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

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

Urząd Patentowy podaje do wiadomości konta w NBP
1. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 § 77 - opłaty związane z rejestracją 1 ochroną wynalazków,
wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych;
opłaty za skargi i odwołania.
2. Urząd Patentowy PRL, Centralny Ośrodek Informacji Patentowej - NBP V O/M w Warszawie
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 77 rozdz. 7811
§ 43 - wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw
§ 44 - wpłaty za usługi poligraficzne 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 - Centralny Ośrodek
Informacji Patentowej, Al. Niepodległości 188, skr. pocztowa 203, 00-950 Warszawa
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Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce
I. Wynalazkach do opatentowania
II. Wzorach użytkowych do ochrony

I. W Y N A L A Z K I
Dział A
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
A01D

P.247567

1984 05 05

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Zdzisław
Kośmicki, Tadeusz Kierinkiewicz, Przemysław Grabański, Tadeusz Pawlicki).
Belka palcowa
do przyrządów tnących maszyn żniwnych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji belki palcowej, która przenosiłaby wymagane obciążenie przy znacznie zmniejszonej masie,
a jednocześnie spełniała funkcję wzdłużnego kanału
tłoczącego powietrze do łożysk aerostatycznych.
Belka palcowa charakteryzuje się tym, że stanowi
ją element rurowy cienkościenny o dowolnym kształcie przekroju poprzecznego, połączony na stałe z częścią belki (7), do której przymocowane są palce (3),
przy czym belka (1) jest zaopatrzona w króćce rozprowadzające (9), połączone z wężem elastycznym (10),
oraz szybkozłącza (8), połączone z przewodem zasilającym w powietrze.
(1 zastrzeżenie)

i połączone, poprzez węże elastyczne (16), z wzdłużnym kanałem (14) tłoczącym powietrze, a ponadto na
listwach nożowych (4), w miejscach stosowania łożysk.
aerostatycznych, są mocowane nakładki (7) uszczelniające powierzchnię noży (6).
(2 zastrzeżenia>#

A01N

P.248112

1984 06 08*.

Pierwszeństwo: 1984 02 10 (nr WPA01N/260 008-1)
Polskie Koleje Państwowe - Centralny Ośrodek
Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, Warszawa,.
Polska (Friedrich Lohrmann, Leopold Karafiat, Sylwiusz Pytlák, Maria Bielawska).
Środek chwastobójczy
o nieselektywnym, długotrwałym działaniu

A01D

P.247568

1984 05 05

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Zdzisław
Kośmicki, Przemysław Grabiński, Hieronim Kobiński,
Tadeusz Pawlicki).
Przyrząd tnący maszyn żniwnych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia prawidłowego dolegania noży do przeciwostrza i wyeliminowania konstrukcyjnych i eksploatacyjnych luzów
w przyrządzie tnącym.
Przyrząd tnący maszyn żniwnych, mający nóż wykonujący ruchy posuwisto-zwrotne, charakteryzuje się
tym, że łożyska aerostatyczne (17), dociskające noże
(6) do stalek (2), są osadzone na dźwigniach (12)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowaniaśrodka nadającego się do zwalczania zbędnej roślinności na terenach przemysłowych, drogach i placach,,
zwłaszcza torach kolejowych.
Środek według wynalazku zawiera kombinację chlorowanych l,l-dimetylo-3-fenylomoczników, korzystnieM-dimetylo-S-^-dichlorofenýloÍ-mocznika z 1,3-dimetylo-3-(5-trifluorometylo- 1,3,4 -tiadiazol-2-ilo)-mocznikiem. Środek według wynalazku może ewentualniezawierać zwykłe nośniki, wypełniacze i substancje
pomocnicze oraz dodatkowe substancje czynne.
(3 zastrzeżenia)A01N

P. 250869

1984 12 11

Pierwszeństwo: 1983 12 12 - St. Zjedn. Am. (nr 560646)»
Stauffer Chemical Company, Westport, St. Zjedn.
Ameryki (Oscar R. Ochomogo, Robert Deuber).
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Synergiczny środek chwastobójczy
Synergiczny środek chwastobójczy zawiera: (a) skutecznie działającą chwastobójczo ilość tiolokarbaminianu o wzorze 1 i (b) skutecznie działającą chwastobójczo ilość anilidu o wzorze 2.
(4 zastrzeżenia)

A23L

P. 251348 T

1984 12 28

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław, Polska (Barbara Garncarek, Zbigniew Garncarek, Jerzy Ziobrowski).
Sposób
A01N

P.251604

1985 01 18

Pierwszeństwo: 1984 0118 - Wlk. Brytania
(nr 84/01308)
Uniroyal Limited, Newbridge, Wielka Brytania.
Środek grzybobójczy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
środka do zaprawiania nasion, przeznaczonego do zapobiegania zagrzybieniu nasion.
Środek grzybobójczy charakteryzuje się tym, że zawiera związek o wzorze 1, w którym R i R1 mogą
być takie same lub różne i oznaczają atomy wodoru
lub grupy alkilowe o 1-8 atomach węgla oraz oksychinolinian miedzi, przy czym stosunek wagowy tych
składników wynosi 16:1-1:5.
(6 zastrzeżeń)

P.252560

1985 03 25

Pierwszeństwo: 1984 03 28 - RFN (nr P 34 11 365.7)
Nordischer Maschinenbau Rud Baader GMBH+CO
KG, Lubeka, Republika Federalna Niemiec.
Urządzenie do ogławiania ryb
Celem wynalazku jest zwiększenie wydajności uzyskiwania mięsa rybiego oraz uproszczenie mechanizmu
ogławiania.
Urządzenie wyposażone jest w przenośnik z zabierakami (4) do przesuwania ryb poprzecznie do ich
osi wzdłużnych, prowadzony równolegle do niego przenośnik pomocniczy (9) do przyjmowania głowy ryby,
wyposażony w elementy trzymające zamocowane w
prowadnicach (12) i (13) oraz w mechanizm oddzielający z cięciem klinowym, umieszczony pomiędzy
przenośnikiem głównym a pomocniczym.
W obszarze urządzenia oddzielającego zastosowano
szynę prowadzącą (14), która sprzężona z elementem
trzymającym spycha go sprężynowo w kierunku do
przenośnika. Spychanie trwa od chwili osiągnięcia
najkorzystniejszego położenia ryby i wówczas następuje odcięcie głowy nożami kołowymi tuż przy krawądziach łuków skrzelowych.
(6 zastrzeżeń)

pektynowego

Ekstrakcję związków pektynowych prowadzi się za
pomocą roztworu szczawianu amonowego bezpośrednio z suszu wytłoków owoców i warzyw. Ekstrakt
oddziela się od miazgi i poddaje dwuetapowemu
oczyszczaniu obejmującemu proces odbarwiania i proces dejonitacji. Proces odbarwiania prowadzi się na
makroporowatym złożu sorpcyjnym oraz za pomocą
węgla aktywnego, natomiast proces dejonitacji przebiega najpierw na złożu silnie kationitowym, na którym usuwa się jony amonowe i inne kationy towarzyszące pektynie, a następnie na złożu anionitowym
z pierwszorzędową grupą aminową, gdzie oddzielane
są jony szczawianowe i inne aniony stanowiące zanieczyszczenia ekstraktu. Uzyskany czysty roztwór
pektyny poddaje się zagęszczeniu, a następnie suszeniu znanymi sposobami.
Sposób według wynalazku umożliwia- zwiększenie
wydajności procesu o ok. 30-50% na skutek eliminacji strat produktu powstających w rezultacie dotychczasowego uprzedniego ługowania zanieczyszczeń
z suszu roślinnego.
(1 zastrzeżenie)

A23L
A22C

otrzymywania preparatu

P.251716 T

1985 01 25

Zakłady Rybne, Gdynia, Polska (Elżbieta Meyer-Szałecka, Andrzej J. Wawerek, Danuta Ostrowska,
Karol W. Chowaniec, Jolanta M. Kamińska, Czesława Chabowska).
Sposób produkcji konserw rybnych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia
pracochłonności i energochłonności procesu wytwarzania wysokokalorycznych konserw rybnych.
Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym,
że czystą, umytą rybę poddaje się wstępnej obróbce
termicznej, polegającej na jej schłodzeniu do temperatury 273-274°K, po czym zachowując stałą temperaturę procesu nie przekraczającą 278°K, poddaje się
tak schłodzoną rybę, nie parowaną, separowaniu a następnie uzyskany farsz miesza się z zestawem stabilizatorów w postaci
mąki budyniowej stosowanej
w ilości 4,3% w stosunku do masy surowca rybnego,
mąki pszennej w ilości 3,4% względem surowca' rybnego, kaszy manny w ilości 5,1% względem surowca
rybnego. Ponadto dodaje się 36,6% pasteryzowanej
sałatki warzywnej, jak również przyprawy smakowozapachowe i koncentrat pomidorowy. Całość dokładnie się miesza a wymieszaną masę po zapakowaniu
do puszek sterylizuje się znanym sposobem i poddaje
dojrzewaniu.
(1
zastrzeżenie)
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1984 05 04

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Jan Szopiński,
Edward Kamiński, Jerzy Szumała).
Sposób przygotowania warzyw i ziemniaków
do suszenia konwekcyjnego
Celem wynalazku jest umożliwienie uzyskania na
typowych suszarkach konwekcyjnych suszu w postaci
drobnych lecz ukształtowanych przestrzennie cząstek
o wymaganym stopniu suchości na całym przekroju.
Sposób przygotowania warzyw i ziemniaków do
suszenia konwekcyjnego, w którym surowiec dzieli
się zgrubnie na kształtki w postaci plastrów, krążków, kostek itp. charakteryzuje się tym, że kształtki
nacina się, pozostawiając mostki łączące nacięte segmenty kształtek.
(4 zastrzeżenia)

A23P
A22C

P.247734

1

Każdy pierścień uszczelniający (16, 18, 20, 22) wykonany jest z laminatu zawierającego rozciągnięty porowaty policzterofluoroetylen połączony z elastometryczną tkaniną. Osłona głowy zawiera kaptur ochronny (2), który całkowicie osłania głowę użytkownika,
mający przezroczystą płytkę (12), dla umożliwienia
obserwacji, lub też ma otwór, który częściowo odsłania twarz użytkownika, który to otwór ma krawędzie,
stykające się z twarzą użytkownika, zawierające elastomeryczny laminat stanowiący uszczelnienie krawędzi. Osłona głowy zawiera maskę twarzową i czepiec.
Osłony wykonane są z materiału co najmniej czą6c;owo przewodzącego prąd elektryczny.
(10 zastrzeżeń)

1984 05 18

Instytut Maszyn Spożywczych, Warszawa, Polska
(Kazimierz Sabak, Jerzy Kiełkiewicz, Jerzy Fabisiewicz, Andrzej Włostowski).
Formierka kotletów z mas spożywczych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji formierki odznaczającej się łatwą obsługą,
zwłaszcza elementów regulacji i sterowania oraz dokładnością wykonania ilościowego i jakościowego kotletów.
Formierka ma zbiornik otwarty od góry, wyposażony
wewnątrz w układ ślimaków. Najwyżej jest usytuowany wstęgowy ślimak (8), a pod nim zespół dwóch
przeciwbieżnych ślimaków (2), podających masę do
cylindrów z tłokami. Zbiornik jest usytuowany nad
podstawą (6) stanowiącą obudowę dla elementów
przeniesienia napędu. Elementy robocze są usytuowane poniżej zbiornika, a powyżej podstawy (6) i składają się z płyty z gniazdami formującymi, szeregu
cylindrów z tłokami, szeregu wypychaczy (22) do
opróżniania gniazd formujących z uformowanych kotletów na taśmę przenośnika (25). Z płytą współpracuje usytuowany nad nią nóż.
(2 zastrzeżenia)

A41D

P.252249

A41D

P. 253323

1985 05 10

Jan Jurczyński, Gdynia, Polska (Jan Jurczyński)..
Powłoka warstwowa zwłaszcza
ubiorów termoizolacyjnych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania powłoki do wykonywania ubiorów, których wymiary
można zmniejszyć przez wypuszczenie powietrza.
Powłoka zbudowana jest z kilku worstw metalizowanego materiału (1) wodo- i powietrzoszczelnegouformowanych w komory (2) wypełnione nadmuchiwanym powietrzem lub gazem z butli.
(4 zastrzeżenia)

1985 03 05

Pierwszeństwo: 1984 03 05 - St. Zjedn. Am. (nr 586.296)
W.L. Gore and" Associates, Inc., Newark, Delaware,
Stany Zjednoczone Ameryki.
Odzież ochronna
Przedmiotem wynalazku jest odzież ochronna zabezpieczająca przed przepływem cząsteczek materii ze
środowiska na użytkownika i w kierunku odwrotnym,
zawierająca kaptur ochroniny, osłony korpusu, osłony
nóg i osłony stóp, w której każda z osłon, gdziekolwiek jest połączona z usytuowaną przyległe osłoną,
połączona jest z nią za pomocą pierścienia uszczelniającego (16, 18, 20, 22), z elastomerycznego laminatu,
który zachodzi na pierścień uszczelniający, z elastomerycznego laminatu, przylegającej osłony.
Wszystkie odsłonięte zewnętrzne powierzchnie stanowi porowaty, rozciągnięty policzterofluoroetylen.

A41D

P. 253323

1985 05 10:

Jan Jurczyński, Gdynia, Polska (Jan Jurczyński)..
Lekka powłoka warstwowa,
zwłaszcza ubiorów ciepłochronnych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania powłoki warstwowej cechującej się lekkością i małą.
objętością po wypuszczeniu powietrza.
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Powłoka zbudowana jest z dwóch warstw metalizo
wanego materiału (1) wodo- i powietrzoszczelnego korzystnie folii igielitowej, bedoplastu itp., oddzielo
nych od siebie izolującą warstwą powietrza (2), na
dmuchiwanego ustami lub mieszkiem. Żądaną grubość
izolacyjnej warstwy powietrza uzyskuje się przez łą
czenie (3) warstw metalizowanego materiału (1) wodoi powietrzoszczelnego.
(4 zastrzeżenia)

A61F

P.247549
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39, 40, 41) próbkujące z pamięcią do przetworników
(42, 43, 44, 45) analogowo-cyfrowych korzystnie 8-bitowych o wyjściach równoległych.
Sygnał ostrości próbkuje się z częstotliwością zegara
(16), zaś sygnały barw podstawowych i kontrastu
próbkuje się z częstotliwością zegara pomocniczego.
Dalej sygnały cyfrowe ostrości, kontrastu i barw podstawowych podawane są do odrębnych układów przekazujących, z których każdy zawiera przynajmniej
jeden blok pamięci dynamicznej. Wejścia adresowe
bloku pamięci dynamicznej są połączone z wyjściami
programowanego dekodera instrukcji. Wyjście każdej
komórki bloku pamięci dynamicznej jest szeregowe,
zaś informacja z bloku pamięci dynamicznej dostępna
jest z częstotliwością sygnału zegara sterującego odczytem bloku pamięci.
(10 zastrzeżeń)

1984 05 04

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Gerard Wiśniewski, Bronisław Jachym).
Układ protezy narządu wzroku
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie
opracowania
układu protezy narządu wzroku człowieka odzwierciedlającego funkcje gałki ocznej oraz nerwu wzrokowego umożliwiającego widzenie barwne.
Układ jest zestawiony z układu optycznego, układu
analizującego, układu przetwarzającego i układu przekazującego. Na drodze obrazu z zestawu (1) soczewek
ogniskujących umieszczony jest zestaw (2) elementów
optycznych zwielokrotniających obraz 3-krotnie. Na
drodze każdego z trzech zwielokrotnionych obrazów,
w płaszczyznach prostopadłych do ich osi znajdują
się filtry (3, 4, 5) barw podstawowych, wielokanałowe powielacze (6, 7, 8) elektronów oraz matryce (9,
10, 11) odwzorowujące, które od strony wylotów kanałów powielaczy mają szereg odizolowanych od siebie obszarów z materiału przewodzącego. Od strony
przeciwnej każda matryca ma elektrodę połączoną
z każdym z obszarów przewodzących tej matrycy oddzielnym analogowym przełącznikiem sterowanym cyfrowo.
Jedne wejście kolejnych bramek sterujących przełącznikami w matrycy (9) barwy zielonej, zawierającej
korzystnie czterokrotnie większą gęstość obszarów
przewodzących niż pozostałe matryce (10, 11), połączone są wierszami z kolejnymi wyjściami rejestru (12)
przesuwającego wierszy, a drugie wejścia jej kolejnych bramek sterujących połączone są kolumnami
z kolejnymi wyjściami rejestru (13) przesuwającego
kolumn. Sygnał analogowy z matrycy (9) barwy zielonej stanowi sygnał ostrości. Bramkami matryc (10,
11) odpowiadających barwie niebieskiej i czerwonej
steruje naprzemian co drugie wyjście rejestru (12)
przesuwającego wierszy i rejestru (13) przesuwającego kolumn. Rejestry (12, 13) sterowane są wspólnym
zegarem (16). Z sygnału ostrości, poprzez sterowany
zegarem (28) pomocniczym bufor (27) bramkowany
wybiera się sygnał z co drugiego wiersza i co drugiej
kolumny obszarów przewodzących matrycy (9) barwy
zielonej. Sygnały barw zielonej, niebieskiej i czerwonej, sfazowane zgodnie, podawane są na wejście sumatora (35), na wyjściu którego otrzymuje się sygnał
kontrastu. Sygnały ostrości, kontrastu i barw podstawowych, zgodnie sfazowane w przesuwnikach fazowych (32, 33, 34) podawane są przez układy (37, 38,

A61F

P.247763

1984 05 18

Katowickie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego, Katowice, Polska (Ernest Placek, Zenon Kulus).
Pas stabilizujący lędźwiowo-krzyżowy
Przedmiotem wynalazku jest pas stabilizujący lędźwiowo-krzyżowy stosowany przy leczeniu bólów przy
zmianach zniekształcających kręgosłup.
Celem wynalazku jest umożliwienie dokładnego dozowania siły nacisku pasa. Pas ma po obydwu stronach wkładki tylnej (1) symetrycznie umieszczoną taśmę opasującą (4) oraz taśmę ściągającą (6) zakończoną zapinkami dotykowymi (5). Taśma opasująca (4)
ma kształt trapezu, na którym rozmieszczone są zapinki dotykowe (5), a jego podstawa, a zarazem zakończenie pasa, jest równa szerokości taśmy ściągającej
(6) umieszczonej prostopadle do krawędzi bocznych
wkładki tylnej (1).
(1 zastrzeżenie)

A61F

P.251100

Wojewódzki Szpital
(Zdzisław Łukaszów).

