianych na tokarkach
Przyrząd jest przeznaczony do szybkiego mocowania i odmocowywania detali typu odkuwki na złączki, przyłączki, kor
pusy do armatury hydraulicznej lub pneumatycznej obrabianych
na tokarce.
Przyrząd ma kształt trzpienia tokarskiego (1), który w swojej
części przedniej (2) posiada wybranie w postaci gniazda (4) oraz
dźwignię (7) połączoną z jednej strony przegubowo i na stałe
przy pomocy sworzni (9) i (10) poprzez ramię (8), a drugą
stroną posiadającą wybranie w kształcie litery „U" rozłącznie
z drugim ramieniem (11) umocowanym przegubowo za pomocą
sworznia (12). Drugie ramię (11) posiada zatrzask (13), który
zabezpiecza przyrząd przed otwarciem podczas obróbki. Zatrzask
(13) składa się z tulejki (14), wewnątrz której znajduje się sprę
żyna (15) dociskająca kulkę (16) do rączki (17) przetkanej przez
otwory (22) w tulejce (14). Trzpień tokarski (1) posiada wzdłuż
swojej osi wykonany otwór (18), w który wkręcony jest zderzak
(19) z przeciwnakrętką (20).
(3 zastrzeżenia)

Nóż tokarski z wymiennymi wieloostrzowymi płytkami
skrawającymi
Nóż tokarski z wymiennymi wieloostrzowymi płytkami skra
wającymi ma w trzonku (1) o czworokątnym przekroju wykona
ne dodatkowe gniazda osadcze (4) zaopatrzone w odpowied
nie otwory nagwintowane (5) służące do wkręcania śrub mo
cujących (3). Gniazda osadcze (4) wykorzystywane są kolejno
pod płytki skrawające (2) w miarę zużywania się narzędzia.
(1 zastrzeżenie)
B23B

W. 74098

85 01 31

Fabryka Obrabiarek Specjalnych „PONAR-WIEPOFAMA",
Poznań, Polska (Zbigniew Hudziak, Ryszard Bartusz).
Minitokarka
Minitokarka stołowa do drobnych prac tokarskich wyposażo
na jest w obejmowaną przez suport wzdłużny (7) prowadnicę
(1) w postaci belki o kształcie ceownika, wewnątrz której
znajduje się śruba pociągowa (2) otrzymująca poprzez sprzęgło
napęd od leżącego w jej osi wałka (14) z osadzonym na nim
ostatnim kołem przekładni gitarowej, przy czym wałek ten
ułożyskowany jest ślizgowo w obudowie (15), na której w usta
lonym położeniu zostaje zamocowana wahliwa gitara (17).
(3 zastrzeżenia)

B23B

W. 74112

85 02 04

Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali, Herby, Polska
(Józef Kulejewski, Romuald Grabałowski, Andrzej Otrębski,
Zdzisław Sotomski, Franciszek Machoń, Stanisław Ciesielski).

B23B

W. 74095

85 02 01

Fabryka Maszyn Budowlanych „BUMAR-FADROMA",
Wrocław, Polska (Kazimierz Plak).
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Przyrząd do regeneracji powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych
kołnierza cylindra paczkarki
Przyrząd według wzoru służy do regeneracji powierzchni
zewnętrznych i wewnętrznych kołnierza cylindra paczkarki.
Przyrząd składa się z wałka (1) z umieszczonymi na nim,
z jednej strony, tarczami prowadząco-centrującymi (2), a z dru
giej, od strony przekazania napędu, tarczą (3) z przymocowanymi
do niej imakami nożowymi (4) i (5) o zróżnicowanym wysięgu.
Tarcze (2) na obwodzie posiadają śruby dociskowe (13) w celu
mocowania tarcz (2) wewnątrz cylindra.
(1 zastrzeżenie)

B23G

W. 74114

77

wykonany z aluminium lub jego stopów (3), a zewnętrzna
powierzchnia rury pokryta jest materiałem izolacyjnym (4)
poza częścią chwytową.
(1 zastrzeżenie)

85 02 04

Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali, Herby, Polska
(Romuald Grabałowski, Zdzisław Sotomski, Jerzy Jeziorski,
Stanisław Ciesielski).
Przyrząd do roztaczania i gwintowania otworów w dużych
elementach konstrukcyjnych, zwłaszcza w otworach ściany
bocznej komory prasowania paczkarki
Przyrząd według wzoru służy do roztaczania i gwintowania
otworów w dużych elementach konstrukcyjnych, zwłaszcza
w otworach ściany bocznej komory prasowania paczkarki.
Przyrząd składa się z wału (1) zasprzęglonego, za pomocą
stożkowego kołka (2), z podporową tuleją (3), która połączona
jest z prowadzącą tuleją (4) osadzoną w oprawie (6) przyrządu.
Koniec części stożkowej tulei (4) prowadzącej posiada wzdłużne
rozcięcia (8) umożliwiające regulację otworu w tej części tulei
(4), za pomocą pierścienia (7). Na końcu wału, od strony moco
wania przyrządu do obrabianej konstrukcji, znajduje się oprawa
(10) do mocowania narzędzia (11) skrawającego.
(1 zastrzeżenie)

B23K

W. 74091

85 0131

Tadeusz Kamiński, Kraków, Polska (Tadeusz Kamiński).
Elektroda do cięcia metali pod wodą
Elektroda do cięcia metali pod wodą znamienna tym, że
stanowi ją stalowa rura (1) na której wewnętrznej powierzchni
są ułożone spiralnie liczne pręty stalowe (2) i co najmniej jeden

B23P

W. 74984

85 0611

Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Opalenica, Polska (Ryszard
Szulc, Krzysztof Jaroszyk, Zdzisław Pocztowy).
Urządzenie do łączenia elementów profilowanych konstrukcji
ramowych, zwłaszcza ościeżnic
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie łączenia profilowa
nych elementów konstrukcji w sposób przyspieszający tok pro
dukcji i ułatwiający proces łączenia. Urządzenie według wzoru
charakteryzuje się tym, że ma podstawę (1), na której wahliwie
osadzona jest rama (2) na czopach i łożyskach (3), przy czym
na ramie o geometrii prostokątnej na każdym jej boku w blis
kości narożników osadzone są dwa zaciski (4).
(1 zastrzeżenie)

B24B

W. 72496

85 04 08

Zenobiusz Kubiś, Kalisz, Polska (Zenobiusz Kubiś).
Szlifierka przecinarka
Wzór rozwiązuje zagadnienie zapewnienia szybkiego i pew
nego mocowania przedmiotów w czasie cięcia szlifierką prze
cinarką przy znacznym uproszczeniu konstrukcji uchwytu-
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Szlifierka przecinarka wahadłowa ma uchwyt przecinanego
przedmiotu składający się z części stałej oporowej (8) i dźwigni
dociskowej (9) połączonej przegubowo łącznikiem (10) z dźwig
nią pedałową (11) naciskaną nogą przez obsługującego w czasie
cięcia.
(3 zastrzeżenia)

B27C

W. 74059
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ramy kształtowników stalowych, do którego w górnej części
przytwierdzone są stały stół strugarki, wrzeciono strugarki wy
posażone zjednej strony w koło napędowe i stożek Morse'a (17),
a z drugiej strony w uchwyt do mocowania piły tarczowej (11),
oraz ruchomy stół strugarki o regulowanym położeniu w pio
nie przy pomocy elementów mimośrodowych. Do obydwu
bocznych części korpusu przytwierdzone są zjednej strony regu
lowany w pionie za pomocą mechanizmu podnoszenia (9) stół
(10) pilarki, zaś z drugiej strony regulowany w pionie za pomocą
mechanizmu podnoszenia (13) stół (14) czopiarki. Stół (14)
wyposażony jest w płytę przesuwaną wzdłuż korpusu za pomocą
urządzenia dźwigowego (15), zaś w kierunku poprzecznym kor
pusu za pomocą urządzenia dźwigowego (16).
Wzór użytkowy znajdzie zastosowanie w przemyśle drzewnym,
stolarskim oraz wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba obrabiania
drewna o skomplikowanych kształtach.
(1 zastrzeżenie)

85 0125

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Gen. J. Bema, Ciechanów,
Polska (Henryk Tomczak, Stefan Olszewski).
Obudowa wieloczynnościowej obrabiarki do drewna
Wzór rozwiązuje zagadnienie uproszczenia konstrukcji obu
dowy oraz zmniejszenia jej wymiarów i masy.
Obudowa składa się z czterech nóg (1) połączonych u góry
ramą (3), na której poprzez podkładki (4) gumowe spoczywa
rama (5), będąca podłożem do umocowania frezarki, strugarki,
pily tarczowej (30) i uchwytu wiertarskiego. Po prowadnicach
(17) i (18) porusza się za pomocą śruby (21) z korbką (20)
przystawka, składająca się z ukośnych kątowników (8) i (9),
zakończonych poziomymi kątownikami (10) i (11), na których
leży płytka (12) z możliwością poziomego posuwu. Płytka (12)
pełni funkcję stolika, na którym układa się materiał do nawier
cania w nim otworów.
(3 zastrzeżenia)

B27C

W. 74075

85 0130

Andrzej Borkowski, Warszawa, Polska (Andrzej Borkowski).
Wieloczynnościowe urządzenie do obróbki drewna
Urządzenie według wzoru użytkowego zestawione ze strugarki,
pilarki i czopiarki, składa się z korpusu w postaci przestrzennej

B27C

W. 74106

85 02 04

Janusz Dzierżawski, Tanowo, Polska (Janusz Dzierżawski).
Urządzenie do podnoszenia i opuszczania stołu podawczego
strugarki wyrówniarki do drewna
Urządzenie według wzoru użytkowego stanowi samodzielny
układ połączony z konstrukcją wsporczą i płytą stołu. Urządze
nie składa się ze ślizgowych elementów prowadzących (1)
i elementów prowadzonych (3) połączonych z konstrukcją
wsporczą. Elementy prowadzące (1) połączone są z elementami
złącznymi (4) i (7) z możliwością dostosowania urządzenia do
płyty stołu i wału skrawającego. Regulacja położenia stołu
odbywa się poprzez śrubę (10). Oś nagwintowanej prowadnicy
(10) tworzy z główną płaszczyzną podstawy kąt o 2-4° mniejszy
od kąta nachylenia kanałów w ślizgowych elementach prowa
dzących (1).
(4 zastrzeżenia)
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W. 73688