T

Zespolony,

1984 12 19
Szczecin,

Polska

Rama do trakcji kręgosłupa
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
stosowania reżimu łóżkowego i wyciągów długotrwałych podczas trakcji odcinków kręgosłupa szyjnego
i lędźwiowego.
Rama, układana bezpośrednio na łóżku chorego, albo, po zamontowaniu do niej nóżek - stanowiąca wy-
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posażenie sali rehabilitacyjnej, ma dwa skrajne, ułożyskowane wkłady ruchome (1) i jeden wkład środkowy, stały (2), rygle (3), uchwyty (4) oraz bloczki
ruchome (5), mocowane do ramy rozłącznie z możliwością ich przesuwu, zwłaszcza w pionie.
(1 zastrzeżenie)

A61M

P. 252563

1985 03 25

Pierwszeństwo: 1984 03 30 - Szwecja (nr 8401778-9)
Astra-Tech
Lundbäck).

Aktiebolag,

Sztokholm,

Szwecja

(Stig

Sztuczne serce

A61F

P. 251101 T

Wojewódzki Szpital
(Zdzisław Łukaszów).

Zespolony,

1984 12 19
Szczecin,

Polska

Przystawka do trakcji kręgosłupa
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia odpowiedniego ułożenia pacjenta podczas trakcji kręgosłupa lędźwiowego.
Przystawkę stanowi płyta (1) dzielona wzdłuż osi
obrotu jej części składowych, do których przymocowane są mechanizm przesuwu poziomego (3), zmiennej
długości nóżki (2) oraz. materac (4). Przystawka fleksyjna po rozłożeniu tworzy przystawkę ekstensyjną.
(1 zastrzeżenie)

Konstrukcja według wynalazku ma przedsionek (14)
i komorę (13), które oddzielone są jednokierunkowym
zaworem (4), a komora (13) ma ponadto drugi jedno
kierunkowy zawór (5) przy wylocie. Zarówno komora
(13) jak i przedsionek (14) wykonane są z elastycznego
materiału i są umieszczone w pojemniku wypełnio
nym powietrzem (1). Komora może być ściskana za
pośrednictwem jednokierunkowego układu przenosze
nia mocy (10), połączonego z silnikiem, oraz rozsze
rzana pod wpływem oddziaływującego od wewnątrz
ciśnienia krwi i samoistnie generowanej siły hydro
dynamicznej.
W momencie skurczu, komora (13) ulega kompresji.
Ciśnienie powietrza w pojemniku (1) stopniowo obni
ża się, dzięki czemu możliwy jest dopływ krwi do
przedsionka. Krew dopływa w takiej ilości, że jej
ciśnienie przewyższa ciśnienie w pojemniku (1). W
trakcie rozkurczu, gdy kompresja komory (13) ustę
puje i jej objętość ponownie wzrasta, krew może być
pobierana z przedsionka (14) i, gdy ciśnienie dopły
wającej krwi przewyższa ciśnienie powietrza w obję
tości (1), które stopniowo rośnie, osiąga się efekt wpły
wania krwi do pompy. W taki sposób osiąga się pra
wie stały dopływ i pulsacyjny wypływ z objętości w
jednostce czasu, uzależniony od strumienia dopływa
jącego.
(17 zastrzeżeń)

Dział B
ROŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT

B01D

P. 245640

1984 0106

B01D

P.247572

1984 05 07

Hajnowskie Przedsiębiorstwo Suchej Destylacji Drewna, Hajnówka, Polska (Witold Murawski, Michał Turonek).

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice, Polska (Andrzej Muszkę, Janina Máchej, Jan Eichhof, Zbigniew
Kalinowski, Józef Śliwa).

Domowy filtr do oczyszczania wody pitnej
z wypełnieniem z węgla akywnego

Urządzenie do elektrotermicznego zatężania
i kondensacji kwasu fosforowego
Celem wynalazku jest uzyskanie odpowiednio wysokiego stopnia kondensacji kwasu fosforowego.
Urządzenie do elektrotermicznego zatężania i polikondensacji kwasu fosforowego, stanowiące zbiornik
składający się przynajmniej z dwóch sekcji roboczych
usytuowanych koncentrycznie charakteryzuje się tym,
że odprowadzenie produktu (8) znajduje się w sekcji
centralnej (1), doprowadzenie prądu elektrycznego (7)
w sekcji sąsiadującej (2) z sekcją centralną (1), nato-

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie większej skuteczności oczyszczania wody pitnej. Uzyskuje się to przez
przepływ grawitacyjny i labiryntowy wody.
Filtr wyposażony jest w przegrody z przemiennie
usytuowanymi otworami oraz siatki: dolną i górną.
Wolna przestrzeń nad górnym sitem służy do regulacji ilości napływającej wody do filtrowania.
(3 zastrzeżenia)
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miast doprowadzenie surowca (9) usytuowane jest w
sekcji innej niż centralna, korzystnie w sekcji zewnętrznej (3). Korzystne jest też, aby doprowadzenie znajdowało się w kilku miejscach. W urządzeniu o trzech
lub więcej sekcjach doprowadzenie surowca (9) usytuowane jest na prostych przechodzących przez środek urządzenia i elektrody (7).
(2 zastrzeżenia)
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z wałem (5) za pomocą wpustu (6) i śruby (10). Zespół
napędowy ma zastosowanie w mieszalnikach z obrotowym zbiornikiem, przeznaczonych do przygotowywania produktów ciastowatych lub półpłynnych, zwłaszcza betonu.
(1 zastrzeżenie)

B01J

P.253029

1985 04 19

Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne,
Płock, Polska (Konrad Jaskóła, Aleksander Puchowicz,.
Franciszek Cieśla, Paweł Krzysztofik, Antoni Szyluk).
Sposób utylizacji niepalnego gazu resztkowego
z procesów chemicznych

B01D

P. 247637

1984 05 11

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska (Andrzej L. Dawidowicz, Jan Rayss).
Sposób modyfikacji powierzchni adsorbentów,
nośników i kolumn kapilarnych do chromatografii
Celem wynalazku jest umożliwienie otrzymywania
adsorbentów, nośników i kolumn chromatograficznych
z podwyższoną efektywnością.
Sposób według wynalazku polega na tym, że na
powierzchnię adsorbenta, nośnika lub kolumny kapilarnej nanosi się związki boru, po czym wygrzewa się
wytworzony produkt w temperaturze 670°-970°K w
czasie 2-30 godzin.
(1 zastrzeżenie)
B01F

P.247630

1984 05 09

Przedsiębiorstwo Produkcji Wyposażania Zakładów
Usługowych „Wuteh", Piotrków Trybunalski, Polska
(Jerzy Cichoracki, Władysław Telatnik, Stefan Chłapiński, Marek Jędrych).
Zespół napędowy mieszalnika
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania zespołu napędowego o zwartej konstrukcji, prostej budowie oraz łatwego w obsłudze.
Zespół napędowy według wynalazku stanowi motoreduktor (4) umocowany w tulejowej obsadzie (2)
spawanej z ramą (1) mieszalnika. Na końcówkę wału
(5) motoreduktora (4) jest nasadzona tuleja (7) stożkowego dna zbiornika (8). Zbiornik (8) jest połączony

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie utylizacji niepalnego gazu resztkowego, zawierającego substancje palne i toksyczne w dużym rozcieńczeniu oraz substancje
tworzące mieszaniny wybuchowej pochodzącego z procesów chemicznych, zwłaszcza rafineryjnych i petrochemicznych.
Sposób według wynalazku polega na bezpiecznym
wprowadzeniu sprężonego niepalnego gazu resztkowego do paliwa zasilającego palnik przemysłowy, przy
czym może to być palnik pochodni niszczącej inne
odpadowe strumienie w zakładach chemicznych. W
palniku energia kinetyczna gazu resztkowego służy
do zassania powietrza i dobrego wymieszania ze składnikami palnymi w strefie płomienia, zaś powstałe
w wyniku spalenia gazu spaliny rozpraszane są z wysokiego komina przemysłowego.
(2 zastrzeżenia)

B02C

P. 251965

1985 02 15-

Pierwszeństwo: 1984 02 17 - Włochy (nr 1967A/84)
Snamprogetti S.p.A. Mediolan, Włochy (Carlo Piccinini, Vincenzo Lagane, Tarcisio Orlandi, Osvaldo
Paronuzzi).
Sposób wytwarzania wysoko stężonej zawiesiny
ciał stałych
Wynalazek pozwala otrzymać bez filtracji zawiesinę?
węgla w wodzie, której skład granulometryczny obejmuje dwie frakcje o różnym uziarnieniu.
Węgiel rozdrobniony wstępnie do maksymalnego«
uziarnienia 6 mm rozdrabnia się w pierwszym młynie wraz z wodą i dodatkami stabilizującymi zawiesinę, przy stosunku wagowym węgla do wody zawartym w zakresie od 35:65 do 60:40, korzystnie 51:49.
Zawiesinę wodną z pierwszego młyna zawierającą w ę giel rozdrobniony do około 20 /xm miele się z drugą
partią rozdrobnionego węgla w drugim młynie, przy
stosunku wagowym zawiesiny wodnej do wspomnianego węgla zawartym w zakresie od 46:54 do 75:25„
korzystnie 51:49.
(6 zastrzeżeń)

B03C

P. 252329

1985 03 09

Pierwszeństwo: 1984 03 04 - RFN (nr P 3408839.3)
Metallgesellschaft Aktiengesellschaft, Frankfurt nad
Menem, Republika Federalna Niemiec.
Elektroda osadcza do odpylaczy
Elektroda zawiera pasma blachy, w których między
odcinkami (13) ustawionymi ukośnie do kierunku przepływu gazu (20) znajdują się odcinki (14, 14a) przebiegające równolegle do kierunku przepływu gazu.
Końce odcinków (14 i 14a) są zgięte o 180° w celu
utworzenia złącza (9) z sąsiednimi segmentami.
(5 zastrzeżeń)-
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P. 253225

1985 05 03

Huta 1 Maja, Gliwice, Polska (Jerzy Domiński, Wacław Seremak, Ernest Mercik, Rudolf Pierończyk).
Sposób obcinania wypływki walcowniczej
z obręczy kolejowych
i urządzenie do stosowania tego sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia dobrej wydajności i wysokiej jakości wykonania obcinania wypływki.
Sposób obcinania wypływki walcowniczej z obręczy
kolejowych polega na tym, że wypływka jest obcinana w czasie obrotu obręczy napędzanej rolkami, przez
udarowe dłutowanie tnącym narzędziem, ustawionym
w stosunku do obręczy tak, aby kąt pomiędzy jego
osią podłużną a powierzchnią boczną obręczy był 90°'
jego krawędź tnąca nie była równoległa do tej powierzchni, a część ostrza po przebiciu wypływki pozostawała zawsze wewnątrz obręczy i ślizgała się po jej
wewnętrznej powierzchni.
Urządzenie do stosowania sposobu składa się z zespołu napędowego i zespołu tnącego, osadzonych we
wspólnej podstawie (3), przy czym zespół napędowy
składa się z biegowych rolek napędzanych pneumatycznie silnikiem (1), prowadzących rolek i dociskowych rolek (10) i (11) umocowanych w podstawie (3),
a zespół tnący składa się z narzędzia tnącego (2) umocowanego w obsadzie (5), zawieszonej przy pomocy
oporowych kostek (12) i (13) w stojaku (4) i przesuwanej przy pomocy pneumatycznych siłowników (6
á 7).
(6 zastrzeżeń)

7

kształtujaco-odcinającego, wprowadzając zaginaną końcówkę w rowek, w którym po wznowieniu podawania
drutu, formują się i przesuwają zwoje sprężyny.
W czasie kształtowania sprężyny, obracający się dookoła trzpienia nawojowego prosty koniec sprężyny
odgina się poza suwak kształtująco-odcinający za pomocą specjalnie ukształtowanej dyszy prowadzącej.
Po nawinięciu ustalonej ilości zwoi sprężyny, podawanie drutu zatrzymuje się, wycofując jednocześnie
suwak kształtująco-odcinający w górne położenia, a
trzpień nawojowy ze zwoi sprężyny, po czym po podaniu drutu na podwójną długość prostych końców
sprężyny, obcina się gotową sprężynę, wprowadzając
ponownie suwak kształtująco-odcinający w dolne położenie.
Urządzenie według wynalazku składa się z zespołu
podającego w postaci dwóch stykających się ze sobą
obwodowo walców podających (8). Walce podające (8)
wykonując ciągły ruch obrotowy, przesuwają cyklicznie drut (10) poprzez dyszę prowadzącą (17) na trzpień
nawojowy (26) osadzony przesuwnie poziomo. Za
trzpieniem nawojowym (26) znajduje się suwak kształtująco-odcinający (30) osadzony przesuwnie pionowo
w prowadnicy (31). Suwak kształtująco-odcinający (30)
współpracuje z nożem odcinającym (42) zamocowanym
w oprawie (43). Trzpień nawojowy (26) oraz suwak
kształtująco-odcinający (30) poruszany jest za pomocą
dźwigni i krzywek osadzonych na wałku (2) w układzie napędowym walców podających (8), przy czym
ruchy ich są dokładnie zsynchronizowane z cyklem
podawania drutu (10).
(10 zastrzeżeń)

B21H

P.251633 T

1985 0121

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metali i Kamieni
Szlachetnych, Warszawa, Polska (Sławomir Bezubik,
Wojciech Cimoszko, Jerzy Kubica).
Automat do produkcji łańcuszków
Automat do produkcji łańcuszków ozdobnych według wynalazku umożliwia wykonywanie łańcuszka poprzez plastyczne formowanie ogniwek i łączenie ich
ze sobą bez udziału lutowania.

B21F

P. 247628

1984 05 09

Zakłady Sprzętu Instalacyjnego „Polam", Szczecinek, Polska (Jerzy Imiołek, Waldemar Jagielski).
Sposób i urządzenie do kształtowania sprężyn
spiralnych o prostych końcach
Sposób według wynalazku polega na tym, że drut
podaje się na trzpień nawojowy, na którym po zatrzymaniu podawania, koniec drutu, równy długości prostego końca sprężyny, zagina się za pomocą suwaka
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Taśma metalowa (11) odwijana z bębna (12) przez
podajnik (7) podawana jest do wykrojnika (8), który
wykrawa w niej wykroje tworząc ażur. W zespole
formowania (9) i zespole odbioru (10) wycięte z ażuru
ogniwka są łączone ze sobą w płaszczyznach wzajemnie prostopadłych tworząc łańcuszek, który przesuwa
sie. w krzyżowym rozcięciu głowicy (13) zespołu odbioru na zewnątrz automatu.
(2 zastrzeżenia)

B22C

P. 247669

1984 05 11

Zakłady Urządzeń Przemysłowych, Nysa,
(Eugeniusz Szandała, Antoni Paczka).

Polska

Podpórka formierska
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania łatwej w stosowaniu podpórki formierskiej sworzniowej
do rdzeni odlewniczych, zwłaszcza cylindrycznych, zapewniającej utrzymanie rdzenia w wymaganym położeniu w czasie zalewania i krzepnięcia metalu w formie odlewniczej. Składa się z pierścienia (1) oraz
sworzni (2) i (3) przytwierdzonych trwale, współosiowo do zewnętrznej powierzchni pierścienia (1).
Średnica wewnętrzna pierścienia (1) odpowiada średnicy zewnętrznej rdzenia (pasowanie luźne). Sworznie
(2) i (3) mają jednakową albo różną długość. Wysokość
całej podpórki odpowiada wysokości odlewu w miejscu stosowania podpórki. Przekrój poprzeczny obu
sworzni może być jednakowy albo różny.
(5 zastrzeżeń)

B22D
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P.247766

1984 05 18

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska (Wiesław Białowąs, Henryk Kunik, Jerzy Starczewski, Jan Świeca).
Sposób odlewania stali
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu umożliwiającego większy uzysk stali w porównaniu z odlewaniem syfonowym oraz zapewniającego
dobrą jakość wlewków
Sposób odlewania stali polega na tym, że strumień
stali kieruje się do wnętrza jednej z wlewnic (1), która ma komorę zalewową, połączoną kształtkami kanałkowymi (3) z komorami wypływowymi pozostałych
wlewnic (5), usytuowanych na wspólnej płycie podwlewnicowej. Ciekły metal poprzez wlewnicę (1), napełnianą od góry i kształtki kanałkowe (3), przedostaje
się do komór wypływowych pozostałych wlewnic (5),
które są napełniane od dołu.
(1 zastrzeżenie)

B22F

P. 251577 T

1985 01 17

Marian Stępień, Warszawa, Polska (Marian Stępień),
Sposób wykonywania wyrobów, części maszyn
lub półfabrykatów do ich produkcji
z odpadów przemysłowych

B22D

P.247570

Instytut Odlewnictwa,
Rutkowski).