8412 03

Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „Prefabet", Wrocław,
Polska (Jan Przystasz, Tadeusz Piotrowicz, Henryk Nikolin,
Kazimierz Mucha, Barbara Karpowicz).
Forma do formowania niezbrojooej, betonowej, ażurowej płyty
melioracyjnej
Celem wzoru jest umożliwienie wykonywania płyt meliora
cyjnych na pustaczarce przeznaczonej dotychczas do wykony
wania pustaków metodą wibroprasowania.
Forma składa się ze stempla i z matrycy, przy czym stempel ma
postać usytuowanych poziomo płyt: górnej (1) i dolnej (2)
połączonych szeregami trzpieni (3), natomiast matryca ma
postać otwartej od góry i od spodu skrzyni formierskiej, wew
nątrz której jest usytuowanych kilkanaście rdzeni.
Trzpienie (3), łączące płytę stempla, są do górnej płyty (1)
przytwierdzone rozłącznie i przymocowane są do niej połą
czeniem śrubowym (4). Natomiast do dolnej płyty (2), mającej
postać kilku segmentów, trzpienie (3) są przytwierdzone na stałe.
Segmenty dolnej płyty (2) stempla mają wybrania (5) odpowia
dające kształtowi rdzeni matrycy i są oddalone między sobą
na szerokość odpowiadającą szerokości łączników utwier
dzających rdzenie w matrycy.
(1 zastrzeżenie)

B29C
H05B
G05D

79
W. 72971

84 07 19

Zakłady Kineskopowe „Unitra-Polkolor" Zakład Kineskopów
Kolorowych, Piaseczno, Polska (Mieczysław Jakubicki).
Podgrzewacz opraw okularowych
Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji podgrzewacza
opraw okularowych umożliwiającej dopasowywanie ich do
indywidualnych cech budowy użytkownika.
Podgrzewacz ma specjalnie ukształtowaną komorę sprężania
(1) połączoną z dyszą wylotu powietrza (3). Wewnątrz dyszy
(3) umieszczone są elementy grzejne (4) osłonięte perforowaną
osłoną (5) wspartą na izolatorach termicznych (6). Ponadto
podgrzewacz zawiera układ (8) płynnej regulacji temperatury.
(2 zastrzeżenia)

B30B
B25B

W. 74070

85 01 28

Dąbrowskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego,
Dąbrowa Górnicza, Polska (Aleksander Kiercz, Ryszard Ol
szewski, Wiesław Czarski, Kazimierz Łabędź, Ryszard Swo
boda).
,
Pozioma prasa hydrauliczna

B29C

W. 71547

831219

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Jerzy Adamkiewicz,
Edward Sobolczyk).
Płytka zgrzewająca zgrzewarki do folii termoplastycznych
Celem wzoru jest zapewnienie wykonania precyzyjnej i este
tycznej spoiny. Płytka zgrzewająca ma kształt korytka, którego
zewnętrzna powierzchnia obłożona jest zaizolowanym drutem
oporowym (4), a wewnątrz korytka drut oporowy jest przymo
cowany do sprężyny naciągowej (3) przymocowanej z drugiej
strony do ścianki korytka.
(1 zastrzeżenie)

Pozioma prasa hydrauliczna o nacisku 3 MN przeznaczona
jest do montażu i demontażu maszyn i urządzeń przemysłowych.
Prasa ma korpus (1), do którego przymocowane są prostopadle
płyta oporowa (2), płyta podporowa (4) oraz płyta odporowa
(3). Element roboczy prasy składa się z prowadnika (5) osa
dzonego w tulejach ślizgowych (6) płyty podporowej (4) i odporowej (3). Wokół prowadnika (5) rozmieszczone są promie
niowo siłowniki hydrauliczne (7) zamocowane obustronnie
w siedliskach kulowych (8,9) płyty odporowej (3) i czołowej płyty
naciskowej (10).
(1 zastrzeżenie)
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B26B
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85 02 04

Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali, Herby, Polska
(Romuald Grabałowski, Józef Grobara, Jerzy Czuratis).
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Szyba charakteryzuje się tym, że w pobliżu dolnej i górnej
krawędzi ma po dwa występy (1) w kształcie graniastosłupów
o podstawach trójkątów, których powierzchnie są prostopadłe
do zewnętrznej powierzchni szyby (2), przy czym la zewnętrzna
powierzchnia szyby (2) jest nieznacznie matowa. (1 zastrzeżenie)

Suwak prasonożycy
Suwak prasonożycy służy do przemieszczania złomu w ko
morze roboczej prasonożycy.
Suwak posiada płytę czołową (1), dwie boczne (2) oraz płytę
górną (3). W płycie czołowej (1) znajduje się nagwintowany
łącznik (4), w którym umieszczony jest koniec nurnika (5),
połączonego z nim za pomocą klina (6). Dla ułatwienia wbija
nia oraz wybijania klina (6) górna płyta (3) suwaka posiada
montażowy otwór (7).
(1 zastrzeżenie)

B60K
B62D

W. 73724

B60L

W. 74093

85 01 30

Huta „Szczecin", Szczecin, Polska (Stefan Przybytek).
Ślizgowy odbierak prądu
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia trwałości
ślizgowego odbieraka prądu służącego do zasilania prądem
maszyn i urządzeń będących w ruchu.
Odbierak zbudowany jest z dźwigni prawej (1) i lewej (3)
połączonych sworzniami z popychaczami (4 i 5) wyposażonymi
w końcówki ze ścięciami poziomującymi (11). Dolne ramię
dźwigni lewej (3) połączone jest z dolnym ramieniem dźwigni
prawej (1) krótkim pionowym łącznikiem (2). Na sworzniu
(10) nawinięta jest śrubowa sprężyna podnosząca odbierak.
(1 zastrzeżenie)

8412 07

Pierwszeństwo: 84 0610 - MTP (nr 12/MTP/84)
Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej „Mera-Pafal",
Świdnica, Polska (Sławomir Sengus, Jarosław Pawluk, Marian
Jesionkowski, Andrzej Harajda, Czesław Mądrzak, Ryszard
Chmielewski).
Szyba do zestawu wskaźników samochodowych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania kon
strukcji szyby z tworzywa sztucznego, przeznaczonej dla zesta
wów wskaźników samochodowych, umożliwiającej właściwe
bazowanie osadzonej z zewnątrz maskownicy, jak również eli
minującej zjawiska refleksów świetlnych.

B60R
B62D

W. 72389

84 0419

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Eugeniusz
Rusiński, Grzegorz Kazimierczak).
Urządzenie do mocowania koła zapasowego
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszczenia czyn
ności mocowania koła zapasowego w pojeździe drogowym.
Urządzenie do mocowania koła zapasowego zawiera kosz
(2), siłownik liniowy (3), wiązar (4) oraz wieszaki (6 i 7). Kosz
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(2) z kołem zapasowym (1) zawieszony jest na siłowniku linio
wym (3) i wiązarże (4). Natomiast siłownik liniowy (3) i wiązar
(4) zamocowane są do konstrukcji pojazdu za pośrednictwem
wieszaków (6 i 7). Połączenia kosza (2) z siłownikiem liniowym
(3) i wiązarem (4) oraz siłownika (3) i wiązara (4) z wieszakami
(6 i 7) dokonane są za pomocą przegubów (5).
(1 zastrzeżenie)

B62D
B60K

W. 73725

81

ciowe. Komory te są rozmieszczone na całej długości pod po
kładem (8) skorupy nadbudówki (3) i mają kształt w przekroju
trapezowy.
(1 zastrzeżenie)

84 12 07

Pierwszeństwo: 84 0610 - MTP (nr 12/MTP/84)
Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej „Mera-Pafal",
Świdnica, Polska (Sławomir Sengus, Jarosław Pawluk, Marian
Jesionkowski, Andrzej Harąjda, Czesław Mądrzak, Ryszard
Chmielewski).
Zestaw wskaźników samochodowych
Przedmiotem wzoru użytkowego jest zestaw wskaźników
samochodowych z przeznaczeniem do samochodów osobowych.
Zestaw ma symetrycznie rozmieszczone: blok kontrolek (1)
oraz zespół wskaźnika poziomu paliwa (3) z segmentem infor
macyjnym (4). W części centralnej zestawu umieszczony jest
prędkościomierz z drogomierzami (2). Powierzchnie oznaczone
symbolami, cyframi i ideogrami umieszczone są w jednej pła
szczyźnie. Długość bloku kontrolek (1), długość podzielni
prędkościomierza (2) i długość maskownicy paliwomierza (3)
równa długości segmentu informacyjnego (4) są dobrane w sto
sunku 1:2:1.
Podzielnia prędkościomierza (2), maskownica wskaźnika
poziomu paliwa (3) oraz segment informacyjny (4) wykonane
są w postaci jednej wspólnej płyty. Linie podziałowe dla poszcze
gólnych segmentów płyty, uzyskano poprzez odpowiednie
wgłębienia na stronie czołowej. Na odwrotnej stronie płyty
wgłębieniom odpowiadają stosowne wypukłości.
(2 zastrzeżenia)

B63B
B65G

W. 72996

84 07 25

Stocznia „Ustka", Ustka, Polska (Bernardyn Marciniak,
Marian Lewandowski, Stanisław Nowicki).
Kadłub lodzi, zwłaszcza ratunkowej
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie konstrukcji
kadłuba gwarantującej powrót łodzi z położenia stępką do góry
do położenia, w którym co najmniej jeden właz wejściowy znaj
duje się całkowicie nad powierzchnią wody.
Kadłub łodzi charakteryzuje się tym, że ma usytuowane w gór
nej części skorupy nadbudówki (3), w jej najwyższej części,
pod pokładem (8) dodatkowe, dolne komory (6) wypornoś

85 01 28

Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej, Wro
cław, Polska (Kazimierz Styczeń, Tadeusz Lisiewicz).
Jednostka pływająca do przewozu ładunków sypkich
Przedmiotem wzoru użytkowego jest jednostka pływająca do
przewozu ładunków sypkich. Charakteryzuje się ona tym, że taś
mowy przenośnik (2) jest umieszczony nad lustrem wody, pomię
dzy dwoma pontonami kadłuba (1) jednostki typu katamaran,
a nad taśmowym przenośnikiem (2) znajduje się ładunkowy
zasobnik (3) z zamocowanymi do niego dwoma wibracyjnymi
podajnikami (4) rozmieszczonymi w dwóch rzędach, symetrycz
nie względem osi wzdłużnej zasobnika (3).
(1 zastrzeżenie)

B63B

B63B

W. 74071

W. 74072

85 01 29

Viktor Petrovich Dovgy, Alexandr Semenovich Tikhomirov,
Vladil Vasilievich Maschenko, Alexandr Vasilievich Grigoriev,
Nikolaev, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
(Viktor Petrovich Dovgy, Alexandr Semenovich Tihkomirov,
Vladil Vasilievich Maschenko, Alexandr Vasilievich Grigoriev).
Rampa statku
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
urządzenia załadowczo-wyładowczego - rampy dla statków
o małych wymiarach, małym ciężarze i prostego w obsłudze.
Rampa statku ma podstawę oporową (3), co najmniej dwa
przegubowo połączone ze sobą powierzchniami czołowymi (la,
2a) człony (1, 2), przy czym pierwszy człon (1) połączony jest
przegubowo z ładownią (4), a drugi człon (2) połączony jest
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przegubowo z podstawą oporową (3). Rampa ma zespoły
napędowe (11,12) do składania i rozkładania rampy, prry czym
zespół napędowy (12) do składania członów (1, 2) rampy ma
cylinder (13), hydrauliczny albo pneumatyczny, dźwignię (14)
połączoną przegubowo z cylindrem (13) i z pierwszym członem
(1) oraz cięgło (15) połączone przegubowo z dźwignią (14)
i z drugim członem (2).
Dźwignia (14) wykonana jest tak, że połączenie przegubowe
(16) dźwigni (14) z cylindrem (13) jest usytuowane pomiędzy
połączeniem przegubowym (17) z cięgłem (15) i połączeniem
przegubowym (19) a pierwszym członem (1), a połączenie prze
gubowe (18) cięgła (15) z drugim członem (2) jest usytuowane
z odstępem od sprzężonych powierzchni czołowych (la, 2a)
członów (1, 2), w odległości zbliżonej do długości cięgła.
(2 zastrzeżenia)

B65G

W. 74073

85 01 28

Kopalnia Węgla Kamiennego „Rydułtowy", Wodzisław Si.,
Polska, (Erwin Paszenda, Adolf Widera, Józef Kubik, Stefan
Kolarczyk).
Urządzenie przesypowe przenośnika taśmowego
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji urządzenia
przesypowego zapewniającego płynne przesypywanie urobku
znajdującego się na tej samej przenośnikowej taśmie, z części
wyrobiska prowadzonego po upadzie do części wyrobiska pro
wadzonego po wzniosie.

Urządzenie ma ramę (1) wbudowaną w trasę taśmowego
przenośnika, zaopatrzoną w dwa umieszczone jeden za drugim
zwrotne bębny (9), (10) oraz zgarniacz (11) i odciskowe rolki
(12), (14), zamocowane poniżej. Przeprowadzona przez bębny
(9), (10) taśma (16) bez zmiany kierunku biegu odbiera trans
portowany urobek z bębna (9) wykorzystanego przy pomocy
zgarniaka (11) jako bęben wysypowy. Urządzenie nadaje się
szczególnie do stosowania w wyrobiskach, w których występują
niegłębokie niecki, zlokalizowane na niedługim odcinku.
(1 zastrzeżenie)
B63B

W. 74343

84 1108

Stocznia „Ustka", Ustka, Polska (Romuald Czerniejewski,
Tadeusz Przewoźny, Jerzy Przybycień, Ryszard Wiśniewski).
Kształt kadłuba małego trawlera rybackiego
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie kadłuba o zwięk
szonej dzielności morskiej i stateczności oraz zmniejszonym
przegłębieniu.
Kadłub charakteryzuje się tym, że rozpiętość wręgów na
poszczególnych wodnicach jest zależna od szerokości całkowitej
kadłuba. Na wręgu umieszczonym w odległości 0,1 długości
między pionami (L), dla wodnicy na wysokości 0,2 (H) roz
piętość wręgu wynosi 0,068 szerokości całkowitej, dla wodnicy
na wysokości 0,6 (H) rozpiętość ta wynosi 0,453, a dla wodnicy
na wysokości 1,0 (H) rozpiętość ta wynosi 0,992. Na wręgu
umieszczonym w odległości 0,9 długości między pionami (L),
dla wodnicy na wysokości 0,2 (H) rozpiętość wręgu wynosi
0,026, dla wodnicy na wysokości 0,6 (H) rozpiętość ta wynosi
0,221, a dla wodnicy na wysokości 1,0 (H) rozpiętość ta wynosi
0,433.
(1 zastrzeżenie)

BÓ5C

W. 73872

8412 22

l Kombinat Metalurgiczny Huta im. Lenina, Kraków, Polska
(Kazimierz Kraszewski, Jan Błat, Marian Kubrak, Henryk
Nowak).
Trawersa wysięgnicowa
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie trawersy umożli
wiającej transport elementów z miejsc trudnodostępnych.

Trawersa wysięgnicowa charakteryzuje się tym, że ma przesuwny
przeciwciężar (2) napędzany śrubą (6) poprzez układ korbowy
(9) i przekładnię (10), a od strony nośnej jej pozioma belka (1)
ma wzdłużne wycięcie (16), w którym są gniazda (15).
(1 zastrzeżenie)

Nr 23 (311) 1985
B66F

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
W. 74090

83

85 01 31

Olsztyńskie Zakłady Opon Samochodowych „Stomil",
Olsztyn, Polska (Marian Kordek, Waldemar Biedziuk).
Wózek do transportu i magazynowania opon samochodowych
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie konstrukcji
wózka umożliwiającej zarówno transport jak i leżakowanie
surowych opon przed wulkanizacją.
Wózek według wzoru zbudowany jest z ramy wyposażonej
w dwa kółka stałe (3), dwa kółka skrętne (4) i uchwyt. Na ramie
(1) zainstalowana jest konstrukcja nośna (5), na której przymo
cowane są wychylnie cztery dwuramienne wsporniki (7) i cztery
pary sprężyn (6), przy czym sprężyny (6) przymocowane są
jednymi końcami do konstrukcji nośnej (5), a drugimi do górnych
ramion wsporników (7).
(1 zastrzeżenie)

Dział C
CHEMIA I METALURGIA
W. 73653

C02F

84 1128

Witold Baranowski, Henryk Glajcar, Andrzej Hała, Gliwice,
Polska (Witold Baranowski, Henryk Glajcar, Andrzej Hała).
Tarcza obrotowego biologicznego złoża tarczowego
do oczyszczania ścieków
Przedmiotem wzoru użytkowego jest tarcza stanowiąca
;zęść obrotowego biologicznego złoża tarczowego do biologicz
nego oczyszczania ścieków.
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia trwajf ^ści tarczy. Tarcza (1) ma postać okrągłego krążka z otworem
*2) w osi symetrii, przeznaczonym do osadzania tarczy (1)
«a wale obracającym zespół tarcz złoża. Tarcza (1) wykonana
i jest z arkusza lub arkuszy tworzywa sztucznego o budowie ko
mórkowej, to jest składającego się z dwóch równoległych warstw
zewnętrznych (11 i 13) przedzielonych warstwą wypełniacza (12).
Warstwy flory bakteryjnej tworzące złoże biologiczne osadzają
pię na zewnętrznych powierzchniach (11 i 13) tarczy (1).
(1 zastrzeżenie)

Filtroodmulnik
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie oczyszczania wody
w urządzeniach grzewczych przy uproszczonych pracach kon
serwacyjnych.
Filtroodmulnik mający płaszcz zawierający króćce : wlotowy,
wylotowy, odpowietrzający i odmulający, charakteryzuje się
tym, że króciec wylotowy (3) ma kołnierz (3a), do którego
zamocowany jest za pomocą śrub łącznik (7) mający z obu stron
kołnierze (7a i 7c), przy czym długość (a) łącznika (7) jest równa
co najmniej długości (b) wkładu filtracyjnego (6).
(2 zastrzeżenia)

C02F

W. 74094

85 01 30

Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn, Polska (Mirosław
Krzemieniewski).
Złoże rurowe do biologicznego oczyszczania ścieków

C02F

W. 74066

85 01 25

fc03B
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Cieplnej, Wrocław,
dolska (Andrzej Sadowski).

Wzór użytkowy dotyczy złoża rurowego do biologicznego
oczyszczania ścieków, które może mieć zastosowanie w oczysz
czalniach komunalnych jak i oczyszczalniach zakładów przemy
słowych. Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
takiej konstrukcji złoża, aby podnieść sprawność oczyszczania
ścieków.
Złoże rurowe składające się z szeregu poziomo ułożonych
rur zamocowanych na dwóch obracających się tarczach, charak
teryzuje się tym, że rury (1) są obustronnie zaślepione, a wewnątrz
umieszczone są spirale grzejne (3).
(1 zastrzeżenie)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

84

C11C
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W. 74077

85 01

Zakłady Wyrobów Szklanych „Szkło-Art", Wrocław, Polski
(Lucja Chwał, Zygmunt Szeliga, Mieczysław Majka)
Znicz nagrobkowy
Wzór użytkowy rozwiązuje zadanie zbudowania znicza
umożliwiającego równomierne i całkowite spalenie kompozycji
palnej, zdolnego do regeneracji przez użytkownika. Znicz
według wzoru użytkowego stanowi czteroramienne naczynie
w kształcie krzyża, o ukośnie pochylonych ścianach wewnętrznych, zaś w dnie każdego ramienia (1, 2) wykonane jest wgłę
bienie z wklejonym weń knotem, natomiast spód naczynia mą
podpórki.
(3 zastrzeżenia]
C02F

W. 74115

85 02 04

Kopalnia Soli i Zakłady Remontowe im. T. Kościuszki,
Wapno, Polska (Dariusz Palacz, Beata Soboń, Paweł Tomczak,
Zbigniew Tkaczyński, Marek Przybyła, Ryszard Jakubowski,
Wojciech Nowak).
Zblokowana oczyszczalnia ścieków
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania oczysz
czalni ścieków o znikomej uciążliwości dla otoczenia, prostej
i taniej w eksploatacji.
Oczyszczalnia składa się z podłużnego zbiornika (4) i pom
powej instalacji recyrkulacji, mieszania i napowietrzania zaopa
trzonej w strumienice (18). Dwie przegrody (1, 2) wydzielają
wewnątrz zbiornika (4) dwie komory napowierzania (5, 6)