Kraków,

1984 05 07
Polska (Krzysztof

Sposób wykonywania pręcików lutowniczych
lub spawalniczych
zwłaszcza z materiałów trudnoobrabialnych plastycznie
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu umożliwiającego wykonanie pręcików charakteryzujących się dużą dokładnością wymiarową i dużą
gładkością powierzchni, nadających się do precyzyjnego lutowania i spawania.
Sposób wykonywania pręcików polegających na odlewaniu statycznym lub dynamicznym przy zastosowaniu ciśnienia hydraulicznego, odśrodkowego lub
próżni charakteryzuje się tym, że proces prowadzi się
w zamkniętych formach trwałych lub nietrwałych,
przy czym formą nietrwałą jest rurka szklana lub
ceramiczna.
(2 zastrzeżenia)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu wykonywania wyrobów, części maszyn i urządzeń lub półfabrykatów przy użyciu odpadów, a szczególnie wiórów, ścinków lub innych drobnych odpadów
metalowych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że odpowiednio püygotowane odpady metalowe są prasowane
wstępnie w temperaturze otoczenia w formach lub matrycach o wymiarach i kształtach zbliżonych do kształtów i wymiarów ostatecznych, a następnie po podgrzaniu tak uzyskanych wyprasek do temperatury,,
w której metal osiąga stan ciastowatości i po umieszczeniu ich w foremnikach o wymiarach i kształtach
wynikających z ostatecznych wymiarów i kształtów
wyrobu są zgrzewane poprzez wywarcie nacisku z nadaniem ostatecznego kształtu. Sposobem według wynalazku można wykonywać wyroby, części maszyn
i urządzeń oraz półfabrykaty do ich produkcji, jak:
tulejki, korpusy, pokrywy, łączniki, pierścienie, dźwignie i inne, najkorzystniej w produkcji masowej, wielkoseryjnej i seryjnej.
(3 zastrzeżenia)

B23B

P.247711

1984 05 15

Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski, Poznań, Polska (Irakli Zautaszwili, Bogdan Wojtkowiak,.
Mieczysław Blumleder, Ryszard Grosz).
Urządzenie zacisku wrzeciennika na ramieniu wiertarki
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
urządzenia cechującego się zwartością i prostotą budowy, nie wymagającego regulacji i zapewniającego
stałą siłę zacisku.
Urządzenie zawiera siłownik mający dwa tłoki przeciwbieżne (6) zaopatrzone w sprężyny (9) oraz w skosy (7) przylegające do skosów poprzecznie osadzonego
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tłoczy ska (11), na którego końcach osadzone są tłoki
(12, 13) o różnych średnicach. Siłownik jest zamocowany do wrzeciennika w taki sposób, że tłoczysko (11)
jest prostopadłe do płaszczyzny górnej prowadnicy (3)
ramienia wiertarki oraz zwrócone do niej tłokiem (13)
o mniejszej średnicy. .
.
(1 zastrzeżenie)

B23Q

P.251945

1985 02 14

Pierwszeństwo: 1984 02 14 - Węgry (nr 570/84)
Szerszamgepipari Müvek, Budapeszt, Węgry (Józef
Tajnafói, György Velezdi, Imre Leszkóczi, Peter Kralovánszki, Sandor Paser, Gabor Haracsek, Otto Jakkel).
Obrabiarka wielowrzecionowa
z urządzeniem do wymiany narzędzi i detali

B23B

P. 249737

1984 09 25

Pierwszeństwo: 1984 05 10 - Europejski Urząd
Patentowy (nr 84105312.7).
Wilhelm Hegenscheidt Gesellschaft mbH, Erkelenz,
Republika Federalna Niemiec.
Sposób reprofilowania profili zestawów kołowych

Obrabiarka wielowrzecionowa z urządzeniem do wymiany narzędzi i detali do jednoczesnego wiercenia
i frezowania kilku jednakowych detali, z maszyną zasadniczą o kilku równoległych poziomych wrzecionach
głównych, urządzeniem do ustalania położenia detali,
leżącym naprzeciwko wrzecion głównych, zewnętrznym
zasobnikiem narzędzi i urządzeniem chwytakowym do
wymiany narzędzi charakteryzuje się tym, że dla
uproszczenia wymiany narzędzi wrzeciona główne mają możliwość wspólnego przesuwu wzdłuż trzech osi
współrzędnych, tak, że mogą być realizowane ruchy
konieczne do ustalenia i zamocowania narzędzi, podczas gdy zasobnik narzędziowy stanowi narzędziowy
magazynek bębnowy, umieszczony obok maszyny,
o poziomej, prostopadłej do wrzecion głównych, osi
obrotu (9), a umieszczone na magazynku bębnowym,
urządzenie chwytakowe ma prowadzone liniowo, równolegle do osi magazynka bębnowego, ramię chwytakowe (11) do poruszania jednej z kilku kaset (5) narzędziowych w celu wymiany narzędzi. Urządzenie
mocujące detale ma conajmniej dwie nośne podstawki
pryzmatyczne do mocowania detali oraz jednostki konstrukcyjne do automatycznej wymiany, ewentualnie
do obrotu podstawek nośnych w określonym zakresie.
(11 zastrzeżeń)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu, który umożliwi uzyskanie krótkich, łamiących się
wiórów przy przetaczaniu zużytych profili kół zestawów kołowych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że profil
jest przetaczany przy zastosowaniu na przemian materiałów skrawających z twardego metalu oraz wysokowydajnych materiałów skrawających, przy dostosowaniu warunków skrawania do każdorazowo chwilowo używanego materiału skrawającego, przy czym wysokowydajny materiał skrawający zostaje zastosowany w tych miejscach profilu, w których nie należy
oczekiwać obciążenia uderzeniowego materiału skrawającego, podczas gdy w pozostałych miejscach są
stosowane materiały skrawające z twardego metalu.
(4 zastrzeżenia)
B24B
B23K

P.247499

1984 05 02

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych,
Warszawa, Zakład Sprzętu Elektrogrzejnego „Predom-Selfa", Szczecin, Polska (Korneli Bziawa, Halina Niepielska, Edmund Tomasik, Witold Bucholc, Lucjan Misiak, Krystyna Przyborowska).
Sposób lutowania twardego elementów z miedzi
i mosiądzu
Sposób polega na tym, że zmontowaniu elementów,
nakłada się na miejsca przeznaczone do lutowania
pastę lutowniczą składającą się z 50-95% wagowych
ziarn stopu spoiwa, korzystnie kulistych o wymiarach
poniżej 400 urn, zawierającego 2,0-8,0% wagowych
fosforu, 0,05-5,0% wagowych antymonu, 0-10,0% wagowych cyny, 0-5,0% wagowych srebra, 0-0,20% wagowych krzemu, 0-0,05% wagowych cyrkonu i resztę
miedzi oraz 5-50% wagowych nośnika zawierającego
znane topniki. Następnie miejsca przeznaczone do lutowania wraz z nałożoną pastą lutowniczą ogrzewa
się dowolnym sposobem do temperatury wyższej o 1 0 300 K od temperatury topnienia stopu spoiwa przez
okres 5-100 s po czym złącze myje się wodą.
(1 zastrzeżenie)

P.251670 T

1985 01 22

Zakład
Badawczy
Konstrukcyjno-Technologiczny
Kraków, Polska (Ryszard Albin, Roman Batycki, Andrzej Fijał).
Sposób oraz urządzenie do szlifowania i polerowania,
powierzchni kulistych, zwłaszcza w szkle
Sposób według wynalazku polega na nadaniu tarczom obróbczym ruchu obrotowego jednocześnie w
dwu płaszczyznach. Jeden ruch obrotowy odbywa sięwokół osi przechodzącej przez środek ciężkości tarczy
i prostopadłej do płaszczyzny tej tarczy, natomiast
drugi wokół osi przechodzącej przez środek ciężkości.
tarczy i równoległej do płaszczyzny tej tarczy.
Urządzenie według wynalazku posiada umieszczony
na korpusie (1) zespół podajnika złożony z zasobnika
(2) szkiełek i przenośnika (3) poruszającego się ruchem
skokowym. Poniżej przenośnika (3) rozmieszczono s y metrycznie dwa podnośniki (20) unoszące do góry i d o ciskające do tarczy szlifierskeij (25) względnie polerskiej (26), szkiełka poddawane obróbce. Tarcze (25)
i (26) wchodzą w skład zespołów głowic: szlifierskiej
i polerskiej zamocowanych do korpusu (1) ponad podnośnikami (20). Każda z głowic ma wał główny połączony z korpusem przekładni stanowiącym jednocześnie obsadę łożyskową wałka. Wałek z osadzoną nań
tarczą obróbczą (25) lub (26) ma koło zębate stożkowe
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współpracujące z kołem talerzowym przymocowanym
do obudowy głowicy, szlifierskiej lub polerskiej. Rozwiązania znajdują szczególne zastosowanie przy produkcji szkiełek podstawowych przeznaczonych do mikroskopów.
(4 zastrzeżenia)

B25B

P.251487 T

1985 01 09

Warszawskie Zakłady Mechaniczne, Warszawa, Polska (Waldemar Dziak, Zdzisław Zdunkiewicz).
Przyrząd do ustawiania
i sprawdzania kluczy dynamometrycznych

B25B

P.247755

1984 05 17

Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „Siarkopol",
Tarnobrzeg, Polska (Bronisław Karbarz, Edward Kopeć).

Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do ustawiania i sprawdzania kluczy dynamometrycznych, który
składa się z płyty (1), na której osadzony jest pałąkowy siłomierz (2), z którym styka się popychacz (3)
oparty na dźwigni (4), przy czym dźwignia (4) zamocowana jest obrotowo na wsporniku (5).
(1 zastrzeżenie)

Urządzenie do rozkręcania połączeń rurowych
gwintowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ułatwienia rozkręcania rur wiertniczych i tym podobnych o silnie
skorodowanych i zapieczonych połączeniach gwintowych.
Urządzenie składa się z podstawy (1), przekładni
(2) z silnikiem elektrycznym, imaka do mocowania
rur i koła zębatego (4) z osiowym otworem i zaczepem (9) zabierającym dźwignię klucza zaciskowego (5).
(2 zastrzeżenia)

B25B

P. 251535 T

1985 01 11

Kombinat Przemysłu Narzędziowego VIS, Szczeciń
ska Fabryka Narzędzi, Szczecin, Polska (Zygmunt Gajdziewski, Sławek Maciejewski).
Zwornica
B25B

P.251462 T

1985 01 03

Kombinat Przemysłu Narzędziowego VIS, Szczecińska Fabryka Narzędzi, Szczecin, Polska (Zygmunt Gajdziewski, Sławek Maciejewski).
Ścisk śrubowy składany
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie rozszerzenia zakresu zwierania, mocowania i rozwierania ścisku oraz
stworzenia możliwości równoczesnej jego pracy w różnych kierunkach i płaszczyznach przestrzeni trójwymiarowej. Konstrukcja ścisku zapewnia jego łatwy
i szybki montaż i demontaż, pozwala na uzyskanie wielu kombinacji połączeń jego elementów składowych.
Ścisk ma prowadnice (1) zakończone przyłączami (3),
do których poprzez łączniki (6) domontowane są ramiona przyłączne (4), przedłużacze sztywne (5) oraz
złącza kątowe (7) z gniazdami. Na prowadnicach (1)
zamocowane są przesuwnie ramiona przesuwne (2) ze
śrubami dociskowymi.
(2 zastrzeżenia)

Zwornica składająca się ze stopy (1), w której osa
dzona jest prowadnica (2) z osadzonym na niej ra
mieniem (3) z zamocowaną nakrętką (5), w którą wkrę-
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cone jest wrzeciono (4)- Nakrętka (5) ma kształt wałka osadzonego obrotowo w ramieniu (3). Zwornica
wykorzystana może być jako ścisk lub rozpora.
(3 zastrzeżenia)

B27K

P.251830

11

obrotowo osadzonej na piaście (7) oraz rotacyjny rozdzielacz powietrza składający się z dwóch części (9)
i (10), jak również elektrodę (30) wraz z mechanizmem
zaginającym nagrzane tworzywo, które jest następnie
zgrzewane w polu wielkiej częstotliwości.
(5 zastrzeżeń)

1985 02 01

Pierwszeństwo: 1984 02 02 - Norwegia (nr 84/0397)
1984 09 14 - Norwegia (nr 84/3660)
Terje Rosenlund,
Rosenlund).

Sandefjord,

Norwegia

(Terje

Sposób impregnacji drewna
i urządzenie do impregnacji drewna
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zwiększenie głębokości impregnacji drewna przy jednoczesnym rozszerzeniu gatunków drewna poddanych impregnacji.
Sposób impregnacji drewna za pomocą płynu impregnującego, polegający na umieszczeniu drewna w
hermetycznym, ciśnieniowym zbiorniku impregnacyjnym, z którego usuwa się całkowicie albo prawie całkowicie powietrze, a następnie płyn impregnujący po
jego wprowadzeniu do zbiornika poddaje się działaniu ciśnienia, charakteryzuje się tym, że odpowietrza
się całkowicie albo prawie całkowicie płyn impregnujący z gazu i/albo powietrza przed jego sprężaniem
w zbiorniku impregnacyjnym, a impregnację prowadzi
się w warunkach całkowitej hermetyczności.
Urządzenie według^ wynalazku zawiera zbiornik (2)
impregnacyjny oraz niezbędne wyposażenie do wytwarzania próżni w zbiorniku (2) impregnacyjnym, jak
również rury łączące zbiornik (2) impregnacyjny ze
zbiornikiem (11) zasobnikowym, mieszczącym płyn impregnujący (17) podawany do zbiornika (2) po jego
odpowietrzeniu. Zbiornik (11) zasobnikowy wyposażony jest w środki dla całkowitego albo prawie całkowitego odpompowania powietrza, albo innego gazu ze
zbiornika (11) zasobnikowego i z płynu impregnującego (17). Zbiornik (2) impregnacyjny wyposażony jest
w środki do zwiększenia ciśnienia w zbiorniku impregnacyjnym, w warunkach całkowitej hermetyczności.
(13 zastrzeżeń)

B29C

P.246950

B29C

P. 247733

1984 05 18
Instytut Maszyn Spożywczych, Warszawa, Polska
(Andrzej Orłowski).

Sposób łączenia folii przy zamykaniu toreb foliowych
i układ do realizacji tego sposobu
Celem wynalazku jest zwiększenie trwałości elementów grzejnych oraz zwiększenie wydajności pracy
urządzenia pakującego.
Wynalazek jest przeznaczony do stosowania w urządzeniach formujących rękaw z folii zwłaszcza polietylenowej, a następnie wytwarzających z tego rękawa
opakowania w formie toreb. Sposób według wynalazku
polega na dostarczaniu ciepła niezbędnego do zgrzania dwóch warstw folii od strony przeciwnej do zakładki utworzonej z brzegów, nałożonych na siebie,,
taśmy folii zwijanej w rękaw, charakteryzuje się tym,
że element dociskowy (1) jest usytuowany w mechanizmie szczękowym od strony zakładki (4) rękawa
(3) usytuowanego między dwoma szczękami mechanizmu. W drugiej szczęce mechanizmu umieszczony
jest element grzejny (2). Elementy (1) i (2) są ruchome względem siebie.
(2 zastrzeżenia)»

1984 03 30

Zdzisław Urbaniak, Warszawa, Polska (Zdzisław Urbaniak).
Sposób i urządzenie do wytwarzania opakowań
z twardego polichlorku winylu

przez kształtowanie na gorąco
i zgrzewanie prądami wielkiej częstotliwości

Celem wynalazku jest zmniejszenie uciążliwości wykonania opakowań oraz zapewnienie ich szczelności.
Sposób polega na tym, że na sześciu stanowiskach
operacyjnych jednocześnie przebiegają różne procesy
technologiczne, a tworzywo osadzone na walcach
kształtujących, przechodząc z jednego stanowiska na
drugie, poddawane je^t określonej obróbce zapewniającej wykonanie opakowania.
Urządzenie zawiera sześć walców kształtujących (3)
rozmieszczonych na stole (1) umocowanym do tulei (2)

B29C

P.251510

T

1985 01 09

Zakład Produkcji Form i Oprzyrządowań DOZACHEM-ERG, Pionki, Polska (Ryszard Bociarski, B e nedykt Michalczewski, Eugeniusz Kacper czy k, Waldemar Kalbarczyk).
Forma suwakowa
Suwakowa forma wtryskowa, zwłaszcza do w t r y sków tworzyw sztucznych charakteryzuje się tym, że>
stanowią ją dwurzędowo usytuowane formujące g n i a -
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zda (24), usytuowane na suwakowej płycie (8), dwie
pary rozsuwanych szczęk zewnętrznych (2) i wewnętrznych (15) oraz układ wtryskowy, którym jest wprowadzane płynne tworzywo do kanałów za pośrednictwem rozdzielczego grzybka (11) zlokalizowanego pomiędzy wewnętrznymi suwakami szczęk (15).
(2 zastrzeżenia)

B29D

1985 01 08

P.251495 T

Bohdan Marciniak, Międzychód,
Marciniak).