C13G

W. 74062

85 01 24

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, Świdnica,
Polska (Bogdan Trzciński, Andrzej Czuk).
Warnik cukrzycy z wymuszoną cyrkulacją
Celem wzoru jest zapewnienie odpowiedniego, dolnego,
promieniowego podparcia wału napędowego propelera przy
równoczesnej eliminacji powodowanych przez dolne łożysko
zaburzeń laminarnego przepływu strug gotowanej cukrzycy
i ułatwieniu demontażu i montażu tego łożyska.
Warnik ma dolne dno w kształcie litery „W", na którego
środkowym wypiętrzeniu osadzony jest pionowy czop łożys
kowy (18) oraz utrzymujący propeler wał napędowy (12),
wystający do dołu poza propeler i zakończony końcówka
dolną (15), na której od czoła zamocowane jest współpracujący.
z czopem łożyskowym (18) promieniowe łożysko ślizgowe (16/^
(1 zastrzeżenie)
symetrycznie rozmieszczone względem komory wlotowej i ko
mory osadzania (8). Komora wlotowa oraz komory (5, 6)
przechodzą dołem we wspólną kieszeń ssawną (9), w której
równomiernie na długości rozmieszczone są króćce ssawne (10)
zasysające równocześnie zagęszczony osad czynny z komory
(8), nastawione ścieki z osadem z komór (5, 6) i ścieki surowe
z komory wlotowej do pompowej instalacji recyrkulacji, miesza
nia i napowietrzania oczyszczanych ścieków. Nad lustrem ście
ków nad komorą osadzania (8) usytuowane są wloty (17)
pobierające powietrze dla strumienie (18). Wyloty (22) pom
powej instalacji recyrkulacji mieszania i napowietrzania są
skierowane poprzecznie do płaszczyzny symetrii oczyszczalni
i wprowadzone są pod lustro ścieków w komorach (5, 6).
(5 zastrzeżeń)
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Dział D
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
D01B

8412 22

W. 73873

Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Lonwit", Witaszyce, Polska
(Henryk Smarzyński, Henryk Zasadzki, Andrzej Tobolski,
Bogdan Krauze, Jan Praczyk, Jan Kałmucki, Feliksa Walczak).

drutów piłowych w przypadku ich zniszczenia. Grzebień kolisty
czesarki taśm włókienniczych charakteryzuje się tym, że
płyty koliste (1) wyposażone są w segmenty drutu piłowego (2),
połączone z płytą (1) trwale, za pomocą tworzywa epoksydo
wego.
(1 zastrzeżenie)

Pakularka do włókien łykowych
Przedmiotem wzoru użytkowego jest pakularka do pozyski
wania włókien łykowych w szczególności z wytrzep lnianych
i konopnych oraz słomy nieturbinowej surowej lub po obróbce
biologicznej. Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia pakularki charakteryzującej się dużą wydajnością i dobrą
jakością produkowanych włókien oraz ciągłością taśmy prze
rabianego materiału.
Pakularka składa się z maszyn zestawionych w kolejności:
stół zasilający (1), międlarka (2), wytrząsacz dolny (3), podsuszarka (4) z zasobnikiem załadowczym (17), wytrząsacz dolny
(5), międlarka (6), wytrząsacz dolny (7), międlarka (8), wytrzą
sacz dolny (9), międlarka (10), pakularka właściwa (11), wy
trząsacz dolny (12), przenośnik odprowadzający (13). przy czym
pomiędzy wytrząsaczem (3) a podsuszarką (4) znajduje się
przenośnik uiglony wznoszący (14). Przenośnik (15) podsuszarki
ustawiony jest ukośnie do poziomu zachodząc nad wytrząsacz
(5), a początek jego stanowi dno zasobnika załadowczego (17)
podsuszarki (4). Międlarki (2), (6) i (8) i wytrząsacze (3), (7),
(9) połączone są przenośnikami ukośnymi (16). (4 zastrzeżenia)

D01G

D03D

Dźwignia sterująca zaciskiem nitkowym makrochwytaka
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania dźwigni
spełniającej dwie funkcje - zapewniającej wysunięcie zacisku
nitkowego makrochwytaka na zewnątrz jego korpusu w chwili
przyjęcia wątku oraz umożliwiającej zwalnianie końcówki wątku
z zacisku po przelocie makrochwytaka przez przesmyk.
Dźwignia sterująca zaciskiem nitkowym makrochwytaka,
wyposażona w ramię zakończone rolką oraz ogranicznik, cha
rakteryzuje się tym, że ramię (1) jest złożone z dwóch elementów
połączonych rozłącznie oraz ograniczone dodatkowym ogranicz
nikiem (4) w postaci śruby osadzonej w gwintowanej prowadnicy
(5).
(1 zastrzeżenie)

Śląskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Lentex", Lubliniec,
Polska (Henryk Sowa, Zbigniew Szymała, Stanisław Kamiński,
Krzysztof Brol, Henryk Tobor, Stanisław Paluch, Jerzy Hałupka, Andrzej Borowicz, Witold Józefacki, Walenty Olczyk,
Aleksander Cyburt).
Grzebień kolisty czesarki taśm włókienniczych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia trwałości
grzebienia przez umożliwienie dokonywania wymiany tylko

Dział E
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO
E02B

W. 74060

85 0125

Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne, Ciechanów, Polska
(Wiesław Zakrzewski, Lech Łukasiak, Józef Szymański, Daniel
Klimkowski, Jan Dziewanowski, Henryk Krośnicki, Władysław
Regelewski).
Płyta łącznikowa w maszynie do bezrowkowego drenowania
Płyta łącznikowa w maszynie do bezrowkowego drenowania
ma kształt prostokątnej podkowy (1) z przymocowanymi trwale

85 01 30

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Ryszard Janczewski,
Rudolf Owczarz, Marek Pasierbek, Andrzej Włochowicz,
Zbigniew Zalipski).

85 01 22

W. 74046

W. 74076
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prostopadle do jej brzegów dwoma płytami (2) w kształcie tra
pezów, przylegającymi i przytwierdzonymi do boków tylnego
mostu ciągnika. Dodatkowe umocowanie płytami (2) trapezo
wymi wzmacnia przymocowanie płyty łącznikowej (1) do mostu
(3) i zapobiega jej oderwaniu przy pracy maszyny do bezrowkowego drenowania w zwartych gruntach.
(1 zastrzeżenie)
E04F

W. 73186

E05C

W. 73340

84 09 28

Maciej Mantorski, Warszawa, Polska (Maciej Mantorski).

Okładzinowa płytka
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania płytki
o kształcie umożliwiającym uzyskiwanie różnych wzorów na
układanych powierzchniach. Okładzinowa płytka z materiałów
ceramicznych lub innego tworzywa charakteryzuje się tym, że
ma kształt kwadratowy i składa się z dwóch części, przy czym
linia podziału ma przebieg falisty z tym, że odległości początku
i końca tej linii od najbliższego naroża płytki są sobie równe,
a części płytki korzystnie są różnobarwne.
(1 zastrzeżenie)

W. 74069

i łatwą regulację zazębienia rygla z zaczepem zamka oraz regu
lację położenia drzwi względem ramy kabiny.
Zamek drzwi kabiny składa się z zamka z ryglem (4) zamoco
wanego do drzwi (2) kabiny oraz z zaczepu (5) zamka mającego
powiększone otwory (6) pod śruby (7) i podkładki (8) mocujące
go do skośnej względem osi obrotu (3) powierzchni ramy (1)
kabiny.
(1 zastrzeżenie)

84 08 30

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice, Polska (Czesława
Bandrowska, Edward Sojka).

E05B
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Urządzenie do unieruchamiania okna albo drzwi w położeniu
uchylnym
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania urzą
dzenia zapewniającego pewność blokowania okna lub drzwi
w określonym położeniu.
Urządzenie do unieruchomiania okna albo drzwi w położeniu
uchylnym składa się z dźwigni (1) przegubowo za pomocą
obejmy (3) i sworznia (4) zamocowanej do futryny (2) oraz
zaczepu (9) mocowanego do ramy (7) skrzydła okna lub drzwi.
Zaczep (9) ma wybranie jednostronnie otwarte, przeznaczone
do przyjęcia dźwigni (1). Powierzchnia (11) dźwigni (1) zaopa
trzona jest w zęby (12) o równomiernej podziałce, a wybranie
w zaczepie (9) ma również uzębienie odpowiadające kształtem
wrębom między zębami (12) dźwigni (1). Wprowadzenie dźwigni
(1) w wybranie zaczepu (9) powoduje zazębienie się zębów (12)
dźwigni (1) z zazębieniem w wybraniu zaczepu (9) i tym samym
zaryglowanie ramy (7) skrzydła drzwi lub okna w żądanym uchyl
nym położeniu.
(3 zastrzeżenia)

85 01 28

Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego „Ursus", Warszawa,
Polska (Jan Bonasewicz).
Zamek drzwi kabiny pojazdu, zwłaszcza ciągnika rolniczego
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania kon
strukcji zamka drzwi kabiny pojazdu umożliwiającego prostą

E21C

W. 73630

841121

Dąbrowskie Gwarectwo Węglowe, Wielozakładowe Przed
siębiorstwo Państwowe, Kopalnia Węgla Kamiennego „Gro
dziec", Będzin, Polska (Zenon Kołacz, Andrzej Kędziora,
Zygmunt Jaromin, Bolesław Szymczyk, Mieczysław Kozioł).
Uchwyt do mocowania, noży obrotowych górniczych kombajnów
Uchwyt do mocowania noży obrotowych górniczych kom
bajnów charakteryzuje się tym, że dolna płaszczyznya (7)
trzonka noża wsparta jest dodatkowo na powierzchni (20) wystę
pu (8) co zapobiega przed nadmiernym wybijaniem przez nóż
powierzchni (6) uchwytu. Ponadto otwór (2) uchwytu (4)
ma stożkowe zakończenie co zapobiega przed zmniejszaniem
się otwory (2) w wyniku oddziaływania kołnierza (5) noża (1)
na powierzchnię (6) uchwytu (4).
(3 zastrzeżenia)
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Połączenie segmentów za pomocą złącza umożliwia ich ruch
w płaszczyźnie pionowej.
Złącze ma dwie pary uchwytów (8), (9) połączonych między
sobą łącznikiem (11) za pomocą sworzni (12). Łącznik (11)
ma kształt trapezu którego dłuższa podstawa łączy się z liniami
krzywymi przechodzącymi w linie proste. Każda z linii krzywych
jest zakreślona dwoma łukami o różnej długości promieni
(r) i (R).
(3 zastrzeżenia)

E21F

E21D

W. 74096

85 02 01

Centrum Mechanizacji Górnictwa „KOMAG", Gliwice,
Polska (Rudolf Korbel, Józef Maciejczyk, Stanisław Borkowski,
Lech Brojewski).
Złącze sprzęgowe do spągnicy obudowy górniczej
Złącze sprzęgowe służy do łączenia segmentów spągnicy mię
dzy sobą w przypadku gdy jest stosowana dzielona spągnica.

W. 74064

85 01 25

Tarnogórska Fabryka Urządzeń Górniczych „TAGOR"
Tarnowskie Góry, Polska (Henryk Izydorczyk, Czesław Bukalski, Jan Dyrda, Brunon Skwara, Hubert Kasperek, Adam
Kluger, Jan Śliwa).
Klin najazdowy
Wzór rozwiązuje zagadnienie wprowadzania segmentu obu
dowy górniczej na ślizgową płytę transportową, służącą do
przewożenia obudowy ze ściany likwidowanej do ściany nowo
zbrojonej.

Klin najazdowy składa się z trapezowej płyty spągnicowej
(1) nachylonej pod odpowiednim kątem do płyty podstawowej
(2) ograniczonej z przodu i z boku płytą czołową (7) oraz dwoma
naprowadzającymi płytami bocznymi (3 i 4). Środkowa część
klina nachylona jest poziomo tworząc płytę podciągnikową (5),
ograniczoną dwoma ściankami (6). Klin montowany jest do
końca torowiska za pomocą ßworzni i uchwytów (8), w celu
utworzenia przed nim równi pochyłej.
(3 zastrzeżenia)

Dział F
MECH4NIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
F01N

W. 74100

85 01 31

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitra
żowych „Bosmal", Bielsko-Biała, Zakłady Sprzętu Motoryza
cyjnego „Polmo", Brodnica, Polska (Zdzisław Tomczak, Jerzy
Płonka, Mirosław Runge).
Tłumik wydechu spalin
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania kon
strukcji tłumika charakteryzującej się małymi oporami prze
pływu i dobrym wytłumieniem hałasu wydechu silnika oraz pro
stą technologią wytwarzania. Tłumik wydechu spalin ma elip
tyczny płaszcz (1) zwinięty z blachy z zarolowanymi denkami
(7, 8), podzielony wewnątrz na trzy różnej pojemności komory,

litymi przegrodami (2, 3), z których tylko przegroda lewa (2)
jest przytwierdzona do płaszcza (1), zaopatrzony w rurę (4)
centralnie przebiegającą wzdłuż wnętrza tłumika, perforowaną
w każdej z komór otworkami przekraczającymi 15% średnicy
czynnej rury, zgrupowanymi w komorach skrajnych (12, 13)
u dołu rury, o łącznej powierzchni czynnej perforacji w każdej
z komór zawartej w granicach 105-^115% powierzchni prze
kroju czynnego rury. Rury wlotowe (14,15) spalin utwierdzone
są we wzmacniających nakładkach (10, 11) u góry denek (7, 8)
i mają końce otwarte w komorach skrajnych ścięciem równo
ległym do denek. Rura odlotowa jest otwarta w komorze środ
kowej (6) ścięciem skośnym ku dołowi i wylotowi i ma nasu
niętą nasadkę (9) przyspawaną do niej i wywinięcia otworu
denka.
(1 zastrzeżenie)
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dwoma pasmami elastycznej izolacji. Pasma izolacji mają
szerokość połowy obwodu rurki (1) i usytuowane są na jej
obwodzie pomiędzy początkiem (5) i końcem (6) zwojów (2).
Końce pasm izolacji owinięte są wokół brzegowych zwojów (2)
i są zabezpieczone zwojami (2) ostatniej warstwy.
(2 zastrzeżenia)

F02N

W. 71291

831108

Zbigniew Baczyński, Warszawa, Polska (Zbigniew Baczyński).
Urządzenie elektryczne do rozruchu silników ciągników rolniczych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej
konstrukcji urządzenia, które pozwoli na rozruch silników
ciągników rolniczych z częściowo rozładowanymi akumulato
rami.
Urządzenie zbudowane jest z transformatora składającego
się z trójfazowego magnetowodu (1), w oknach którego umiesz
czone są trzy jednakowe zwojnice nawinięte na korpusach
izolacyjnych (2), zbudowane z uzwojenia pierwotnego (3)
wykonanego z drutu nawojowego oraz z uzwojenia wtórnego
(5) z taśmy metalowej i izolowanego od zwojnicy pierwotnej
izolacją (4), a z zewnątrz izolacją (6), przy czym do zespołu
zwojnic zamocowany jest radiator (7) z umieszczonymi na nim
diodami prostowniczymi (8).
(1 zastrzeżenie)

F15B

W. 74450

85 03 28

Jerzy Szczepaniak, Gdańsk, Polska (Jerzy Szczepaniak).
Rozdzielacz obrotowy
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania prostej
i taniej konstrukcji rozdzielacza, zwłaszcza dla instalacji ga
zowych, niskociśnieniowych, nie wymagających dużej szczel
ności.
Rozdzielacz obrotowy ma postać cylindra (1) z dnem (2)
i pokrywą (3). W ściance cylindra (1) znajdują się otwory dopro
wadzające (4), które w ściance przeciwległej połączone są ka
nałem (5) z otworem odprowadzającym (6). W cylindrze (1)
jest umieszczony walec (7) z otworami poprzecznymi (8).
Każdy kolejny otwór poprzeczny (8) walca (7) jest przesunięty
w płaszczyźnie prostopadłej do osi walca o jednakowy kąt.
W płaszczyźnie otworu poprzecznego (9), pokrywającego się
z otworem odprowadzającym (6), wzdłuż tworzącej walca (7)
wykonany jest kanał (10), obejmujący wszystkie otwory dopro
wadzające (4). Otwór odprowadzający (6) znajduje się w pobli
żu środka długości cylindra (1).
(2 zastrzeżenia)

F02P
H01F

W. 74105

85 02 04

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej „Zelmot", War
szawa, Polska (Zygmunt Brożyna, Genowefa Kocemba, Irena
Gierkowska, Stanisław Wojtanowski).
Uzwojenie pierwotne dwubiegunowej cewki zapłonowej do silników
spalinowych
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie uzwojenia pier
wotnego cewki zapłonowej, nawiniętego na rurce bez użycia
międzywarstwowych przekładek izolacyjnych, zapewniającego
wysoki poziom izolacji między obwodami wysokiego i niskiego
napięcia.
Uzwojenie charakteryzuje się tym, że pierwsze zwoje (2)
znajdują się w odległości nie mniejszej niż 10 mm od końca
rurki (1), przy czym brzegowe zwoje (2) zabezpieczone są

F16B

W. 74053

85 01 23

Częstochowska Fabryka Artykułów Muzycznych, Częstocho
wa, Polska (Ireneusz Szeląg, Józef Skroński, Józef Motyl).
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Kołek rozporowy, zwłaszcza do mocowania płytek dźwiękowych
w dzwonkach

F16D
F15B

Kołek wykonany z tworzywa sztucznego umożliwia łatwe,
a równocześnie trwałe mocowanie płytek dźwiękowych do
ramki korytkowej w dzwonkach. Składa się on z półkolistej
główki (1) oraz trzonka o dwóch różnych średnicach - większej
w górnej części (2) i mniejszej w dolnej części (3). Ponadto trzo
nek zakończony jest łebkiem (4) oraz szczeliną (9) w kształcie
klina.
(1 zastrzeżenie)

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Trans
portowych, Bytom, Polska (Wojciech Agolzer, Stanisław Dubarek, Edward Gonet, Henryk Krzywanek, Antoni Markiewicz,
Andrzej Walkowicz, Zbigniew Zalewski).

W. 74111

85 02 04

Zwalniak elektro-hydrauliczny z regulacją czasu wysuwu
i powrotu tłoczy ska
Przedmiotem wzoru użytkowego jest zwalniak elektro-hydrauliczny z regulacją czasu wysuwu i powrotu tłoczyska,
zawierający osadzony w kadłubie silnik elektryczny z zamoco
wanym na jego wale wirnikiem pompy oraz osadzony w cylin
drze tłok z tłoczyskiem, charakteryzujący się tym, że w części
nadtłokowej cylindra (4) posiada współpracujący z regulatorem
(14) zawór (7), złożony z płyty (8) z otworem (9), zamocowanej
na obrzeżu otworu (11) wykonanego w ściance cylindra (4),
do której zamocowane są dwa trzpienie (12) z osadzoną na
nich wychylnie przysłoną (13), przysłaniającą otwór (9) i/lub
współpracujący z drugim regulatorem (14) zawór (19) złożony
z płyty (20) z otworem (21), zamocowanej na obrzeżu otworu
(23) wykonanego w ściance cylindra (4), do której zamocowane

F16B

W. 74092

85 01 31

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego „Projmors",
Gdańsk, Polska (Michał Ozorowski).
Element mocujący
Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji elementu
mocującego o prostej budowie i optymalnym zapewnieniu sku
teczności mocowania łączonych elementów z podłożem.
Element mocujący stanowi śruba (1) z ukształtowanym w dol
nej części stożkiem współpracującym z rozporową tuleją (2).
Zawiera ona w części dolnej wzdłużne wycięcia (3) będące rów
nież prowadzeniem dla nosek (4) śruby (1). (1 zastrzeżenie)
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są dwa trzpienie (24) z osadzoną na nich wychylnie przysłoną
(25), przysłaniającą otwór (21), oraz trzpień (26) posiadający
kulistą końcówkę (27) z osadzoną na nim wychylnie dźwignię
(28) z widełkami (29), obejmującymi trzpień (30) zamocowany
w przysłonie (25), przy czym każdy z regulatorów (14) posiada
korpus (15) osadzony w ściance obudowy (16), zwalniaka
a w nagwintowanym otworze (17) korpusu (15) osadzona jest
śruba (18), ograniczająca odpowiednio wychylenie przysłony
(13) lub dźwigni (28), która za pomocą trzpienia (30) ogranicza
wychylenie przysłony (25).
(1 zastrzeżenie)

F16H
F16D

W. 74056

85 01 25

Jelczańskie Zakłady Samochodowe, Jelcz, Polska (Wojciech
Pyzio).
Mechanizm blokady przekładni ślimakowej, zwłaszcza mechanizm
regulacji luzu hamulców
Mechanizm blokady umieszczony w tulei (4) osadzonej w obu
dowie przekładni stanowi część walu ślimaka (3) umieszczonej
F16L

W. 72534

84 05 16

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji
MOTOPROJEKT, Warszawa, Polska (Stefan Kulicki, Józef
Krzysztoszek).
Podpora rolkowa z ruchem krzyżowym
Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji podpory o zmniej
szonych oporach tarcia, nie wymagającej smarowania, umożli
wiającej podpieranie rurociągów o dużym wydłużeniu, o obni
żonych kosztach.
Podpora rolkowa z ruchem krzyżowym do podpierania ruro
ciągów, złożona z płyt i elementów tocznych według wzoru ma
co najmniej dwie rolki toczne z podtoczeniami o specjalnym
kształcie i określonym stosunku średnic, połączone ogranicz
nikami (8), oraz co najmniej dwa okrągłe pręty (3), pełniące
funkcję bieżni rolek tocznych dla ruchu wzdłużnego oraz jedno
cześnie funkcję rolek dla ruchu poprzecznego.
(1 zastrzeżenie)
w tejże tulei, w którym znajdują się otwory (8) przelotowe usy
tuowane prostopadle do jego osi i przesunięte względem siebie,
w których umieszczone są elementy blokujące, które stanowi
sprężyna (5) z umieszczonymi po jej obu stronach kulkami (6).
(1 zastrzeżenie)