Polska

(Bohdan

Kształtka ze styropianu
Kształtka według wynalazku ma wewnątrz usytuowane uzbrojenie w postaci elementu lub elementów
prętowych lub rurowych.
(1 zastrzeżenie)
B29H

P.247597

Tworzywo kompozytowe według wynalazku składa
się z litego filcu, żywicy lakierniczej lub mieszaniny
żywic lakierniczych zawierających estry celulozy, przy
czym zawartość suchej masy żywicy lakierniczej w
stosunku do masy filcu wynosi 4-12°/o. Tworzywo ponadto może zawierać dodatki modyfikujące, takie jak:
ftalan dwubutylowy, ftalan dwuetylowy, olej rycynowy, olej lniany wygrzewany, kamforę, lub kalafonię w ilościach 6-10% wagowych w stosunku do żywicy lakierniczej.
Sposób według wynalazku polega na tym, że kształtkę filcu nasyca się maksymalnie do stanu nasycenia
w całej masie roztworu żywicy lakierniczej lub mieszaniną żywic zawierający estry celulozy, przy czym
zawartość suchej masy żywicy lakierniczej w stosunku
do masy filcu wynosi 4-12% korzystnie z dodatkami
modyfikującymi w ilości 6-10% wagowych w stosunku do żywicy lakierniczej, następnie poddaje się
prasowaniu pod ciśnieniem, w czasie nie krótszym niż
3 godziny, z jednoczesnym nadaniem kształtu, w temperaturze nie wyższej niż 120°C, przy czym jako roztwór żywicy lakierniczej stosuje się lakier nitrocelulozowy.
(4 zastrzeżenia)

1984 05 09

Wolbramskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil", Wolbram, Polska (Ryszard Osuch, Bogdan Glanowski, Stanisław Skubera, Kazimierz Kur, Lesław
Szczepankiewicz, Andrzej Perek).
Urządzenie do wulkanizacji węży
produkowanych metodą bezrdzeniową,
zwłaszcza do dużych średnic,
które umożliwia również przeprowadzenie badania węży
na wysokie ciśnienie

B30B
B21C

P.247679

1984 05 12

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii
i Konstrukcji Maszyn „Tekoma", Warszawa, Polska
(Aleksander Żurawki, Stanisław Opaliński).
Sposób osadzania części typu oś, kołek
w korpusach blaszanych
Przedmiotem wynalazku jest sposób osadzania części
typu oś, kołek w korpusach blaszanych w wyrobach
przemysłu elektrotechnicznego lub pokrewnych.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu cechującego się prostotą i zapewniającego dobrą
jakość wyrobu.
Sposób według wynalazku polega na wgnieceniu
materiału blachy (3) w cpnajmniej jeden kanałek (1)
o dowolnym przekroju umieszczony na obwodzie twardej, hartowanej części typu oś, kołek (2) z jednoczesnym wykonaniem wgniotu (4) wokół kołka conaj mniej
z jednej strony blachy.
(1 zastrzeżenie)

Urządzenie według wynalazku wyposażone jest w
prowadnice rurowe (9), na których usytuowany jest
wózek jezdny składający się z kół profilowych (11)
i ramy (10), na której umocowana jest głowica rurowa odpływowa z uchwytami połówkowym (5) wraz ?e
śrubami mocującymi (6), przy czym do ramy (10) umocowany jest zderzak (15) połączony stykowo ze zderzakiem (16) umocowanym do ramy (17) usytuowanej
suwliwie na prowadnikach rurowych (9), która to rama (17) ma wspornik (18) z przytwierdzonym mimośrodowo przyrządem (19) pomiaru długości wydłużenia węża tkaninowo-gumowego (21)
(l zastrzeżenie)

B60G
B29J

P. 247701

1984 05 16

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii
i Konstrukcji Maszyn „Tekoma", Warszawa, Polska
(Jacek Cieślak, Lech Pontus).
Tworzywo kompozytowe do wytwarzania kształtek
i sposób wytwarzania kształtek z tego tworzywa
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania tworzywa kompozytowego nadającego się zwłaszcza do
produkcji tłoczników do tłoczenia wyrobów z tworzyw
sztucznych.

P.250992

T

1984 12 18

Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego „Ursus", Warszawa, Polska (Henrich Urbánek, Duśan Jamriśka).
Oś przednia
ze zmiennym kątem wyprzedzenia sworznia zwrotnicy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
takiej osi przedniej, aby mogła być zastosowana do
różnych pojazdów wymagających różnych kątów wyprzedzenia sworznia zwrotnicy. Oś przednia (1) zaopatrzona jest na obu końcach w kołnierze (2) okrągłego
kształtu. Do każdego kołnierza (2) przymocowany jest
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śrubami (3) kołnierz (4) uchwytu (5) sworznia (6)
zwrotnicy. Otwory na śruby (3) na obwodzie kołnierzy
<2) i (4) są równomiernie rozmieszczone i przy różnych
położeniach wzajemnie się pokrywają.
(3 zastrzeżenia)

Kolejka według wynalazku charakteryzuje się tym,
że jej tor jezdny (6), jest zamocowany do obejm (4)
opasujących podsadzkowy rurociąg (3) i zawieszony
za pomocą cięgien (6) pod stropnicą (1) obudowy gór
niczej.
(1 zastrzeżenie)

B61G

B60R

P.250323

1984 11 07.

Urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą
pojazd samochodowy
Urządzenie zawiera dwa cylindry wsporcze (1, 2)
o różnych średnicach. Osie cylindrów przecinają się
tworząc kąt zależny od typu pojazdu.
Kolumna kierownicy pojazdu krzyżująca się z cylindrem sprzęgającym (1) podzielona jest na dwa odcinki, górny (3) połączony bezpośrednio z kołem kierownicy Î .dolny (4) połączony z zespołem kierowania kół.
Odcinki kierownicy (3, 4) rozdzielone są mechanicznie
w miejscu usytuowania urządzenia zabezpieczającego
przed kradzieżą, a połączenie pomiędzy nimi podczas
jazdy zapewnia tuleja sprzęgająca (5). Tuleja (5) ma
dwie sekcje końcowe nacięte wewnątrz w kierunku
tworzących, rozdzielone gładką sekcją środkową, o większej średnicy niż sekcje nacięte. Nacięty sektor kolumny kierownicy ma taką samą długość jak środkowa nienacięta sekcja tulei. Gdy dolny odcinek kolumny kierownicy ma sektor końcowy nacięty w pozycji stałego zblokowania z naciętą sekcją końcową
tulei, to nacięty sektor górnego odcinka jest połączony
z naciętą sekcją tulei w położeniu kierowania i znajduje się na przeciw gładkiego sektora o większej średnicy w położeniu zabezpieczenia przed kradzieżą.
(1 zastrzeżenie)

P.247758

1984 05 17

Polskie Koleje Państwowe, Centralne Biuro Konstrukcyjne, Poznań, Polska (Marian Medwid, Stefan
Węclewski, Jerzy Szumiński, Mieczysław Muszyński,
Mieczysław Ofierzyński).
Przegubowy sprzęg międzywózkowy
do pojazdu szynowego

Pierwszeństwo: 1983 11 08 - Hiszpania (nr 275583)
Luis Guillermo Angel Restrepo, Medellin, Kolumbia.

13

Celem wynalazku jest obniżenie i złagodzenie sił
prowadzących, powstających podczas
przejazdów
przez krzywizny torów sprzężonych ze sobą wózków
lokomotywy.
Sprzęg międzywózkowy do pojazdu szynowego składa się z wspornika (2) umocowanego na ramie wózka
pierwszego (1), w którym jest osadzony czop centralny
(3) z wkładem kulistym (5) objętym półpanwiami; górną (6) i dolną (7), przy czym wszystkie te elementy
znajdują się wewnątrz połączonych ze sobą prowadników, które od strony wewnętrznej mają półosie (16)
osadzone we wspornikach łożyska (18) połączonych
z ramą wózka drugiego (4). Przedłużeniem półosi (16)
są trzpienie (19), na których znajdują się tulejki kołnierzowe (21) ze sprężynami cylindrycznymi (20), ściskanymi nakrętkami napinającymi (22).
(4 zastrzeżenia)

B61L

P.247610

1984 05 08

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice,
Polska (Kazimierz Gierlotka, Zbigniew Mantorski).
B61B

P. 247706

1984 05 15

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwice, Polska (Hubert Szopka, Stanisław Romanowicz,
Franciszek Podleśny, Alfred Biliński, Władysław Konopko, Tadeusz Kostyk).
Podwieszona kolejka szynowa
Celem wynalazku jest zmechanizowanie transportu
w wyrobiskach ścianowych eksploatowanych z podsadzką hydrauliczną.

Urządzenie do zasilania bezprzerwowego
napędów zwrotnic, zwłaszcza na górkach rozrządowych
Urządzenie według wynalazku rozwiązuje zagadnienie bezprzerwowego zasilania napędów zwrotnic, zwłaszcza na górkach rozrządowych.
Napędy zwrotnic (5) są zasilane z prądnicy synchronicznej (3) napędzanej silnikiem elektrycznym (1), na
którego wale jest osadzone koło zamachowe (2). W
przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej (8) napędy (5) są dalej zasilane z prądnicy (3) do czasu uruchomienia agregatu prądotwórczego (6).
(1 zastrzeżenie)

14
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(6) przegubu może wysunąć się w stanie zamkniętym
pokryw (1 i 2) luku, a na zwróconych do gniazda (4)
ścianach bocznych gniazda (5) jest umieszczony zderzak blokujący w kształcie wycinka koła.
(6 zastrzeżeń)

B63B

P.251508 T

1985 01 09

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zakład Produkcyjny „Foto-Pam", Augustów, Polska (Ja-,
cek Centkowski, Benedykt Kozłowski).
Jacht żaglowy kabinowy
Przedmiotem wynalazku jest mały kabinowy jacht
żaglowy wykonany z tworzyw sztucznych i przystosowany do pływania po wodach śródlądowych z 4-osobową załogą.
Kadłub jachtu tworzą: skorupa dolna (1), skorupa
górna (2) z uformowaną opływową pokładówką (5),
półpokładami (17), kokpitem oraz skorupy wkładek
wewnętrznych (4). W obniżeniu dachu (12) pokładówki (5) umieszczono luk wejściowy (15) i dziobowy (16),
Półpokłady (17) podpierane są od strony kabiny (29)
kształtkami schowków burtowych (18). W powierzchniach wkładek wewnętrznych (4) uformowano wnęki (23) na kamizelki ratunkowe (25) i wnękę (35) na
kuchenkę gazową (36k» Skrzynka mieczowa (27) jest
cofnięta w rejon kokpitu, a na wystającej w kabinie
(29) części skrzynki umieszczono stopień wejściowy (32).
(4 zastrzeżenia)

B63B

P. 252302

B63C

P.247566

1984 05 05

Bolesław Rybarczyk, Wrocław, Polska (Bolesław Rvbarczyk).
Sposób umieszczania statków wodnych
na pontonach pływających
Przedmiotem wynalazku jest sposób umieszczania
i wodowania statków wodnych na pontonach pływających celem poddawania ich zabiegom remontowo-wyposażeniowym.
Celem wynalazku jest opracowanie sposobu szyb«
kiego i taniego umieszczania statków na pontonach
pływających.
Sposób według wynalazku polega na tym, że ponton
pływający (2) wraz ze statkiem (3) przeznaczonym do
remontu lub wyposażania wprowadza się do śluzy (1),.
gdzie ponton pływający (2) zatapia się, osadzając go
na podporach (4). Po naprowadzeniu statku (3) symetrycznie nad zatopiony ponton (2) wypuszcza się wodę ze śluzy (1), tak aby osiągnęła poziom umożliwiający wypłynięcie wody z pontonu (2). Po wypłynięciu wody z wnętrza pontonu (2) zamyka się w nim
zawory denne, a śluzę (1) ponownie napełnia się wodą do poziomu umożliwiającego wypłynięcie pontonu
pływającego (2) z umieszczonym na nim statkiem (3)
w żądanym kierunku.
(3 zastrzeżenia)

1984 03 08

Pierwszeństwo: 1984 03 09 — RFN
(nr P 3408663.3-22-DE)
Deutsche Mac Gregor GmbH, Bremen, Republika
Federalna Niemiec (Manfred Berplis).
Rozłączalny układ przegubowy
w falistej pokrywie luku statku
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji roz
łącznego układu przegubowego, który przy niezmniejszonej pewności sfałdowania wzajemnie połączonych
przegubowych pokryw luku umożliwiałby odejmowanie
jednej pokrywy zamkniętego luku.
Rozłączny układu przegubowy charakteryzuje się
tym, że przegub (3) pomiędzy połączonymi wzajemnie
pokrywami (1, 2) luku jest utworzony z gniazd (4, 5)
przegubu, w których otworach przeprowadzony jest
sworzeń (6) przegubu, przy czym gniazdo (4) przegubu
zamocowane na pokrywie (1) luku wykonane w kształ
cie litery „U" otwiera się w ten sposób, że sworzeń

B63C

P. 253322

1985 05 10

Jan Jurczyński, Gdynia, Polska (Jan Jurczyński).
Trał ratunkowy
zwłaszcza dla morskich jednostek pływających
służący do wyławiania z morza rozbitków
Wynalazek polega na zastosowaniu podwieszanej na
żurawiu pokładowym lub opuszczanej bezpośrednio
z burty statku lekkiej, pływającej ramy w kształcie
krzyżaka z zamocowaną pod nią siatką (8). Umieszczając trał w okolicy rozbitka podsuwa się pod niego
siatkę (8) i wydobywa na pokład.
(5 zastrzeżeń)
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podstawie (8). Dozownik na poziomie odmierzającym
objętość 11 ml na rurkę przelewową (2). Odmierzona
próbka mleka przez wylot (3) wypuszczana jest do
butyrometru (5).
(1 zastrzeżenie)

B65B

P. 247687

1984 05 14

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Pakujących,
Poznań, Polska (Leon Magierski).
Sposób automatycznego pakowania materiałów sypkich
w papierowe torby z dnem klockowym
oraz pakowarka do stosowania tego sposobu

B63H

P. 247602

1984 05 07

Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej „Navicentrum", Wrocław, Polska (Jerzy Zdanowicz, Marek Drożdżal).
Układ sygnalizacji położenia zastawek
układu sterowo-napędowego statku wodnego
Celem wynalazku jest umożliwienie uzyskiwania
pełniejszej informacji o położeniu zastawek. Układ
według wynalazku charakteryzuje się tym, że składa
się z bloku (1) czujników^ bloku (2) zliczania sygnałów
oraz bloku (3) wskaźnika świetlnego, przy czym blok
(1) czujników zawiera indukcyjne inicjatory położenia
(4), (5) i łuk impulsowy (6), blok (2) zliczania sygnałów składa się z przeciwzakłóceniowego filtra (7), dyskryminatorów napięcia (8), (9), rewersyjnego dziesiętnego licznika (10), układu wyróżniania kierunku ruchu
(11), dekodera pełnego (12) i przetwornika (13), a blok
(3) wskaźnika świetlnego zawiera układ scalony (14)
i wskaźnik świetlny (15), który stanowią świecące
diody.
(1 zastrzeżenie)

B65B

P.245973

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie prostego, automatycznego pakowania materiałów sypkich w papierowe torby z dnem klockowym.
Sposób według wynalazku polega na tym, że pobraną z magazynka torbę umieszcza się na pojedynczym
stanowisku roboczym, gdzie kolejno rozchyla się wlot
torby, wprowadza się do niej przewód gazowy i szczelnie zaciska się wokół niego wlot torby, po czym rozdmuchuje się całą torbę aż do nadania jej w przybliżeniu prostopadłościennego kształtu i w końcu uwalnia się wlot torby, który samoczynnie rozwiera się pod
wpływem sprężystości papieru, a następnie całkowicie
rozwartą torbę przemieszcza się na dalsze, znane stanowiska robocze.
Pakowarka według wynalazku charakteryzuje się
tym, że jej urządzenie rozwierające ma parę ruchomych szczęk zaciskowych (33) i przewód gazowy (30),
które znajdują się ponad torem przenośnika cięgnowego i są przyłączone do pionowo przestawnego suwaka (27), umieszczonego w prowadnicy (26) nieruchomego wspornika (24). Szczęki zaciskowe (33) znajdują się na dwóch wahliwych ramionach (31), które
są przyłączone przegubowo do suwaka (27) i mają
rolki toczne (32), zagłębione w krzywkowych rowkach
(25) wspornika (24).
(3 zastrzeżenia)

1984 0131

Bogdan Kajda, Warszawa, Polska (Bogdan Kajda).
Urządzenie do odmierzania próbek mleka
dla oznaczania w nim zawartości tłuszczu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania urządzenia umożliwiającego dokładne i higieniczne odmierzanie próbek mleka o objętości 11 ml.
Urządzenie zawiera dozownik (1) z wylotem (3) zamykanym kurkiem (4). Całość zamontowana jest na

B65B

P.252854

1985 04 10

Pierwszeństwo: 84 04 11 - Luksemburg (nr 85299)
Paul Wurth S.A., Luksemburg, Luksemburg.
Urządzenie do wprowadzania dozowanych
ilości proszków
do płynu napędzanego pneumatycznie
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji
urządzenia o zwiększonej dokładności dozowania.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że zawiera skrzynkę (10) w przybliżeniu cylindryczną, połączoną ze
źródłem płynu pod ciśnieniem i zaopatrzoną w pierwszy boczny otwór (12) połączony ze zbiornikiem proszków, w którym panuje ciśnienie wyższe od ciśnienia
w płynie napędowym, przy czym ta skrzynka za-
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wiera dwie osiowe tulejki (14,16), z których jedna jest co
najmniej ruchoma wokół swojej osi podłużnej i połączona z odpowiednim urządzeniem napędowym, zaś
każda z tulejek (14, 16) jest zaopatrzona w szczelinę
(24, 26) na poziomie otworu bocznego (12) skrzynki (10).
Szczeliny (24, 26) zachodzą na siebie zasłaniając przez
obrót ruchomej tulejki (16) przelot między zbiornikiem proszków i wnętrzem skrzynki (10).
Ruchoma tulejka (16) tworzy bezpośrednio część
wału (28) napędowego, który jest osadzony w dwóch
łożyskach (38, 40) osiowo w skrzynce (10) oraz jest
swobodny osiowo i kątowo. Wał (28) jest poddany
działaniu sprężyny (42) opartej z jednej strony n$
kołowym, wewnętrznym kołnierzu (44) skrzynki (10),
a po stronie przeciwnej, na zewnętrznym kołnierzu
kołowym (46) wału napędowego (28).
(4 zastrzeżenia)
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przeciwnie do urządzenia napędzającego ruchomą tuleję (16) jest zamknięta kołnierzem (28), który zawiera
część cylindryczną (22) usytuowaną osiowo w wewnętrznej tulejce (16) i zaopatrzoną w kanał (30>
0 przekroju kołowym, usytuowany osiowo na przedłużeniu dwóch otworów bocznych (12, 32) skrzynki (10)
1 połączony ze źródłem płynu pod ciśnieniem.
(5 zastrzeżeń)

B65F
E02B

P.251630 T

1985 01

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Mieczysław Szafer, Henryk Urbański, Władysław Chudzik,
Eugeniusz Soska).
Sposób budowy palnych odpadów kopalnianych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia budowy zwałów przeznaczonych do rekultywacji leśnej.
z uwzględnieniem zabezpieczenia przed samozapaleniem.
Sposób polega na tym, że odpady zwałuje się warstwami, z oddzielnym zagęszczaniem każdej warstwy.
Wierzchnią warstwę zwału zagęszcza się pasami krzyżującymi się ze sobą, tworząc wydzielone pola niezagęszczone, których łączna powierzchnia jest mniejsza lub równa łącznej powierzchni pasów.
(1 zastrzeżenie)

B65B

P. 252855

1985 04 10

Pierwszeństwo: 84 0411 - Luksemburg (nr 85298)
Paul Wurth S.A., Luksemburg, Luksemburg.
Urządzenie do wprowadzania
dozowanych ilości proszków
do płynu napędzanego pneumatycznie
Celem wynalazku jest opracowanie takiej konstrukcji dozownika, która pozwoliłaby uniknąć zakrzywienia toru materiałów stałych.
Urządzenie zawiera skrzynkę (10) w przybliżeniu
cylindryczną, połączoną ze źródłem płynu pod ciśnieniem i zaopatrzoną w pierwszy boczny otwór (12) połączony ze zbiornikiem proszków, w którym panuje
ciśnienie wyższe od ciśnienia w płynie napędowym,
przy czym ta skrzynka zawiera dwie współosiowe tulejki (14, 16), z których jedna jest co najmniej ruchoma wokół swojej osi podłużnej i jest w tym celu
połączona z odpowiednim urządzeniem napędowym,
zaś każda z tulejek (14, 16) jest zaopatrzona w szczelinę (24, 26) na poziomie otworu bocznego (12) skrzynki (10). Szczeliny (24, 26) mogą zachodzić na siebie lub
się zasłaniać przez obrót ruchomej tulejki (16) tworząc określony przelot między zbiornikiem proszków
i wnętrzem skrzynki (10).
Skrzynka (10) ma drugi otwór boczny (32) usytuowany na wprost pierwszego, a każda tulejka (14, 16)
zawiera na poziomie tego drugiego otworu (32) drugą
szczelinę (34, 36). Podstawa skrzynki (10) usytuowana

B65G
D01G

P. 247750

1985 05 16

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Zgrzebnych
i Czesankowych Wełny "Befamatex", Bielsko-Biała,.
Polska (Bogdan Zbijowski, Józef Hebda, Zbigniew Koper, Kazimierz Jarmułowicz).
Urządzenie do oczyszczania pochyłego transportera
w zasilarkach szarparek
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie oczyszczania pochyłego transportera z zawieszonego na uzębionych
listwach części surowca, podczas powrotu transportera.
Urządzenie stanowi elastyczna listwa (1) umocowana
trwale do wałka (2), wewnętrzne dźwignie (3), zewnętrzne dźwignie (4), umocowane również do wałka
(2) oraz sprężyna (5). Sprężyna (5) umocowana jest
do wysuniętego ramienia obudowy (7) i dźwigni (4),
która swoim końcem oparta jest o zderzak (8) umocowany do obudowy (7) łożyska. Wewnętrzne dźwignie
(3) usytuowane są prostopadle do pochyłego transportera (9) z uzębionymi listwami (10).
(1 zastrzeżenie)
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1984 12 18

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego "Bimor",
Szczecin, Polska (Walerian Lewandowski).
Urządzenie przesypowe przenośników taśmowych
dla materiałów pylących
Urządzenie rozwiązuje problemy zmniejszenia pylenia i strat transportowanego materiału sypkiego
i zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.
Urządzenie składa się z głowicy zasypowej (4), zamocowanej przesuwnie na stałej części (8) przesypu
wózka zrzutowego i z leja odbiorczego (5) z krzywkami (7), przy czym do dolnej części głowicy zasypowej przymocowane jest uszczelnienie gumowe (6),
przylegające do leja odbiorczego (5) pod naciskiem
sprężyny (9).
(1 zastrzeżenie)

B66C

P.247670

1984 05 14

Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne Dźwigów Samochodowych "Bumar-Bedes", Bielsko-Biała,
Polska (Edward Sosna, Kazimierz Zięba).
Urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem
maszyny robocze,
zwłaszcza żurawie wieloczłonowe
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji czujnika obciążenia usytuowanego pomiędzy wysięgnikiem i hakiem żurawia wieloczłonowego
oraz współpracującej z nim przystawki przetwarzającej ogranicznika udźwigu.
Urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem
charakteryzuje się tym, że czujnik (1) obciążenia zawiera siłownik (2) hydrauliczny osadzony wewnątrz
dwuogniowego jarzma (3), którego górne ogniwo (4)
związane z wysięgnikiem (5) ma płytę (6) podporową
dolnego końca (7) siłownika (2) oraz prowadnice (8),
w których umieszczone jest dolne ogniwo (9) jarzma
(3) związane z hakiem (10) oraz z górnym końcem (11)
siłownika (2), którego wewnętrzna przestrzeń robocza
jest połączona z siłownikiem (14) przystawki (15) przetwarzającej. Tłoczek (24) siłownika (14) przystawki (15)
przetwarzającej prowadzony jest w cylindrze (25)
i elemencie (26) podporowym.
(4 zastrzeżenia)

B66C

P.247678

1984 05 1L

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń.
Transportowych, Bytom, Polska (Maciej Gallos, Zbigniew Kupras, Rudolf Plusczok, Romuald Danecki,
Artur Blum).
Sposób przywrócenia prawidłowej linii ugięcia
dźwigarów suwnicowych o konstrukcji spawanej
Sposób polega na tym, że do dolnego pasa lub dodolnej części środnika dźwigara przyłącza się za pomocą spawania dodatkowe elementy stalowe w postaci blach lub profili, w wyniku czego dźwigar suwnicowy odzyskuje prawidłową linię ugięcia.
(2 zastrzeżenia)

Dział C
CHEMIA I METALURGIA
C01B

P.247603

1984 05 07

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji
Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice, Polska (Czesław Szumilas, Anna Jerzykowska, Zdzisław
Wnuk, Anna Dudek).
Sposób wytwarzania kwasu siarkowego z gazów
zawierających siarkowodór
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia procesu. Sposób wytwarzania kwasu siarkowego z gazów
zawierających siarkowodór przez spalanie siarkowo-

doru do dwutlenku siarki katalityczne utlenianie dwutlenku siarki do trójtlenku siarki, charakteryzuje siętym, że gorące gazy zawierające trójtlenek siarki
i parę wodną schładza się częściowo za pomocą czynnika o temperaturze wyższej od temperatury rosy tej
mieszaniny, a następnie poddaje dwustopniowemu oddzielaniu kwasu siarkowego od gazów, w którym
najpierw prowadzi się zasadniczą kondensację kwasu
siarkowego przez bezpośredni kontakt ochłodzonej
mieszaniny z kwasem siaťkowym, a następnie - k o ń cową kondensację i wyłapanie pozostałych cząstek
kwasu na włóknistym materiale odpornym na kwas
siarkowy, korzystnie włóknie szklanym.
(1 zastrzeżenie)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

18
C01B

P.247735

1984 05 18

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska
(Ewa Jagielska, Iwona Lipińska).

Nr 24 (312) 1985

z I-go stopnia kondensuje się w podgrzewaczu (la)
Il-go stopnia, zaś opary wodne z Il-go stopnia w odrębnym skraplaczu (4).
(2 zastrzeżenia)

Sposób otrzymywania bezpostaciowych
glinokrzemianów
Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania
bezpostaciowych glinokrzemianów o składzie chemicznym opisanym wzorem xM2O.Al2O3.ySiO2, gdzie x
wynosi od 0,3 do 3, y jest większe od 5, a M oznacza
kation metalu alkalicznego i ewentualnie zawierających związaną wodę.
Sposób według wynalazku polega na tym, że miesza się ze sobą i homogenizuje podawane równocześnie wodne roztwory krzemianu metalu alkalicznego
i glinianu metalu alkalicznego, a następnie otrzymany
hydrozol glinokrzemianowy natychmiast miesza się
i homogenizuje z wodnym
roztworem soli glinu zawierającej kationy Al8+ nadal stosując metodę współstrącania, przy czym poszczególne reagenty używa
się w takiej ilości, że stosunek molowy SiO2 do A12O3
jest większy od 5, udział moli A12O3 pochodzących
z soli glinu zawierającej kationy Al8+ w ogólnej ilości
moli A12O3 wynosi od 2 do 98 procent, a pH wytrąconego hydrożelu wynosi 6,5-13,0, po czym wodną
zawiesinę hydrożelu pozostawia się na okres od 10
minut do 48 godzin z ewentualnym mieszaniem.
Otrzymane glinokrzemiany można stosować jako katalizatory, nośniki katalizatorów, wymieniacze jonowe,
adsorbenty.
(5 zastrzeżeń)

C01B

P.247741

1984 05 18

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji
Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice, Polska (Zdzisław Wnuk, Ludwik Jura, Andrzej Galant).
Sposób produkcji kwasu siarkowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia
procesu.
Sposób produkcji kwasu siarkowego przy zastosowaniu wspólnego obiegu wież, suszącej i absorpcyjnej
SO3 oraz przy stosowaniu spływu grawitacyjnego,
charakteryzuje się tym, że ciepło wydzielone w obiegu wieży suszącej i absorpcyjnej SO3 odbiera się wyłącznie przez chłodzenie kwasu wypływającego z wieży
absorpcyjnej SO3, a temperaturę kwasu zraszającego
wieżę utrzymuje się przez mieszanie nieochłodzonego
kwasu z wieży suszącej z kwasem z wieży absorpcyjnej SO3 po jego schłodzeniu.
(1 zastrzeżenie)

C01B

P.251682

1985 01 24

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Kompletnych Obiektów „CHEMADEX", Kraków, Polska (Marian Krajewski).
Sposób zatężania kwasu siarkowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ekonomicznego procesu zatężania kwasu o niskim stężeniu do stężeń średnich w którym powstaje mała
ilość ścieków.
Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym,
że w I-szym stopniu zatężania rozcieńczony kwas
siarkowy jest wprowadzony do zamkniętego obiegu
cyrkulacyjnego, zawierającego podgrzewacz (1) i separator (2), skąd podtężony kwas wprowadza się do
drugiego zamkniętego obiegu (Il-gi stopień) i po podgrzaniu w tym obiegu oddziela się następnie opary
wodne, które łącznie z oparami wodnymi I-go stopnia
- kondensuje się oddzielnie, przy czym opary wodne

C01F

P.251971

1985 02 15

Pierwszeństwo: 1984 02 16 - RFN (nr P 3405452.9)
Metallgesellschaft AG, Frankfurt n/Menem; Vereinigte Aluminium - Werke AG, Bonn, RFN.
Sposób wytwarzania fluorku glinu
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzyskanie wysokoprocentowego produktu i gazu odlotowego o niskiej zawartości fluorowodoru.
Sposób wytwarzania fluorku glinu z wodorotlenku
lub uwodnionego tlenku glinu i fluorowodoru polega
na tym, że świeżo podany wodorotlenek lub uwodniony tlenek glinu w pierwszym etapie przez dodanie
prowadzonego w obiegu chłodzenia, już częściowo
przereagowanego wodorotlenku glinu, doprowadza się
do kontaktu z zawierającym fluorowodór gazami odlotowymi krążącego złoża fluidalnego z utworzeniem
zawiesiny gazu/substancji stałej w temperaturze mieszania 150-250°C, następnie substancję stałą oddziela
się od strumienia gazu, przynajmniej część oddzielonej substancji stałej prowadzi się przez chłodnicę
i oziębioną substancję stałą ponownie wprowadza się •
do kontaktu ze świeżo doprowadzonym wodorotlenkiem lub uwodnionym tlenkiem glinu i część strumienia oddzielonej substancji stałej doprowadza się
do krążącego złoża fluidalnego i tam w temperaturze
co najmniej 450°C, poddaje się reakcji z wprowadzonym w postaci gazowej fluorowodorem o stężeniu
maksymalnie 25% objętościowych.
(4 zastrzeżenia)

C01G

P. 247676

1984 05 15

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji
Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice; Po
litechnika Wrocławska, Wrocław; Biuro Projektów
i Dostaw Inwestycyjnych „Metalchem", Gliwice, Pol
ska (Zygmunt Bogdach, Jacek Ajdukiewicz, Ryszard
Błaszczyk, Władysław Grysiewicz, Wojciech Kin, An
drzej Mączyński, Mirosław Michałowski, Zbigniew Sałagacki, Andrzej Tromszczyński, Danuta Wilmont, Je
rzy Zieliński).
Sposób oczyszczania siarczanu manganowego
ze związków ciężkich metali
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
technologii procesu umożliwiającej zmniejszenie zuży
cia siarczku sodu przy jednoczesnym skróceniu czasu
filtracji.
Sposób według wynalazku polega na jednoczesnym
wprowadzaniu do roztworu, zawierającego zanieczysz
czenia metalami ciężkimi w ilości 1—8XlO~3gÄ każ
dego z metali ciężkich, siarczku sodu w ilości 18—24
krotnie większej od stechiometrycznej ilości metali
ciężkich oraz rozdrobnionego do granulacji 0,02 mm
węgla aktywnego, przy czym reakcję prowadzi się w
temperaturze pokojowej w czasie 20—30 minut mie
szając, a następnie roztwór się iütruje (1 zastrzeżenie)
(1 zastrzeżenie)
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1984 05 15

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji
Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice; Politechnika Wrocławska, Wrocław; Biuro Projektów
i Dostaw Inwestycyjnych „Metalchem", Gliwice; Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, Poznań;
Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych „Bipromet", Katowice, Polska (Zbigniew Bagdach, Jacek
Ajdukiewicz, Ryszard Błaszczyk, Władysław Grysiewicz, Wojciech Kin, Andrzej Mąszyński, Mirosław Michałowski, Zbigniew Salagacki, Andrzej Tromszczynski, Danuta Wilmont, Jerzy Zieliński).
Sposób otrzymywania siarczanu magnezu w roztworze
do przeróbki elektrolitycznej z mieszaniny uzyskanej
ze zredukowanej rudy manganu
Sposób według wynalazku polega na tym, że zanieczyszczenia siarczanami metali ciężkich strąca się
przez dwuetapową neutralizację pulpy, korzystnie
mleczkiem wapiennym lub węglanem wapnia w temperaturze 70-80°C, mieszając pulpę powietrzem.
(3 zastrzeżenia)

C02F

P.247618

1984 05 08

Bydgoskie Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa
Przemysłowego, Bydgoszcz, Polska (Lech Zabłocki).
Sposób oczyszczania ścieków gospodarczo-bytowych
i przemysłowych o podobnym składzie i oczyszczalnia
ścieków gospodarczo-bytowych i przemysłowych
o podobnym składzie
Sposób oczyszczania ścieków gospodarczo bytowych
i przemysłowych o podobnym składzie przy wykorzystaniu procesu napowietrzania, beztlenowej stabilizacji
osadu oraz sedymentacji zawiesin polega na tym, że
ścieki surowe poddawane są wstępnej obróbce biologicznej i uśrednianiu a następnie przesyłane do rozdziału z czego część zawracana jest poprzez napowietrzanie inżektorowe do uśredniania a część do oczyszczania na złożach tarczowych po których poddawane
są sedymentacji zawiesin przy czym osad poddawany
jest beztlenowej stabilizacji a ścieki oczyszczone przesyłane są do odbiornika ścieków lub w części zawracane do procesu uśredniania ścieków surowych.
Oczyszczalnia ścieków gospodarczo bytowych i przemysłowych o podobnym składzie ma uśredniający
zbiornik (1) do którego doprowadzony jest przewód (2)
ze ściekami surowymi a z którego odprowadzony jest
przewód (3) z pompą (4) do rozdzielacza (5) z którego
jeden przewód (6) z napowietrzającym urządzeniem (7)
jest połączony ze zbiornikiem (1) a drugi przewód
(8) doprowadzony jest do równomiernego rozdziału
koryta (9) umieszczonego w zbiorniku (10). W zbiorniku (10) w górnej części umieszczona jest przepływowa komora (11) z zamontowanym biologicznym złożem
składającym się z obrotowych tarcz (12) oraz wtórny
osadnik (13) z wielostrumieniowym poziomym pakietem (14) i odpływowym korytem (15). W dolnej części
zbiornika (10) umieszczono komorę (16) beztlenowej
stabilizacji osadu. Z odpływowego koryta (15) odprowadzono przewód (17) do rozdzielacza (18.) z którego
poprowadzono jeden przewód (19) do odbiornika ścieków oczyszczonych a drugi przewód (20) do uśredniającego zbiornika (1). Pod każdą obrotową tarczą (12)
są wstawione ścianki (21) tworzące dwie szczeliny (22)
przy czym ścianki pomiędzy tarczami (12) są połączone i tworzą przewody (23) do odprowadzania gazów.
Pomiędzy wielostrumieniowym poziomym pakietem
(14) a ścianką (24) wtórnego osadnika (13) wmontowano przegrodę (26) tworzącą ze ścianką (27) podstawy, szczelinę (28) a nad przegrodą (26) zamontowano
odpływowe koryto (29) dla części pływających.
(4 zastrzeżenia)