F16H
B66F

W. 74065

85 01 25

Gliwickie Przedsiębiorstwo Urządzeń Transportowych
„Zremb", Gliwice, Polska (Robert Barglik, Zbigniew Szydelski).
Przekładnia hydr ok inetyczna, zwłaszcza do wózków
podnośnikowych widłowych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania uprosz
czonej konstrukcji przekładni hydrokinetycznej, w której
wyeliminowano sprzęgło jednokierunkowe, stanowiące część
najszybciej zużywającą się wskutek działania sfi tarcia. W prze
kładni wirnik kierownicy (1) połączony jest bezpośrednio
z tuleją kierownicy (2), przenosząc reakcję z wirnika na zewnątrz
przekładni.
(i zastrzeżenie)

F21V

W. 73715

84 12 03

Bolesław Gerasimczuk, Tarnowskie Góry, Polska (Bolesław
Gerasimczuk).
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Siedlisko świecznika

Komora izolowana

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania wielofunkcyjnego
siedliska przystosowanego do różnych dekoracyjnych zestawów
oświetleniowych. Siedlisko świecznika wykonane jako jedno
lita wypraska z tworzyw sztucznych, ceramicznych lub ze szkła
stosowane w dekoracyjnych zestawach oświetleniowych,
a w szczególności w świecznikach kloszowych ma postać cylindra
zamkniętego powyżej jego podstawy denkiem (1), na którym
znajduje się współśrodkowy wypust (2) w kształcie tulejki
służący do umieszczenia świecy, a na ścianie cylindra rozmie
szczone są szczeliny (3) symetrycznie na obwodzie.
(1 zastrzeżenie)

F25D

W. 73258
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84 09 17

Przedsiębiorstwo Produkcji Urządzeń Chłodniczych, Tarczyn,
Polska (Szymon Sztuk, Ryszard Faliszewski, Henryk Rosolak,
Lesław Mikołajczyk, Andrzej Górski).

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania kon
strukcji komory charakteryzującej się unifikacją i zamiennością
elementów.
Komora izolowana składa się z płyt izolacyjnych połączonych
ze sobą za pomocą śrub złącznych (7). Płyty izolacyjne składają
się z ramy (1), wewnątrz której znajduje się warstwa izolacyjna

(2) oraz okienka montażowe i pokryte są powloką ochronną
(4). Rama (1) ma równomiernie rozmieszczone otwory (5),
w których umieszczone są tuleje (6), w które wkręcone są śruby
zlączne (7). Na krawędziach znajdują się występy (8), w których
umieszczone są uszczelki (9). Płyty izolacyjne wzajemnie prosto
padłe połączone są poprzez kątownik nośny (10), który połą
czony jest za pomocą śruby (11) z listwą narożną (12).
(1 zastrzeżenie)

Dział G
FIZYKA
G01C

W. 74045

85 01 22

Krystyna Szczerba, Mysłowice, Polska (Krystyna Szczerba).
Przyrząd do wyznaczania linii prostych w pracach ogrodowych
Przyrząd składa się z dwóch kołków (1) połączonych trwale
sznurkiem (2). Istota wzoru polega na tym, że kołek (1) w dolnej
części w przekroju poprzecznym ma kształt równoramiennego
krzyża, a w części górnej ma głowice (4) z naprzeciwległymi
owalnymi wycięciami (5, 6), której obrzeża i część środkowa
jest zaopatrzona we wzmacniające użebrowania (7, 8).
(1 zastrzeżenie)

G01L

W. 73315

84 09 25

Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa, Polska
(Andrzej Tatko, Grzegorz Czarnecki).
Kaseta tensometryczna do pomiaru momentów obrotowych
w magnetofonie
Celem wzoru jest umożliwienie prowadzenia pomiaru mo
mentów obrotowych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.
Kaseta o kształcie i elementach znormalizowanej kasety magne
tofonowej, w torze biegu taśmy (2), pomiędzy otworem dla wał-
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ka ciągnącego a szpulką zbierającą taśmę, w położeniu kasety
odpowiadającym realizowaniu w magnetofonie funkcji „odtwa
rzanie", ma rolkę (3) ułożyskowaną na jednym z końców sprę
żyny płaskiej (4), drugim końcem zamocowanej trwale do obu
dowy kasety (1). Na sprężynie płaskiej (4) umieszczony jest
przetwornik tensometryczny (5) z wyprowadzeniami połączony
mi z elektronicznym układem pomiarowym. (1 zastrzeżenie)
G01 M

W. 72631

Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych,
Polska (Marian Gaweł, Krzysztof Boguszewski).

84 05 28
Kobyłka,

Skrętno - napinający zespół badawczy wałków skrętnych
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie skrętno-napinającego zespołu, realizującego zwiększenie ilości badanych wałków
bez powiększania długości urządzenia badawczego i bez zwięk
szania zapotrzebowania energii do badań.
Zespół charakteryzuje się tym, że usytuowane równolegle
obok siebie dwa badane wałki skrętne (1 i 2) w jednym końcu
połączone są ze sobą łącznikiem za pośrednictwem wałów
napędowych (3 i 4) z ramionami (5 i 6). W drugim końcu ba
dane wałki skrętne (1 i 2) są napięte w przeciwnych kierunkach
dwoma napinaczami śrubowymi, składającymi się ze śrub (11)
przytwierdzonych przegubowo do konstrukcji nośnej, przetkniętymi przez kostki (12) oparte przegubowo o ramiona (9 i 10)
ustalane nakrętkami (13).
(1 zastrzeżenie)

G01N

W. 72673
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na zewnątrz cylindrów, trójnik z dwoma kranami (10, 11)
i manometrem (12) oraz elastyczny przewód (13) jest połączona
z wbijanym w badany grunt (17) cylindrem (14) z odpowietrza
jącym zaworem (19).
Zgodnie z wzorem użytkowym do wewnętrznej ściany dolnego
wewnętrznego cylindra (1) jest przytwierdzony zestaw kółek
(6), między którymi umieszczony górny, wewnętrzny cylinder
(2) jest podwieszony do stelaża (3) linką, której przeciwny koniec
jest obciążony wyskalowanym w jednostkach objętości pojem
nikiem (5) z wodą, przy czym do górnego, wewnętrznego cylin
dra (2) jest przytwierdzona skala (9) wycechowana w jednostkach
objętości.
(1 zastrzeżenie)
G01N
G01B

W. 74047

85 01 22

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Dzie
wiarskiego „TRICOMED", Łódź, Polska (Ireneusz Filipiak,
Jan Gocalski, Henryk Paszkowski, Karol Trojan, Jerzy Kalinow
ski).
Przyrząd do pomiaru rozciągliwości rajstop i innych elastycznych
wyrobów włókienniczych
Przedmiotem wzoru użytkowego jest przyrząd do pomiaru
rozciągliwości rajstop i innych elastycznych wyrobów włókien
niczych. Przyrząd według wzoru użytkowego pozwala na do
konywanie pomiarów rozciągliwości przy zastosowaniu różnej
siły ze stałą prędkością rozciągania.
Przyrząd o pionowym korpusie wyposażony w siłomierz po
siada dwa kształtowe zaczepy (4 i 5): górny zaczep stały (4)
połączony z siłomierzem i dolny zaczep ruchomy (5) połączony
z układem napędu elektrycznego, zaopatrzony we wskazówkę
(12) do odczytywania wielkości wydłużenia na skali przymiaru
liniowego (11).
(1 zastrzeżenie)

84 06 04

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi - Zakłady Badawcze
i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, Polska (Jarosław
Czmiel, Bogdan Waśniowski, Janusz Szczurek).
Urządzenie do pomiaru współczynnika powietrzo-przepuszczalności
gruntów nasypowych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszczenia urzą
dzenia.
Urządzenie składa się z części dozująco-pomiarowej w postaci
dwóch odwróconych dnami na zewnątrz względem siebie
cylindrów (1 i 2), umieszczonych jeden w drugim, dla utworzenia
przestrzeni (18), która poprzez „U" rurkę (7) wyprowadzoną

G01P
G01R

W. 74085

85 01 31

Przedsiębiorstwo Automatyki i Aparatury Pomiarowej
„Meratronik", Szczecin, Polska (Tomasz Wojerczyk).
Czujnik termoanemometru
Czujnik termoanemometru zbudowany jest z termoelementu
(3) osadzonego trwale na płytce izolacyjnej (1), wykonanej
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w kształcie grotu strzały. Wyprowadzenia termoelementu (3)
przyłączone są do dwustronnie naniesionych na płytce (1)
ścieżek (4) przewodzących prąd elektryczny. Płytka izolacyjna
(1) z termoelementem (3) umieszczona jest w rurce (2) stanowiącej
uchwyt czujnika z wyprowadzonym przewodem pomiarowym
(5).
(1 zastrzeżenie)

Ekran elektromagnetyczny
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie ekranu zmniej
szającego wpływ zmiennych w czasie pól elektromagnetycznych
na pomiar własności magnetycznych materiałów elektrotech
nicznych.
Ekran składa się z szeregu pierścieni (1), wykonanych z ma
teriału ferromagnetycznego, połączonych ze sobą na zakładkę.
Poszczególne pierścienie (1) odizolowane są od siebie elektrycz
nie, przy czym każdy z nich zaopatrzony jest w zacisk uzie
miający (2).
(1 zastrzeżenie)

G01V
G01R

W. 72313

93

W. 72473

84 05 04

84 0411

Przemysłowy Instytut Elektroniki, Warszawa, Polska (Marek
Gonera, Zbigniew Kazbieruk, Jan Piątkowski, Bogdan Zbrzeżny)

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, Polska
(Andrzej Kurcz).