C02F

P. 247756

1984 05 27

Bydgoskie Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Przemysłowego, Bydgoszcz, Polska (Leszek Bujak, Lech Matuszewski).
Biologiczna oczyszczalnia ścieków
Wynalazek
rozwiązuje
zagadnienie zbudowania
oczyszczalni pozwalającej na jednoczesne oddzielanie
części pływających i osadu.
Biologiczna oczyszczalnia ścieków, wbudowana
w typowy kontener, wyposażona w trzy zestawy tarczowych złóż biologicznych, mająca pod złożami przepływową komorę zblokowaną z osadnikiem wtórny rn,.
charakteryzuje się tym, że wtórny, kieszeniowy osadnik (1) w przekroju poprzecznym ma kształt litery V,
na ramionach którego zainstalowano przeciwprądowe,
wielostrumieniowe pakiety (2), nad którymi umieszczono pilaste przelewy (3), przy czym dno (12) kieszeniowego osadnika (1) wyprofilowane jest w formie
półwalca mającego trzy króćce (4) do odprowadzania
osadów, a pod przepływową komorą umieszczono kontaktowy filtr z wypełnieniem siatkowym połączony
z pilastymi przelewami (3) i pomiarową komorą ścieków oczyszczonych.
(1 zastrzeżenie))

C02F

P. 252126

1985 02 2T

Anna Kursa, Andrzej Kursa, Kraków, Polska (Anna
Kursa, Andrzej Kursa).
Oczyszczalnia ścieków
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
oczyszczalni ścieków cechującej się niskimi kosztami
budowy i eksploatacji.
Oczyszczalnia ma zabudowane w układzie pionowym: osadnik wstępny (9), reaktor beztlenowy (ll) r
reaktor tlenowy (12) oraz osadnik wtórny (13). Ścieki
sanitarne (1) oraz ścieki organiczne (2) z zakładów
przemysłowych, po neutralizacji, wprowadzone są r u rociągiem do osadnika wstępnego (9) połączonego z r e aktorem beztlenowym (11). Osad zawiesiny wtłaczany
jest do śluzowego zbiornika ciśnieniowego (10), z którego jest następnie transportowany w szczelnych opakowaniach z tworzyw sztucznych do składowania
w wyrobiskach podziemnych. Oczyszczone ścieki (14)*
spływają do odbiornika.
Oczyszczalnia ścieków według wynalazku może znaleźć głównie zastosowanie przy adaptacji na oczyszczalnię szybów górniczych wyeksploatowanych względnie nierentowanych, przeznaczonych do likwidacji.
(1 zastrzeżenie)
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C03C

P. 251578

1985 01 17

Instytut Szkła i Ceramiki, Warszawa, Polska (Cecylia Dziubak, Rajmund Chojnacki, Michał Hnatyszak,
Grzegorz Lewandowski, Wojciech Łukasik, Krystyna
Majewska, Henryk Pieczarowski, Elżbieta Śijka).
Sposób przygotowania zestawu surowcowego
barwników ceramicznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia
energochłonności procesu produkcji barwników ceramicznych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że zestaw
surowcowy barwników ceramicznych, składający się
z tlenków metali, niemetali i/lub ich soli według znanych receptur, ujednoradnia się w znany sposób przed
poddaniem go syntezie termicznej i nawilża wodą,
' wodnym roztworem mineralizatorów, względnie inną
cieczą wrzącą w temperaturze powyżej 373 K np.: glikolem etylenowym w ilości 4 - 2 3 % wagowych.
(1 zastrzeżenie)
C03B

P.247760

1984 05 17

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Izolacji Budowlanej, Katowice, Polska (Witold Żołnierczyk, Adam Bilczewski, Romuald Pałubicki, Leon Urbański, Edward Dyczewski, Marian Piotrowski, Wiesław Motyka, Tadeusz Kostka).
Sposób wytwarzania włókien mineralnych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia efektywności procesu.
Sposób według wynalazku polega na tym, że żużel
pomiedziowy o uziarnieniu 40-140 mm z udziałem
koksu w ilości 17% wagowych topi się w piecu szybowym, a następnie lawę rozwłóknia się na włókna
o grubości 4 - 9 ^m, przy czym żużel pomiedziowy
można modyfikować, w zależności od potrzeb technologicznych żużlem wielkopiecowym, dolomitem, bazaltem.
(2 zastrzeżenia)
C03B

P.252574

C03C

P.251625 T

1985 01 18

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Stanisław Kulaszewicz, Irena Lasocka, Czesław Michalski,
Klara Turowska).
Sposób otrzymywania na podłożach ze szkła
lub kwarcu rezystancyjnych warstw przezroczystych
dla promieniowania widzialnego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania cienkich rezystancyjnych warstw na podłożach ze szkła
lub kwarcu, wykazujących dobrą przepuszczalność
optyczną w obszarze widzialnym.
Sposób według wynalazku polega na rozpylaniu roztworu alkoholowo-chlorowodorowego InCl3 i SnCl4 na
podłoża szklane lub kwarcowe ogrzane do temperatury 450°-650°C, przy czym roztwór powinien zawierać 17,3% wagowych indu oraz od 0,2% do 15%
wagowych cyny.
.
(2 zastrzeżenia)

1985 03 26

Pierwszeństwo: 1984 04 03 - Czechosłowacja
(nr PV 2576-84)

C04B

P.247571

05 07

Sklo Union, koncern pro výrobu průmyslového skla,
Teplice, Czechosłowacja.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wyrobów
Metalowych „Polmetal", Kraków, Polska (Stanisław
Pawłowski, Arkadiusz Białecki, Kazimierz Tkaczyk).

Elektryczny piec do topienia szkła,
zwłaszcza do topienia borokrzemianów

Masa na kształtki ceramiczne do palników
bezpłomieniowego spalania gazu

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opracowanie konstrukcji pieca zapewniającej intensywną
homogenizację topionego szkła.
Piec według wynalazku zawiera komorę (2) do topienia i komorę roboczą (3), przy czym komora (2.) do
topienia jest wyposażona na przeciwległych bocznych
ścianach w dwa rzędy elektrod płytowych umieszczonych blisko dna (8) komory (2) i w elektrody prętowe (11) umieszczone powyżej tych elektrod, płytowych,
a oba rodzaje wspomnianych elektrod umieszczonych
na jednej bocznej ścianie komory (2) topienia, mają
regulowane zasilanie z tego samego źródła prądu elektrycznego.
(1 zastrzeżenie)

Masa według wynalazku charakteryzuje się tym, że
zawiera: 20-40 części objętościowych rudy chromowej
o zawartości powyżej 25% Cr2O3 i o uziarnieniu
0-0,5 mm, 50-70 części objętościowych wypalającego
się porotwórczego dodatku granulowanego styropianu
o uziarnieniu do 5 mm, 10 części objętościowych technicznego A12O3 o ziarnistości 0-0,15 mm oraz dodatek
wiążący w postaci 7-14% wagowych fosforanu jednoglinowego (roztworu 40%) lub fosforanu glinowo-chromowego, przy czym zamiast kombinacji technicznego
A12O3 i fosforanu jednoglinowego można zastosować
szkło wodne.
(1 zastrzeżenie)

C04B

P. 247647

1984 05 09

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska (Wiesław Kurdowski, Ignacy
Ochociński, Władysław Wdowiak).
Sposób otrzymywania wapna hydratyzowanego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia
procesu. Sposób według wynalazku charakteryzuje się
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tym, że do młyna wprowadza się równocześnie wapno
kawałkowate i wodę przy czym proces gaszenia wapna
przebiega w temperaturze 380-420 K i przy ciśnieniu
1000-1700 hPa, zaś otrzymany hydrat poddaje się proczesowi klasyfikacji aerodynamicznej. (1 zastrzeżenie)
C04B
F27D

P.247757

1984 05 17

Dolnośląskie Zakłady Magnezytowe, Świdnica, Polska (Karol Eisner, Erwin Twardzik, Jerzy Borowy,
Michał Eisner).
Zawieszana kształtka ceramiczna
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pewnego mocowania wyrobów ogniotrwałych, które jednocześnie nie
utrudnia paletowania i procesu transportu.
Wieszak (2) zamocowany jest obrotowo na powierzchni otuliny (5), tak że przy jego obrocie część
wieszaka (2) przemieszcza się przez obrys kształtki (1),
przy czym mocowanie wykonane jest za pomocą nita
mocującego (3) zabezpieczonego wkładem wzmacniającym (4) zamocowanym do otuliny (5) w wewnętrznej
jej części.
(5 zastrzeżeń)

C04B

P. 252489 T

1985 03 21

Pierwszeństwo: 1984 03 22 - Czechosłowacja
(nr PV 7836-83)
Tęplotechna oborový podnik, Praga, Czechosłowacja.
Ogniotrwała masa izolacyjna
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hydroksylową. Proces prowadzi się w temperaturze
od 323 do 423K, korzystnie od 348 do 393K i przy
użyciu od 0,5 do 2,5 mola wyjściowego uretanu, korzystnie od 1,05 do 1,25 mola w przeliczeniu na jedną
grupę hydroksylową. Ze środowiska reakcji w trakcie
jej trwania usuwa się powstający małocząsteczkowy
alkohol lub fenol.
Wynalazek pozwala na syntezę uretanów z łatwe
dostępnych bezpiecznych substratów z dobrą wydajnością,
(4 zastrzeżenia)

P. 252304

C07C

1984 04 18

Glaxo Group Limited Londyn, Wielka Brytania (Ian
Fredrick Skidmore, Lawrence Henry Charles Lunt,
Harry Finch, Alan Naylor).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych
fenyloetanoloaminy
Sposób wytwarzania związków o wzorze 2, w któ
rym m oznacza liczbę całkowitą 2 - 8 , n oznacza liczbę
całkowitą 1-7, przy czym suma m + n wynosi 4 - 1 2 ,
Ar oznacza grupę fenylową, ewentualnie podstawioną
jednym lub dwoma podstawnikami, takimi jak atom
chlorowca, grupa C ! - C 3 alkilowa, grupa C^-C 3 alkoksylowa lub grupą alkilenodioksylową o wzorze
- O / C H 2 / p O - , w którym 1 p oznacza
liczbę 1 lub 2
i każdy z podstawników R i R2, które mogą być takie
same lub różne, oznacza atom wodoru lub grupę
Ci-C3 alkilową, przy czym 1 sumaryczna
liczba atomów
węgla w podstawnikach R i R2 wynosi najwyżej 4,
polega na redukcji związków pośrednich o wzorze 4,4
w którym n i Ar mają wyżej podane znaczenie, R
oznacza atom wodoru lub grupę zabezpieczającą,
przy
najmniej jeden z podstawników X, X 1 , X2, X 3 i X 4
oznacza grupę podlegającą redukcji, a pozostały pod
stawnik lub podstawniki mają następujące
znaczenie:
X oznacza grupę o wzorze -CH 2 OR 5 , w której R51
oznacza atom wodoru lub grupę zabezpieczającą,
X
oznacza grupę o wzorze
- C H / O H / -8 , X 2 oznacza
3
grupę o wzorze -CH 2 NR , w którym R
oznacza atom
3
wodoru lub grupę
zabezpieczającą,
X
oznacza
grupę
1
2
o wzorze - C R 1 R 2 / C H 2 / m - i , w
którym
R
,
R
i
m
mają
wyżej podane znaczenie i X 4 oznacza grupę o wzorze
- / C H 2 / n _i, w -którym n ma wyżej podane znaczenie,
po czym otrzymany związek o wzorze 2 ewentualnie
przeprowadza się w jego fizjologicznie dopuszczalną
sól lub solwat.
Związki wytwarzane sposobem według wynalazku
wykazują selektywne działanie pobudzające receptory
adrenergiczne ß2 i są użyteczne w leczeniu takich cho
rób dróg oddechowych jak astma i chroniczne zapale
nie oskrzeli.
(2 zastrzeżenia)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
ogniotrwałej masy izolacyjnej o niskim koszcie wytwarzania.
Ogniotrwała masa izolacyjna na osnowie mączki glinokrzemianowej, szkła wodnego i fluorokrzemianu sodowego charakteryzuje się tym, że zawiera co najmniej 20-50% wagowych mączki glinokrzemianowej,
składającej się z co najmniej 60-8O°/o wagowych
krzemionki i 20-30% wagowych tlenku glinowego,
i nadto zawiera 3 - 5 % wagowych fluorokrzemianu sodowego, 20-30% wagowych szkła wodnego i 30-60%
wagowych granulek ilastych.
(1 zastrzeżenie)

C07C
C08G

P.250719

T

1984 12 03

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Kazimierza Pu
łaskiego, Radom, Polska (Artur Lachowicz, Tomasz
Prot, Jerzy Borycki, Andrzej Wylon, Barbara Sierpacka).
Sposób wytwarzania mono-wielouretanów
Sposób polega na prowadzeniu reakcji związku za
wierającego co najmniej jedną grupę uretanową ze
związkiem zawierającym co najmniej jedną grupę

C07C

P. 252344

1985 0312

Pierwszeństwo: 1984 03 12 - Węgry (nr 981/84)
Alkaloida Vegyé Gyár., Tiszavasvári, Węgry.
Sposób wytwarzania DL-ß-aryloaminokwasów
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania DL-ß-aryloaminokwasow o ogólnym wzorze 5, w którym R, B.%

22

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

i R2 oznacza atom wodoru lub chlorowca, grupę alkilową o 1-6 atomach węgla, alkoksylową o 1-6 atomach węgla, nitrową lub dialkiloaminową o 1-4 atomach węgla, przy czym w przypadku jednopodstawionych pochodnych R i Rj oznacza atom wodoru, a R2
ma wyżej podane znaczenie i jest przyłączone w położeniach 2, 3 lub 4 w odniesieniu do grupy metylenowej, a w przypadku dwupodstawionych pochodnych R
oznacza atom wodoru, a R, i Rj mają wyżej podane
znaczenie i są przyłączone w położeniach 2,3; 2,4; 2,5;
2,6; 3,4 lub 3,5 w odniesieniu do grupy metylenowej;
w przypadku trójpodstawionych pochodnych R, Rx i
Rj mają wyżej podane znaczenie i są przyłączone w położeniu 2,3,4; 2,3,5; 2,3,6; 3,4,5 lub 3,4,6 w odniesieniu
do grupy metylenowej.
W sposobie według wynalazku wodny roztwór glicyny i nadmiar mocznika ogrzewa się utrzymując
w stanie wrzenia i mieszaninę reakcyjną poddaje się
cyklizacji kwasowej. Otrzymaną hydantoinę utrzymuje
się w stanie wrzenia z aromatycznym aldehydem
0 ogólnym wzorze 2, w którym R, Rj i R2 mają wyżej
podane znaczenie w roztworze wodnym w obecności
nadmiaru etanolaminy lub morfoliny. Otrzymaną
5-arylidenohydantoinę poddaje się ilościowej redukcji
w rozcieńczonym środowisku alkalicznym w obecności
katalizatora stanowiącego nikiel Raney'a lub palladwęgiel i uzyskaną 5-arylometylohydantoinę poddaje
się alkalicznej hydrolizie.
Sposobem według wynalazku DL-ß-arylokwas o ogólnym wzorze 5 otrzymuje się z wysoką wydajnością
1 wydziela w jego punkcie izoelektrycznym.
(10 zastrzeżeń)
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nego kwasu rozszczepiającego w środowisku odpowiedniego rozpuszczalnika organicznego, tak utworzoną mieszaninę obu diastereoizometrycznych soli rozdziela się na drodze krystalizacji frakcjonowanej, a po
oddzieleniu tej diastereoizomerycznej soli, która zawiera lewoskrętny enancjomer o konfiguracji - S
związku o wzorze przedstawionym na rysunku, ponownie przeprowadza się ją w wolną zasadę lub
w farmakologicznie dopuszczalną sól addycyjną z kwasem i odzyskuje się kwas rozszczepiający.
(7 zastrzeżeń)

1985 03 20

C07C

Pierwszeństwo: 1984 03 21 - NRF (nr P 3410 380.5)
Chemie Linz Aktiengesellschaft, Linz, Austria (Gerhard Zölss, Richard Gratz, Karl Schlögl, Otmar Hofer,.
Robert Jay Gordon).
Sposób wytwarzania
S/-/-3[3-acetylo-4-/3-III-rz.-butyloamino2-hydroksypropoksy/-fenylo]-l,l-dwuetylomocznika
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania S/-/-Celiprololu wykazującego działanie blokujące receptory
ßi i jego farmakologiczne dopuszczalnych soli addycyjnych z kwasami.
Cechą sposobu jest według wynalazku to, że
S/+/-3-[3-acetylo-4-/2,3-epoksypropoksy/-fenylo]-1,1-dwuëtylomocznik o wzorze 2 poddaje się reakcji
z III-rz.-butyloaminą w obecności wody w temperaturze pokojowej lub wobec łagodnego ogrzewania do
temperatury co najwyżej 40°C, a otrzymany przy tym
lewoskrętny enancjomer związku o wzorze 1 ewentualnie przeprowadza się następnie w farmakologiczniedopuszczalną sól addycyjną.
(2 zastrzeżenia)

C07C

F. 252462

1985 03 20

Pierwszeństwo: 1984 03 21 — RFN (nr 3410380.5)
Chemie Linz Aktiengesellschaft, Linz, Austria (Ger
hard Zölss, Richard Gratz, Karl Schlögl, Otmar Hofer,
Robert Jay Gordon).
Sposób wytwarzania
S/-/-3-/3-acetylo-4-73-m-rz.-butyloamino2-hydroksypropoksy/-fenylo]-l,l-dwuetylomocznika
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania S/-/-Celiprololu o działaniu blokującym receptora -ß t i jego
farmakologicznie dopuszczalnych soli addycyjnych
z kwasami.
Cechą sposobu jest według wynalazku to, że racemat, o wzorze przedstawionym na rysunku, w postaci
zasady poddaje się reakcji z enancjomerem chiral-

C07C

P. 252660

1985 03 2»

Pierwszeństwo: 1984 04 05 — Szwecja (nr 8401907-4)
Aktiebolaget Hassie, Mölndal, Szwecja (John Albert
Sjogren)
Sposób wytwarzania nowych soli
l-/2-alliIofenoksy/-3-izopropyIoamino-2-propanolu
Sposób wytwarzania nowych soli alprenoJolu, to jest
l-/2-allilofenoksy/-3-izopropyloamino-2-propanolu po-

N r 24 (312) 1985

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

23

lega na reakcji alprenololu w postaci wolnej zasady
z kwasem benzoesowym lub maleinowym. Sole te są
przydatne w leczeniu chorób serca i nie mają działania drażniącego na przełyk.
(1 zastrzeżenie)

dane znaczenie ewentualnie w obecności zasady azotowej w podwyższonej temperaturze. Pochodne estru
stanowią bezbarwne, stabilne elektro- i fotochemicznie substancje o bardzo szerokim przedziale temperaturowym występowania mezofaz.
(3 zastrzeżenia)

C07C

C07C

P.252661

1985 03 29

Pierwszeństwo: 1984 03 30 - St. Zjedn. Am. nr 595408)
Union Carbide Corporation, Danbury, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób hydroformylowania
Przedmiotem wynalazku jest sposób katalizowanego
rodem, obiegowego hydroformylowania w fazie ciekłej,
w którym wprowadzono ulepszenie polegające na selektywnym wydzielaniu i odzyskiwaniu ligandu fosforowego ze strumienia par produktu aldehydowego,
otrzymywanego po odparowaniu i wydzieleniu produktu aldehydowego z roztworu poreakcyjnego reakcji
hydroformylowania, zawierającego katalizator.
(9 zastrzeżeń)

C07C

P.252858

1983 09 22

P.252859

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Piotr
Kaszyński, Mikołaj Jawdosiuk).
Sposób wytwarzania
/S/-4-hydroksybenzoesanu-2-metylobutyIowego
Sposób wytwarzania /S/-4-hydroksybenzoesanu 2-metylowego polega na tym, że sól sodową kwasu
4-hydroksybenzoesowego poddaje się reakcji z / S / -arylosulfonianu 2-metylobutylowym w rozpuszczalniku organicznym.
Związek wytworzony sposobem według wynalazku
jest wygodnym prekursorem chiralnych związków
mezogennych i niemezogennych, które same lub w mieszaninach z innymi chiralnymi lub niechiralnymi
związkami mezogennymi lub niemezogennymi stanowią
mieszaniny ciekłokrystaliczne do układów elektrooptycznych i termografii.
(1 zastrzeżenie)

1983 09 22

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Piotr
Kaszyński, Mikołaj Jawdosiuk).
Sposób wytwarzania chiralnych pochodnych
/S/-4-hydroksybenzoesanu 2-metylobutylowego
Sposób wytwarzania pochodnych o wzorze ogólnym 1, w którym X oznacza 1-10 grup metylenowych,
wiązanie bezpośrednie, grupę 1,4-fenylenową, winylenową lub grupę o wzorze 3, w którym n ma wartość
1-10, polega na tym, że /S/-4-hydroksybenzoesan
.2-metylobutylowy poddaje się reakcji z chlorkiem
kwasowym o wzorze ogólnym 2, w którym X ma wyiej podane znaczenie ewentualnie w obecności zasady
azotowej w temperaturze podwyższonej.
Sposób wytwarzania pochodnych o wzorze ogólnym 4, w którym A oznacza grupę alkilową, alkoksylową, alkanoiloksylową lub alkilokarbonylodioksylową,
polega na tym, że /S/-4-hydroksybenzoesan 2-metylobutylowy poddaje się reakcji z chlorkiem kwasowym
o wzorze ogólnym 5, w którym A ma wyżej podane
znaczenie ewentualnie w obecności zasady azotowej
-w podwyższonej temperaturze.
Sposób wytwarzania pochodnych o wzorze ogólnym 6, w którym A oznacza grupę alkilową, alkoksylową, alkanoiloksylową lub alkanokarbonylodioksylową, polega na tym, że /S/-4-hydroksybenzoesan 2-metylobutylowy poddaje się reakcji z chlorkiem kwasowym o wzorze ogólnym 7, w którym A ma wyżej po-

C07C
A01N

P.253332

T

1985 05 09

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego „Siarkopol", Tarnobrzeg, Polska (Marian Dojka,
Irena Błasiak, Jan Krajewski, Zdzisława Gątarz, Alina Gwardys, Jan Chełmiński, Danuta Kwiecińska).
Sposób otrzymywania substancji zawierających siarkę
biologicznie czynną
Wynalazek dotyczy otrzymywania substancji przeznaczonych do zastosowań kosmetycznych jako dodatek do szamponów, kremów i płynów odżywczych.
Sposób polega na reakcji związków nienasyconych
zawierających azot w postaci amidowej, tlen eterowy
lub siarkę tioeterową z siarką elementarną w ilości
1-5°/o wagowych. Proces prowadzony jest w temperaturze wyższej od topnienia siarki w czasie około
2 godzin.
(2 zastrzeżenia)

C07D

P.244408

1983 11 03

Ortho Pharmaceutical Corporation, Raritan, Stany
Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych chinazolinonu
Sposób wytwarzania związków o ogólnym wzorze 1,
w którym Hi oznacza atom wodoru lub grupę aminową albo grupę nitrową, R2 oznacza atom wodoru,
rodnik alkilowy, cykloalkilowy, cykloalkiloalkilowy,
chlorowcoalkilowy lub dwucykloalkilowy, R3 i R4 są
jednakowe lub różne i oznaczają atomy, wodoru, niższe
rodniki alkilowe, rodniki arylowe lub podstawione
rodniki arylowe, X oznacza rodnik benzylowy, grupę
karboksylową, karboalkoksylową, cyjanową, karboksyamidową, metanosulf ony Iową, formylową, alkanoilową,
aroilową, heteroaroilową lub heteroarylową, polega
na tym, że związek o wzorze 2, w którym R oznacza
atom wodoru lub rodnik metylowy, a Ri i R2 mają
wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze 3, w którym R3, R4 i X mają wyżej
podane znaczenie, przy czym reakcję tę prowadzi się
w obecności zasady, a wytworzony związek o wzorze 4, w którym R, Ru 22, R3, R4 i X mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z kwasem.
Wytworzone związki mają zdolność rozszerzania na
czyń, nerkowych, i są użyteczne jakp środki sercowo-naczyniowe.
(3 zastrzeżenia)
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Sposób ten przebiegający z zastosowaniem procesów destylacji charakteryzuje się tym, że destylację
prowadzi się z parą wodną w temperaturze od 373
do 453 K i ciśnieniu od 400 do 4000 Pa, po czym
z uzyskanej mieszaniny par wykrapla się w temperaturze nie wyższej od temperatury nasycenia pary
wodnej pod ciśnieniem panującym w skraplaczu całkowicie fazę organiczną i częściowo fazę wodną
i następnie tak uzyskany dwufazowy kondensat podgrzewa się do temperatury od 323 do 353 K i wydziela z niego fazę organiczną a pozostałą część
nieskondensowanej fazy wodnej spręża do ciśnienia
co najmniej 4400 Pa i wykrapla. Uzyskane pochodne
znajdują zastosowanie jako an ty utleniacze zwłaszcza
w przemyśle gumowym.
(1 zastrzeżenie)

C07D
C07D

P. 247720

1984 0517

Merz und Co. GmbH and Co., Frankfurt n. Menem,
Republika Federalna Niemiec.
Sposób wytwarzania nowych N-tlenków
estrów kwasów pirydynokarboksylowych
Sposób wytwarzania nowych N-tlenków estrów
kwasów pirydynokarboksylowych o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza grupę o wzorze 2, w którym X oznacza atom wodoru, prosty lub rozgałęziony
rodnik (Cj-C5)alkilowy, rodnik (C5-C12)cykloalkilowy,
rodnik 1-adamantylowy lub rodnik cykolheksyloacetylowy, a Y oznacza atom wodoru, prosty lub rozgałęziony rodnik (Cj-C 5 )alkilowy, rodnik 2-etylobenzofuranoilowy-3, rodnik (C5-C12)cykloalkilowy albo grupę 2-[(4-chlorofenoksy)-2-metylopropanoiloksy]-ety Iową polega na tym, że ester kwasu pirydynokarboksylowego o podanym wyżej wzorze 1, lecz nie zawierający atomu tlenu przy atomie azotu, utlenia się przy
atomie azotu na drodze reakcji z kwasem nadtlenowym albo na drodze reakcji z lodowatnym kwasem
octowym i nadtlenkiem wodoru. Wytworzone związki
mają zdolność zwalczania nadmiaru ciał tłuszczowych
we krwi.
.
(8 zastrzeżeń)

C07D
C08K

P. 251530 T

P.252129

1984 03 15

Pierwszeństwo 1983 03 16 - Węgry (nr 888/83)
Richter Gèdeon Vègyèszeti Gyâr RT., Budapeszt,
Węgry (Elemèr Ezer, Kàlmàn Harsànyi, György Domàny, Làszlo Szporny, Judit Matuz, Bêla Hegedus,
Katalin Pallagi, Istvàn Szabadkai, Peter Tetènyi).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych tiazolidyny
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
nowych pochodnych tiazolidyny o ogólnym wzorze 1,
w którym Ar oznacza grupę 2-furylową albo grupę
fenylową, naftylową lub pirydylową, ewentualnie
podstawioną jednym lub większą liczbą takich podstawników jak atom chlorowca, grupa (Ci-C 4 )-alkilowa, grupa (Cx-C4)-alkoksylową, grupa chlorowco-(Ci-C 4 )-alkoksylowa, grupa dwu- lub trójchlorowcometylowa, grupa hydroksylowa i/lub grupa nitrowa, albo grupą o wzorze 2, Y oznacza atom azotu
lub grupę CH i Z oznacza grupę cyjanową lub karbamoilową, gdy Y oznacza atom azotu, zaś gdy Y
oznacza grupę CH, wówczas Z oznacza grupę nitrową.

1985 0111

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Zdzi
sław Kawała, Ryszard Kramkowski, Jacek Kapłoń,
Wojciech Majewski, Janusz Majewski, Michał Kołodko, Jerzy Serwatka).
Sposób oczyszczania
i rozdziału mieszaniny monomerów i polimerów
pochodnych 1,2-dwuhydrochinoliny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu oczyszczania i rozdziału tytułowej mieszaniny
bez' rozkładu termicznego rozdzielonych substancji.

Związki te są cennymi środkami przeciwko wrzodom i są wysoce skuteczne przy traktowaniu wrzodów żołądkowo-jelitowych.
Zgodnie z wynalazkiem, związki o wzorze 1, w którym wszystkie symbole mają wyżej podane znaczenie,
wytwarza się w ten sposób, że podstawioną w pozycji
2 pochodną tiazolidyny o wzorze 3, w którym Y
i Z mają wyżej podane znaczenie, alkiluje się przy
atomie azotu związkiem o wzorze 4, w którym Ar
ma wyżej podane znaczenie i X oznacza atom chlorowca lub zdolną do reakcji grupę estrową.
(1 zastrzeżenie)

Nr 24 (312) 1985
C07D

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
P. 252164

1983 12 01

Pierwszeństwo:
1982 12 02 - Wielka Brytania (nr 823439.8)
1983 07 12 - Wielka Brytania (nr 8318832)
The Wellcome Foundation Limited, Londyn, Wiel-

ka Brytania.

Sposób wytwarzania związków aromatycznych
Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w którym Rx oznacza dwuwartościową grupę alifatycznego
węglowodoru o 1-7 atomach węgla lub pojedyncze
wiązanie; R2 i R3 takie samo lub różne, oznaczają
każdy atom wodoru, rodnik Ci-C 4 -alkilowy lub razem z atomem azotu tworzą 4-6-członowy pierścień heterocykliczny zawierający azot; R4 oznacza
atom wodoru, chlorowca, grupę C^-alkoksylową,
Cx-4-alkilowa ewentualnie podstawioną 1 - 3 atomami
chlorowca lub grupę o wzorze RiCO2H, w którym Ri
ma wyżej podane znaczenie, a A oznacza grupę C\_ 4 -alkilenową, albo ugrupowanie o wzorze -ANR 2 R 3
oznacza grupę o wzorze 3 lub 4, polega na tym, że
hydrolizuje się związek o wzorze 6, w którym R2, R3,
R, i A mają wyżej podane znaczenie, a RiZ oznacza
grupę o wzorze R ^ N , w którym Ri oznacza dwuwartościową grupę węglowodorową, o 1-7 atomach
węgla lub grupę o wzorze R 7 - C H = C - ( Y ) X H , w którym R7 oznacza dwuwartościową grupę węglowodorową o 1-6 atomach węgla lub pojedyncze wiązanie,
X oznacza atom tlenu lub siarki, a Y oznacza drugorzędową grupę aminową.
Związki o wzorze 1 wykazują działanie antyhistaminowe i przeciwalergiczne.
(12 zastrzeżeń)

C07D

P.252165

1983 12 01

The Welcome Foundation Limited, Londyn, Wielka
Brytania.
Sposób wytwarzania związków aromatycznych
Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w k t ó rym Ra oznacza dwuwartościową grupę alifatycznego
węglowodoru o 1-7 atomach węgla lub pojedyncze
wiązanie; R 2 i R3, takie same lub różne, oznaczają
każdy atom wodoru, rodnik Cj-C 4 -alkilowy lub r a zem z atomem azotu tworzą 4-6-członowy pierścień
heterocykliczny zawierający azot; R4 oznacza atom
wodoru chlorowca, grupę Ci_4-alkoksylową, Cj_ 4 -alkilową ewentualnie podstawioną 1 - 3 atomami chlorowca lub grupę o wzorze RiCO2H, w którym R : ma
wyżej podane znaczenie, a A oznacza grupę C 1 _ 4 -alkilenową, lub ugrupowanie o wzorze -ANR2R3 oznacza grupę o wzorze 4 lub 5, polega na tym, że alkiluje się związek o wzorze 3, w którym Ri i R4 mają
wyżej podane znaczenie, a grupa COR6 oznacza grupę
estru lub amidu.
Związki o wzorze 1 wykazują działanie antyhistaminowe i przeciwalergiczne.
(6 zastrzeżeń)

C07D

P.252166

1983 12 0£

The Wellcome Foundation Limited, Londyn, Wielka
Brytania.
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Sposób wytwarzania związków aromatycznych
Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w którym Rx oznacza grupę CH=CH(CH2)6, gdzie b oznacza
0 - 5 ; R2 i R3, takie same lub różne, oznaczają każdy
atom wodoru, rodnik C x -C 4 -alkilowy lub razem z atomem azotu tworzą 4-6-członowy pierścień heterocykliczny zawierający azot; R4 oznacza atom wodoru,
chlorowca, grupę Ci_4-alkoksylową, C^-alkilową
ewentualnie podstawioną 1-3 atomami chlorowca lub
grupę o wzorze RiCO2H, w którym Rx ma wyżej
podane znaczenie, a A oznacza grupę C^-alkilenową,
lub ugrupowanie o wzorze -ANR2R3 oznacza grupę
o wzorze 4 lub 5, polega na tym, że związek o wzorze 3, w którym R2, R3, R4 i A mają wyżej podane
znaczenie, Rt oznacza pojedyncze wiązanie, a B oznacza wodór, poddaje się reakcji z reagentem Wittiga
odpowiednim dla przyłączenia bocznego łańcucha
o wzorze CH=CH--(CH 2 ) 6 -COR 6) w którym COR6
oznacza grupę kwasu, estru lub amidu.
Związki o wzorze 1 wykazują działanie antyhistaminowe i przeciwalergiczne.
(6 zastrzeżeń)