Konstrukcja mechaniczna testera analogowych układów scalonych

Elektroda do pomiarów geoelektrycznych

Celem wzoru jest opracowanie lekkiej, łatwej w transporcie
i wygodnej w eksploatacji konstrukcji testera nadającej się do
współpracy z innymi aparatami.
Konstrukcja mechaniczna testera parametrów elektrycznych
analogowych układów scalonych składa się z dwóch paneli pro
st opadłościennych (1, 2), jednego panelu (3) pełniącego funkcję
pulpitu pomiarowego, stelaża lewego (4), stelaża prawego (5)
i podnóżka (fi), które po zmontowaniu stanowią kompletne
stanowisko pomiarowe w postaci stołu laboratoryjnego o jedno
litej płaszczyźnie operacyjnej i wyposażonego w wydzielone
konsole operatorskie.
(2 zastrzeżenia)

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania lekkiej
i trwałej konstrukcji elektrody. Elektroda do pomiarów geoelek
trycznych ma wykonany całkowicie lub częściowo ze stopu alu
minium (duraluminium), element wbijany (1), połączony
u góry z umieszczoną poprzecznie rączką (3) oraz żelaznym

G01R
H05K

W. 73237

84 09 11

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska (Marian
Soiński, Dariusz Kolasa, Paweł Grabowski, Jan Wroński).

elementem zabezpieczającym (5). Do elementu (1) u dołu zamo
cowane jest ostrze stożkowe (2) z metalu o większej twardości.
W części środkowej rączka (3) ma większy przekrój, a w części
bocznej - mniejszy przekrój. W rączce (3) o mniejszym prze
kroju znajduje się otwór (4) przeznaczony do połączenia z prze
wodem elektrycznym.
(2 zastrzeżenia)
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G06F

W. 74049

85 01 24

Przedsiębiorstwo Zagraniczne w Polsce „SPARKS" Zygmunt Piłat, Wesoła, Polska (Grzegorz Majczak, Jerzy Łowiński).
Konstrukcja obudowy interfejsu, zwłaszcza do komputera
osobistego
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania kon
strukcji obudowy interfejsu, która może być wykorzystana do
różnej jego wielkości.
Obudowa składa się z dwóch odwracalnych jednakowych
pokryw, przedniej (1) i tylnej (2) w kształcie otwartego zjednej
strony pudełka oraz z wymiennych wstawek (3) w kształcie pro
stokątnej otwartej ramki, stanowiących element modułowy,
skręconych razem rozmieszczonymi symetrycznie w otworach
wkrętami (4), które znajdują się w tulejkach dystansowych (7).
(3 zastrzeżenia)
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Urządzenie do pomiaru jednostek pracy w maszynach
i urządzeniach napędzanych silnikami typu 2VD
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania kon
strukcji urządzenia umożliwiającej określenie rzeczywistego
zużycia paliwa przez silnik.
Urządzenie składa się z licznika (1) motogodzin zamocowa
nego do pokrywy (2), śruby (4) wkręconej w kołnierz wałka
(5) napędu pompy wtryskowej, podkładki (6) zabezpieczającej
śrubę (4) przed jej odkręcaniem się i obudowy (3) rozrządu kół
zębatych, do której przymocowany jest licznik motogodzin
(1) wraz z pokrywą (2). Śruba (4) ma wycięcie na łbie służące
do połączenia jej z licznikiem (1) motogodzin.
(2 zastrzeżenia)
G09F

W. 71556

83 12 20

Zakład Doskonalenia Zawodowego, Wrocław, Polska (Ry
szard Kowalski, Tadeusz Dąbrowski, Maciej Maciński, Gracjan
Konecki, Ryszard Kretschmer, Henryk Kołyszko).
Tablica świetlna wyników gier sportowych

G07C

W. 72858

84 06 28

Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu Wodno-Melioracyjnego, Barczewo, Polska (Bazyli Kadylak, Zbigniew Kłodnicki).

Tablicę według wzoru stanowi prostopadłościan zaopatrzony
w świetlne napisy „GOSPODARZE", „GOŚCIE", pod którymi
są usytuowane dwa trzywskaźnikowe pola odczytu wyniku,
zaś niżej czterowskaźnikowe pole odczytu czasu rzeczywistego
gry, dwa jednowskaźnikowe pola odczytu setów lub przewinień
drużyn oraz dwa jednowskaźnikowe pola odczytu przewinień
osobistych. Każdy ze wskaźników każdego z odczytowych pól
ma postać kasety, wewnątrz której każdy z usytuowanych tam
siedmiu segmentów (S 2 , S3) ma kształt graniastosłupa, którego
jedną podstawę stanowi wspólna dla wszystkich segmentów
(S 2 , Sj) przezroczysta, barwiona płyta (20), zaś drugą podstawę-wspólne drzwiczki (19) kasety. W drzwiczkach (19)
osadzonych jest czternaście żaróweczek (Z 4 ~ Z 6 ) w ten sposób,
że przy zamknięciu drzwiczek (19) wewnątrz każdego z siedmiu
segmentów (S 2 , S3) jest usytuowana symetrycznie względem
ścian tego segmentu jedna para wymienionych żaróweczek.
Powierzchnie wewnętrzne bocznych ścian każdego z segmentów
(S2 » S3) są błyszczące i stanowią odbłyśniki światła. Kołnierz
(18) kasety jest mocowany poprzez przeźroczystą, barwioną
płytę (20) do metalowej płyty (21) konstrukcji nośnej tablicy,
w której to płycie, w obszarze kasety jest utworzony otwór
(22). Od czołowej strony tablicy świetlnej do metalowej płyty
(21) jest zamocowana przezroczysta płyta (23).
(1 zastrzeżenie)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 23 (311) 1985
G12B

W. 72602
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84 05 23

Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole, Polska (Krystian Gramala, Norbert Kostoń, Marek Leja, Krzysztof Skarbek, Wie
sław Antoszak, Rudolf Zmarzły).
Płyta czołowa automatycznego mostka tensometrycznego
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji
płyty czołowej zapewniającej łatwą i funkcjonalną obsługę
mostka tensometrycznego. Płyta według wzoru ma zaciski
pomiarowe (9) oraz wyłącznik sieciowy (7). W dolnej części
płyty znajdują się: izostat jeden cykl (1), izostat pracy ciągłej
10), izostat automatycznego sterowania (11), izostat ręcznego

sterowania (12), trzy izostaty generatora (3), izostat urucho
mienia (start) (13) i zatrzymania stop (14). Płyta zawiera rów
nież wyświetlacz sześciocyfrowy (5) i klawiaturę zadawania
początkowego i końcowego numeru (7).
(1 zastrzeżenie)

Dział H
ELEKTROTECHNIKA
H01R
H05K

W. 74068

85 01 26

Zakłady Radiowe „Diora", Dzierżoniów, Polska (Antoni
Łuniewski, Jan Zając, Stanisław Harber, Stanisław Teterycz,
Gabriel Patrzykąt, Irena Bogucka, Piotr Dawidowicz).
Miniaturowe złącze uniwersałńe
Przedmiotem wzoru użytkowego jest miniaturowe złącze
uniwersalne, stosowane w urządzeniach elektronicznych, za
pewniające rozłączne połączenie elektryczne między punktami
znajdującymi się na płytce obwodu drukowanego a przewodami.
Złącze według wzoru użytkowego składa się z izolacyjnego
korpusu (K) i osadzonych w jego komorach szczelinowych
styków obejmujących (S). Styk obejmujący (S) posiada dwa
ramiona (R), ukształtowane w postaci płaskich sprężyn jedno
stronnie utwierdzonych, przy czym wolne końce (Rk) styku
obejmującego (S), oparte są przesuwnie o ścianki komory
szczelinowej izolacyjnego korpusu (K). Korpus (K) na jednej
wzdłużnej ściance wyposażony jest w występ (W), który wchodzi
w boczne wycięcie (Wb) w stykowej listwie (L). W listwie (L)
osadzone są na stałe styki obejmowane (O). Powierzchnię
zestyku obu współpracujących styków stanowią środkowe
części ramion (R) styku obejmującego (S) wygięte łukowo do
środka komory szczelinowej izolacyjnego korpusu (K).
(1 zastrzeżenie)

H02B
H04M

W. 74087

85 0131

Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektrotechniki i Automa
tyki Górniczej „EMAG", Zakład Telemechaniki Górniczej
„Elekírometal", Cieszyn, Polska (Alfred Jabłoński, Krzysztof
Kozłowski, Władysław Kulig, Karol Pelar, Józef Śliwa, Piotr
Wantula).
Urządzenie dyspozytorskie
Urządzenie dyspozytorskie wg projektu jest wykonane w for
mie biurka zawierającego wszystkie zespoły funkcjonalne niez
będne do spełnienia założonych funkcji, a także rozetę przyłą
czeniową i urządzenia zasilające. Kasety (3) z zespołami elektronicznjmi oraz urządzenia (4) zasilające usytuowano w wyod
rębnionych, zamykanych komorach w taki sposób, że ciepło
wydzielone w urządzeniach (4) zasilających jest odprowadzane
na drodze konwekcji kanałem powietrznym omijając kasety (3)
z zespołami elektronicznymi.
(2 zastrzeżenia)

H02B

W. 74099

85 01 31

Kopalnia Węgla Kamiennego „Gottwald", Katowice, Polska
(Zbigniew Kowalski, Henryk Majcher, Henryk Mużykowski,
Jan Luber, Andrzej Waligórski, Marek Michajłowski, Henryk
Pudełko, Zbigniew Tecel).
Zestaw łącznikowy z pomocniczym zasilaczem transformatorowym
Przedmiotem wzoru użytkowego jest zestaw łącznikowy
z pomocniczym zasilaczem transformatorowym, przeznaczony
do współpracy z urządzeniami łączności i sygnalizacji w pod
ziemiach kopalń, umożliwiający zasilanie instalacji łączności
i sygnalizacji niezależnie od warunków napędów maszyn gór
niczych i stanu łączników zestawu sterującego napędami.
Zestaw charakteryzuje się tym, że w komorze rozłącznika (1)
ma transformator pomocniczy (6), którego uzwojenie pierwotne
jest przyłączone do faz toru przelotowego (7), a uzwojenie
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wtórne (b) do zacisków (8) komory przyłączeniowej (5), przy
czym punkt środkowy (c) uzwojenia wtórnego (b) oraz rdzeń
transformatora pomocniczego (6) są połączone za pomocą
samozaciskającego złącza (d) nasuniętego na szynę uziemionego
toru ochronnego (9).
(1 zastrzeżenie)

H02K

W. 74103

Nr 23 (311) 1985

Od wewnętrznej strony aparatu słuchowego, połówki (PI) i (P2)
zawierają uchwyty (8) i (9) do mocowania w płaszczyźnie pio
nowej gumy otaczającej mikrofon elektretowy. Do górnych powierzchni połówek (PI) i (P2) jest przymocowana przykrywka
(P).
(10 zastrzeżeń)

85 02 01

Marian Pietruszka, Mielec, Polska (Marian Pietruszka).
Rozłączna szczotka maszyny elektrycznej wirującej
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej
konstrukcji szczotki maszyny elektrycznej wirującej, w której
elementem wymiennym po zużyciu jest jej korpus (2), połączony
rozłącznie z zespołem dociskowym (4), składającym się z prowad
nika (5) i płytki (6) połączonych linką dystansową (7) i sprę
żyny spiralnej (8).
(1 zastrzeżenie)

H05B

W. 74470

85 04 02

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska (Tadeusz
Budny, Krzysztof Kaczorowski, Wojciech Rusakiewicz, Jerzy
Zuń).
Generator lampowy do nagrzewania indukcyjnego o częstotliwości
3,39 MHz±7%
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie budowy generatorów
odznaczających się dobrymi parametrami eksploatacyjnymi,
a zwłaszcza spełniających współczesne wymagania dotyczące
zwalczania zakłóceń radioelektrycznych.
Obudowa generatora podzielona jest na pięć odrębnych,
w miarę szczelnych komór, o różnym przeznaczeniu, zapewnia
jących właściwe ekranowanie wzajemnych niepożądanych wpły
wów poszczególnych elementów. Komory oddzielone są od
siebie ściankami z blachy i zamykane przykręcanymi osłonami
(3, 4).
(1 zastrzeżenie)

H04R

W. 74084

85 01 31

Andrzej Bator, Warszawa, Polska, Janusz Szafraniec, War
szawa, Polska (Andrzej Bator, Janusz Szafraniec).
Pudełkowy aparat słuchowy
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania kon
strukcji obudowy aparatu słuchowego, łatwej w montażu.
Obudowę stanowią dwie komplementarne połówki (PI) i (P2),
które w dolnej części zawierają dwa otwory przelotowe (14),
a nad nimi trzy otwory (12) o mniejszych średnicach, dla osi
układów płynnej regulacji. Te otwory są zasłonięte zasuwką (Z).
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Nr zgłoszenia
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Strona

Nr zgłoszenia
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Strona

1

2

3

1

2

3

235421 T
235422 T
242735
242886
242915
243247
243693
244130
244585
244861
245123
245302
246088
246091
246104
246854
246875
246897
246907
246908
246913
247119
247129
247131
247215
247230
247266
247295
247316
247325
247326
247370
247371
247372
247373
247374
247381
247383
247384
247385
247386
247387
247388
247389
247390
247391
247398
247399
247400
247401
247402
247406
247408

H02H
H03K
G01N
D06B
F16K
G01B
B01F
B01D
C07C
C07D
C03B
B21D
B29C
G01N
F25D
E21D
G01L
H04L
C07F
C07F
A01C
G02B
A61B
B24B
F15B
D06F
A61N
B27B
F24B
A63H
A63H
H04B
B01J
E21C
G01F
H02K
H02K
C07H
G03C
A01K
C04B
B26F
C08L
C08L
B66C
B66C
B29H
D01B
B27C
B27C
A62B
E21D
G01R

66
69
55
38
49
52
7
6
25
26
24
10
18
56
50
43
55
70
29
29
2
60
3
16
47
38
4
17
50
5
5
69
8
42
53
66
67
30
61
3
24
17
32
32
22
22
18
37
17
17
4
44
58

247409
247410
247411
247412
247415 T
247417
247418
247419
247423
247424
247425
247426
247428
247429
247430
247431
247432
247433
247434
247435
247438
247439
247446
247448
247449
247451
247452
247453
247454
247455
247456
247457
247461
247464
247465
247466
247467
247468
247469
247470
247471
247472
247473
247474
247475
247478
247479
247480
247481
247482
247484
247485
247489

B03B
B03B
B03B
D01H
B01D
F16B
C02F
H02M
C22B
C22B
C08L
HOIR
E21D
C07D
G01N
B29C
C08G
C08F
A63H
F16H
B65G
G01L
C08G
C08L
B65G
E21C
E21C
B22D
F02M
F61G
H04Q
C23C
F27B
C08L
C02F
C09B
H05K
C08L
H05K
E21D
E21D
E21D
E04B
E04B
E04B
B01J
B21C
B63B
B65G
G01B
B23C
H03K
E21F

8
9
9
38
6
47
23
67
36
36
32
65
44
26
56
18
31
30
5
84
21
55
31
32
21
42
42
12
46
48
70
37
51
32
23
33
70
33
71
44
44
45
40
40
41
8
10
20
21
53
14
69
45

98
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1
247490
247491
247492
247494
247496
247497
247498
247502
247503
247506
247507
247508
247509
247510
247511
247512
247514
247516
247518
247519
247520
247521
247523
247524
247525
247526
247529
247530
247531
247535
247537
247538
247541
247542
247543
247545
247546
247547
247548
247551
247552
247553
247554
247556
247557
247558
247559
247560
247561
247564
247565
247575
247583
247744
248610
248642
249226
249784
249916
250427
250605
250635
250656
251037
251062

T
T

T
T
T
T
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2

3

1

2

3

C08J
C09B
C09B
A62B
G09B
B62D
C04B
G01 F
G01R
F01N
F23Q
G01R
G09B
G09B
G09B
A23K
C07C
F04D
B21G
C08L
C07C
C03C
F02B
F28F
C07D
C01B
H02M
B23K
B60M
E04B
C01B
C10B
A01B
A01G
B60G
H01M
H02K
B65G
C23F
B01D
B63B
G01R
C08J
C09C
E21D
H01C
G07C
F16G
C10B
G05D
F27B
O09K
H02H
A61K
E21C
G01R
B65D
G01N
C07D
B21D
B26D
C07D
H02M
G01K
B21D

31
33
33
4
63
20
24
54
59
46
4
59
63
63
63
3
25
46
11
33
26
24
46
52
27
23
67
15
19
41
23
35
1
2
19
65
67
22
37
6
20
59
32
34
45
64
63
48
35
61
51
34
66
4
43
60
18
56
27
10
16
27
68
54
10

251068 T
251095 T
251102 T
251139
251141
251143
251152 T
251166 T
251172 T
251175 T
251188 T
251198 T
251206 T
251208 T
251216 T
251240 T
251253 T
251255 T
251274 T
251280 T
251281 T
251282 T
251288 T
251289 T
251290 T
251291 T
251293 T
251294 T
251318
251338 T
251339 T
251380 T
251381 T
251382 T
251384 T
251386 T
251387 T
251388 T
251389 T
251395 T
251396 T
251399 T
251400 T
251401 T
251402 T
251403 T
251405 T
251406 T
251408 T
251409 T
251416 T
251417 T
251418 T
251419 T
251420 T
251422 T
251423 T
251454
251455
251457
251459 T
251489
251583
251656
251723

G01T
B24C
E21C
CUD
C10M
C23D
G01R
H02P
G09B
F23D
E03B
G05D
G01L
G01N
G01N
C04B
A23B
D03D
G01N
H02P
B25B
B25B
B23B
B23B
B23B
B23Q
C09B
C09B
H01R
G01 F
B23B
E04B
F16H
C02F
G01B
C14C
G01N
G01B
G09B
G05D
C07C
E04D
H01F
C10M
G05F
G05F
C05F
F04D
G01N
C07J
C08F
B01D
B01D
A01B
A01B
B22F
C08G
C10B
C05F
C07H
A01G
B03B
C10G
B22F
B22D

60
16
43
36
35
37
60
68
64
49
40
61
55
57
57
24
3
39
57
68
16
16
13
13
14
15
34
34
66
54
14
41
49
24
53
36
58
53
64
61
26
41
65
36
62
62
25
47
58
30
31
7
7
1
1
13
31
35
25
30
2
9
35
13
12
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251736
251804
251841
251868
252023
252036
252077
252091
252099
252100
252163
252168

2
F16F
121 B

B21K
C22B
C07D
F24H
B60D
B23Q
F26B
C07D
C07D
E02F

99

3

1

2

3

48
42
12
36
28
50
19
15
51
28
29
39

252169
252283 T
252464
252575 T
252708
252774
253215
253260
253436
253437
253444
253561

E02F
B21F
B21D
G01N
F01N
H01J
A01M
B21B
G05F
H03M
A63F
B61L

39
11
11
58
46
65
3
9
62
69
5
19
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Nr zgłoszenia
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71291
71547
71556
72270
72313
72389
72473
72496
72534
72602
72631
72673
72858
72971
72996
73079
73186
73237
73258
73315
73340
73630
73653
73688
73715
73724
73725
73804
73817
73872
73873
74045
74046
74047
74048
74049
74051
74053
74056
74059
74060
74062
74064
74065

F02N
B29C
G09F
A21B
G01R
B60R
G01V
B24B
F16L
G12B
G01M
G01N
G07C
B29C
B63B
A01D
E04F
G01R
F25D
G01L
E05C
E21C
C02F
B28B
F21V
B60K
B62D
A22C
A45F
B66C
D01B
G01C
D01G
G01N
A62C
G06F
B01D
F16B
F16H
B27C
E02B
C13G
E21F
F16H

Strona
88
79
94
72
93
80
93
77
90
95
92
92
94
79
81
72
86
93
91
91
86
86
83
79
90
80
81
72
73
82
85
91
85
92
74
94
75
88
90
78
85
84
87
90

Nr zgłoszenia
74066
74068
74069
74070
74071
74072
74073
74075
74076
74077
74079
74080
74081
74083
74084
74085
74086
74087
74088
74089
74090
74091
74092
74093
74094
74095
74096
74097
74098
74099
74100
74101
74103
74105
74106
74111
74112
74113
74114
74115
74348
74450
74470
74984

Int. Cl.3
C02F
H01R
E05B
B30B
B63B
B63B
B65G
B27C
D03D
C11C
A63F
B21B
B21B
B21B
H04R
G01P
A63H
H02B
A47J
B23B
B66F
B23K
F16B
B60L
C02F
B23B
E21D
A42B
B23B
H02B
F01N
A47B
H02K
F02P
B27C
F16D
B23B
B30B
B23G
C02F
B63B
F15B
H05B
B23P

Strona
83
95
86
79
81
81
82
78
85
84
74
75
75
75
96
92
74
95
73
76
83
77
89
80
83
76
87
73
76
95
87
73
96
88
78
89
76
80
77
84
82
88
96
77

SPIS TREŚCI

I. Wynalazki

Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział

A
B
C
D
E
F
G
H

-

Podstawowe potrzeby ludzkie
Różne procesy przemysłowe; Transport
Chemia i metalurgia
Włókiennictwo i papiernictwo
Budownictwo; Górnictwo
Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika miners.ca
Fizyka
Elektrotechnika
Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków

1
6
23
37
39
46
52
64
97

II. Wzory użytkowe

Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział

A
B
C
D
E
F
G
H

-

Podstawowe potrzeby ludzkie
Różne procesy przemysłowe; Transport
Chemia i metalurgia
Włókiennictwo i papiernictwo
Budownictwo; Górnictwo
Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska
Fizyka
Elektrotechnika
Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów użytkowych

72
75
83
85
85
87
91
95
100
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