C07D

P.252445

1984 03 14

Pierwszeństwo:
1983 05 07 - Wielka Brytania (nr 8312623)
Pfizer Corporation, Colon, Panama, Bruksela, Bel
gia.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych bis-tirazolu
Sposób wytwarzania nowych pochodnych bis-tira
zolu o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza grupę
fenylową ewentualnie podstawioną 1 - 3 podstawnika
mi, z których każdy wybrany jest niezależnie z grupy
obejmującej atomy fluoru, chloru, bromu, jodu, grupę
-CF 3 , C i - C 4 alkilową i C!_4 alkoksylową, lub R ozna
cza grupę 5-chloropirydylową-2, ewentualnie w po
staci O-estru, O-eteru lub farmakologicznie dopusz
czalnych lub dopuszczalnych w rolnictwie soli polega
na poddaniu związku o ogólnym wzorze 2, w którym
każdy X i X 1 oznacza grupę odszczepialną, a R ma
wyżej podane znaczenie, reakcji z 1,2,4-triazolem lub
jego solą z zasadą i ewentualnym przekształceniu
otrzymanego produktu w O-ester, O-eter lub odpo
wiednią sól dopuszczalną farmakologicznie lub do
puszczalną w rolnictwie. Otrzymane związki są uży
teczne jako środki przeciwgrzybowe dla ludzi i do
stosowania w rolnictwie.
(1 zastrzeżenie)

C07D
A01N

P.252362

1983 08 12

Pierwszeństwo :
1982 08 14 - Wielka Brytania (nr 8223459)
1982 11 02 - Wielka Brytania (nr 8231309)
Pfizer Corporation, Colon, Republika Panamy, Bruksela, Belgia (Kenneth Richardson, Peter John Whittle).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych
1,2,4-triazolu oraz środek grzybobójczy
Sposób wytwarzania nowych pochodnych 1,2,4-triazolu o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza grupę
fenylową ewentualnie podstawioną 1-3 jednakowymi
lub różnymi podstawnikami, takimi jak atom fluoru,
chloru, bromu lub jodu albo grupa trójfluorometyIowa, a n oznacza zero, 1 lub 2, oraz soli tych związków polega na tym, że 1,2,4-triazol lub jego sól
z metalem alkalicznym poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze 2, w którym R i n mają wyżej podane
znaczenie, a Hal oznacza atom chloru lub bromu, po
czym powstały związek o wzorze 1 ewentualnie przeprowadza się w sól.
Związki te wykazują działanie grzybobójcze. Mogą
być stosowane w leczeniu ludzi, a także w rolnictwie.
Środek grzybobójczy zawiera jako substancję czynną
co najmniej jeden związek o wzorze 1, ewentualnie
w postaci dopuszczalnej w rolnictwie soli.
(12 zastrzeżeń)

C07D

P.252773

1984 03 08

Pierwszeństwo:
1983 03 10 - Wielka Brytania (nr 8306666)
Pfizef Corporation, Colon, Republika Panamy, Bruksela, Belgia (David Alker, Peter Edward Cross, Simon Fraser Campbell).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych
1,4-dihydropiry dyny
Sposób wytwarzania związków o wzorze ogólnym 1,
w którym R oznacza grupę arylową lub heteroarylo-
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wą, R1 i R*, niezależnie od siebie, oznaczają grupę
C i - C 4 alkilową lub 2-metoksy
ety Iową, n oznacza
liczbę 2, 3 lub 4, R8 oznacza atom wodoru, grupę
Cl-C4 alkilową, grupę
-CH 2 CO 2 (d-C 4 alkilową) lub
grupę -CH2CN, R4 oznacza grupę o wzorze 2, w którym R* oznacza atom wodoru, grupę CN, CC^CCi-C4
alkilową), C O i ^ - C 4 alkilową), SO 2 (C!-C 4 alkilową),
SO2-arylową, SO2NH2, 7 S O ^ C j - C 4 alkilową)* NO2
lub grupę arylową, a R oznacza grupę NH2, NH(CiC4 alkilową), N u C O ^ - C 4 alkilową), grupę o wzorze
NH(CH 2 ) m N-(Ci-C 4 alkil)2, w którym m oznacza
liczbę 2 - 4 , lub grupę NH-heterocykliczną, ewentualnie w postaci ich farmakologicznie dopuszczalnych
kwasowych soli addycyjnych,1 polega
na reakcji aminy
o wzorze 3, w którym R, R , R2, Ra i n mają wyżej
podane znaczenie, ze związkiem o wzorze 4, w którym R6 ma wyżej podane znaczenie, R10 oznacza grupę SCH3, NH2 lub NHCOfCi-C
4 alkilową), z tym, że.
w przypadku, gdy R10 oznacza grupę SCH3, otrzymany
produkt poddaje się reakcji z Ci-C 4 (alkiloaminą,
dialkiloaminoalkiloaminą o wzorze NH2(CH2)mN(C1-C4
alkilową)2, w którym m oznacza liczbę 2 - 4 , lub
z aminą heterocykliczną, a w przypadku gdy R8 oznacza atom wodoru, otrzymany produkt poddaje się
reakcji z halogenkiem Ci-C 4 alkilu lub arylosulfonylu, przy czym
otrzymuje się związek o wzorze 1,
w którym R6 oznacza grupę SO 2 (C!-C 4 alkilową) lub
SO2-arylową, po czym ewentualnie na przeprowadzeniu otrzymanego związku o wzorze 1 w farmakologicznie dopuszczalną, kwasową sól addycyjną.
Związki o wzorze 1 są użytecznymi środkami przeciwko niedokrewiennej chorobie serca i nadciśnieniu.
(6 zastrzeżeń)

C07D

P.252850

1984 05 23

Pierwszeństwo:
1983 05 25 - St. Zjedn. Am. (nr 497 962)
Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki).
Sposób wytwarzania pochodnych hydantoiny
Sposób wytwarzania pochodnych spiro-hydantoiny
o przedstawionym wzorze, oraz ich farmaceutycznie
dopuszczalnych soli, w którym = A - B = D - oznacza
grupę = N - C H = C H - , = C H - C H = N - , lub = C H N = C H - , R' oznacza atom wodoru, grupę alkilową
o 1-4 atomach węgla, grupę arylową lub aryloalkilową mającą do 3 atomów węgla w części alkilowej,
przy czym każda część arylową oznacza grupę pirydylową, tienylową, fenylową oraz mono- lub di-podstawioną fenylową, w których podstawnikiem pierścienia jest atom fluoru, chloru, bromu, grupa alkilowa i alkoksylowa mające do 4 atomów węgla i grupa trifluorometylowa, R" oznacza atom wodoru, grupę hydroksylową, atom fluoru, chloru, grupę alkilową
lub alkoksylowa mające do 4 atomów węgla lub
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grupę trifluorometylowa, polega na tym, że alki lu je
się hydantoino-5-karboksylanem sodowo-etylowym
odpowiednią chlorowconitro-di-podstawioną pirydynę
i następnie przeprowadza się cyklizację redukcyjną
i ewentualnie przekształca się w sól farmaceutycznie
dopuszczalną.
Związki wytworzone sposobem według wynalazku
stosuje się do leczenia powikłań cukrzycowych, np.
katarakt cukrzycowych, retjnopatii i neuropatii.
(2 zastrzeżenia)

C07D

P.252856

1984 05 17

Pierwszeństwo:
1983 05 18 - St. Zjedn. Am. (nr 495904)
Syntex (USA) Inc., Palo Alto, Stany Zjednoczone
Ameryki.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych piperazyny
Sposób wytwarzania nowych pochodnych piperazyny
o ogólnym wzorze 1, w którym R1, R2, R3, R4 i R* są.
jednakowe lub różne i oznaczają atom wodoru, niższą grupę alkilową, niższą grupę alkoksylowa, grupę;
cyjanową, grupę trójfluorometylową, atom chlorowca,
niższą grupę alkilotio, niższą grupę alkilosulfinylową,.
niższą grupę alkilosulfonylową lub grupę alkiloamidową ewentualnie
podstawioną przy atomie azotu,,
2
3
względnie
R
i
R
razem tworzą grupę - O C H , O - ,
R6, R7, R8, R9 i R10 są jednakowe lub różne i oznaczają atom wodoru, niższą grupę acylową, grupę aminokarbonylometylową, grupę arylową, grupę cyjanową, niższą grupę alkilową, niższą grupę alkoksylowa^
grupę trójfluorometylową, atom chlorowca, niższą
grupę alkilotio, niższą grupę alkilosulfinylową, niższą
grupę alkilosulfonylową 6 lub niższą
grupę dwualkiloaminową, względnie R i R7 razem
tworzą
grupę7
8
- C H = C H - C H = C H - , względnie
R
i
R
razem
tworzą grupę - O C H 2 O - , R11 i R1* są jednakowe lut>
różne i oznaczają atom wodoru lub niższą grupę alkilową, a W1 oznacza atom tlenu lub siarki, przy4
czym gdy R oznacza grupę metylową, wówczas R
ma znaczenie inne niż grupa metylowa, oraz farmakologicznie dopuszczalnych estrów i soli addycyjnych
tych związków z kwasami, polega na tym, że związek
o ogólnym wzorze 4, w którym R6, R7, R8, R9, R10'
1 W mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji
ze8 związkiem
o ogólnym
wzorze 5, w którym R1, R2,.
4
5
11
12
R , R , R , R i R mają wyżej podane znaczenie.
'
Związki o wzorze 1 są lekami kardioselektywnymi
i blokują wnikanie wapnia. Są one użyteczne w l e czeniu chorób układu sercowo-naczyniowego, takich
jak niemiarowość, dusznica wywołana zmianą warunków lub wysiłkiem i zawał mięśnia sercowego.
(5 zastrzeżeń)»
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C07F

P. 247662
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1984 05 11

Wyższa Szkoła Inżynierska im. K. Pułaskiego, Radom, Polska (Zygmunt Wirpsza).
Sposób wytwarzania związków metaloorganicznych
typu Grigniarda
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania
związków metaloorganicznych typu Grigniarda monomerycznych lub polimerycznych.
Związki metaloorganiczne typu Grigniarda otrzymuje się, przez roztworzenie węglika wapnia, korzystnie w postaci produktu technicznego - karbidu, w co
najmniej stechiometrycznej na węglik wapnia ilości
halogenku cynku, korzystnie chlorku cynku lub w
mieszaninie halogenku cynku z inną solą lub solami
metali, lub w mieszaninie halogenku cynku z rozpuszczalnikiem lub rozpuszczalnikami organicznymi
nie zawierającymi aktywnych atomów wodoru, w
temperaturze 393-770 K dotąd, aż ponad 70%, a korzystnie nie mniej niż 95°/o, węglika wapnia przereaguje z halogenkiem cynku i ulegnie roztworzeniu.
W wyniku reakcji otrzymuje się związki metaloorganiczne typu Grigniarda; monomeryczne -• zawierające
wiązania potrójne lub polimeryczne zawierające wiązania podwójne i/lub pojedyncze.
(4 zastrzeżenia)

C07F
C09K

P.247707

1984 05 15

Instytut Technologii Nafty, Kraków, Polska (Winicjusz Stanik, Lidia Burczyk, Mieczysław Katowski,
Teresa Marcinkowska, Małgorzata Kosek, Antoni
Kwapisz).
Sposób wytwarzania inhibitorów utleniania korozji
i zużycia
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania
z wysoką wydajnością inhibitorów utleniania, korozji
i zużycia, przy użyciu nieskomplikowanej aparatury.
Sposób wytwarzania inhibitorów utleniania, korozji
i zużycia polega na tym, że prowadzi się proces addycji. 0,0-dwuestrów kwasu dwutiofosforowego z akrylonitrylem, akryloamidem, kwasem akrylowym i jego
estrami wobec katalizatora aminowego, przy stosunkach molowych 0,0-dwuestrów kwasu dwutiofosforowego do akrylonitrylu, akryloamidu, kwasu akrylowego i jego estrów z alkoholami od (1,0:1,01) do
{1,0 :1,5) lub przy stosunkach molowych 0,0-dwuestrów
kwasu dwutiofosforowego do estrów kwasu akrylowego z diolami od (2,0 :1,01) do (2,0 :1,5) i stężeniu
katalizatora do 2,0% masowych w temperaturze 40
do 120°C, a następnie produkt addycji poddaje się
destylacji i kontaktowaniu z węglanami lub wodorowęglanami metali alkalicznych.
(4 zastrzeżenia)

C07K
C07C

P.252659

1985 03 29

Pierwszeństwo:
1984 03 30 - St. Zjedn. Ani. (nr 595169)
Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone A m e ryki.
Sposób wytwarzania acylotripeptydów
Sposób
wytwarzania
nowych
acylotripeptydów
o wzorze 1, w którym R° oznacza Cj-g-alkil; x oznacza liczbę całkowitą 1 do 4 polega na tym, że związek
o wzorze la, w którym Bz oznacza benzyl, Z oznacza
benzyloksykarbonyl, a x ma 'wyżej podane znaczenia
poddaje się katalitycznemu uwodornieniu. Związki
o wzorze 1 są immunostymulantami i mają właściwości przeciwbakteryjne.
(3 zastrzeżenia)

C08F

P. 247649

1984 05 09

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i Tworzyw Winylowych, Oświęcim, Polska (Marian Starzak,
Mieczysław Klaczak, Maksymilian Durak, Roman Jurczak, Ireneusz Ren, Zdzisław Wróbel, Jerzy Murański).
Sposób modyfikacji chemicznej polistyrenu
emulsyjnym kauczukiem butadienowym
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania poliestyrenu wysokoudarowego techniką blokowo-suspensyjną w oparciu o kauczuk beutadienowy otrzymany
techniką emulsyjną.
Sposób według wynalazku polega na polimeryzacji
dwustopniowej, najpierw w masie do zawartości 2 0 30% polimeru, a następnie, po zdyspergowaniu w suspensję wodną, do praktycznie całkowitego przereagowania monomeru, przy czym polimeryzacji poddaje
się 1-10% roztwór styrenowy bezżelowego emulsyjnego kauczuku butadienowego o zawartości kwasu
stearynowego lub mieszaniny kwasów, tłuszczowych
4 - 6 % , zawartości stearynianu potasu lub sodu, lub
mydeł potasu lub sodu kwasów tłuszczowych 0 , 4 0,6%, zawartości popiołu 0,2-0,3%, zawartości ekstraktu alkoholowo-toluenowego 4,5-6,5%, zawartości
antyutleniacza, korzystnie 2,6-dwu-III-rz.butylo(4-metylofenolu) 0,4-0,7%. W miejsce dowolnej części emulsyjnego kauczuku butadienowego można stosować polibutadien rozpuszczalnikowy.
(2 zastrzeżenia)

C08F

P.247661

1984 05 11

Wyższa Szkoła Inżynierska im. K. Pułaskiego, Radom, Polska (Zygmunt Wirpsza).
Sposób wytwarzania polimerów acetylenu
Polimery acetylenu otrzymuje się przez roztworzenie
węglika wapnia, korzystnie w postaci produktu technicznego - kar.bidu w temperaturze 420-770 K w
halogenku cynku, korzystnie w chlorku cynku lub
w mieszaninie chlorku cynku z innymi solami metali
lub w mieszaninie halogenku cynku z rozpuszczalnikiem organicznym nie zawierającym aktywnych atomów wodoru i utrzymywanie w tej temperaturze dotąd, aż spolimeryzuje co najmniej 50% wiązań potrójnych, następnie zadanie nadmiarem molowym
wody i oddzielenie powstałego polimeru acetylenu
znanymi sposobami.
Í3 zastrzeżenia)
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T

1984 12 28

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław, Polska (Romuald Bogoczek, Elżbieta Kociołek-Balawejder).
Sposób otrzymywania nowych żywic
o przywracalnych własnościach jodujących,
jonowymiennych i bakteriobójczych
Sposób otrzymywania nowych żywic o wzorze 1,
w którym § oznacza szkielet kopolimeru styrenowo-dwuwinylobenzenowego, Me oznacza metale alkaliczne lub ziem alkalicznych, polega na tym, że kopolimer styrenowo-dwuwinylobenzenowy zawierający grupy sulfornonochloramidowe kontaktuje się z wodnym
roztworem jodków metali alkalicznych lub ziem alkalicznych w stosunku gramoa tomowy m co najmniej
1 : 1, w zakresie temperatur od - 5 do 25°C do chwili
całkowitego przejścia chloru z żywicy do roztworu,
a produkt oddziela się, przemywa wodą i pozostawia
w stanie wilgotnym lub suszy. Otrzymany produkt
może służyć do jodowania i utleniania związków organicznych, a także jako środek dezynfekcyjny w medycynie i farmacji.
(1 zastrzeżenie)

C08H

29
P.249104

1984 08 06

Wyższa Szkoła Inżynierska im. K. Pułaskiego, Radom, Polska (Wiktor Lasek, Urszula Majewska, Zygmunt Półbratek).
Sposób wytwarzania stężonych roztworów
modyfikowanej kazeiny kwasowej
Sposób według wynalazku polega na tym, że kazeinę poddaje się kolejno peptyzacji, dyspergowaniu
i solubilizacji w stężonych lub nasyconych roztworach wodnych związku hydrotropowego lub mieszaniny związków hydrotropowych jako środowisko reakcji, przy czym proces peptyzacji prowadzi się w
temperaturze 20-60°C przy zastosowaniu peptyzatora
w ilości do 2% na masę kazeiny, takiego jak: glikole,
alifatyczne oligoeterole, karboksylowe .pochodne amin
lub poliamin alifatycznych, tensydy niejonowe lub
mieszaniny tych związków, zaś proces dyspergowania
prowadzi się w temperaturze 30-80°C stosując w
ilości do 10°/« na masę kazeiny dyspergatora takiego
jak: wielozasadowe kwasy organiczne lub nieorganiczne, kwas salicylowy albo fenol, jego homologi
lub pochodne zobojętnione alkoholoaminami lub mieszaniny tych związków, a wreszcie proces solubilizowania prowadzi się. w temperaturze 40-90°C przy
zastosowaniu solubilizatořa takiego jak: alkoholoaminy, alicykliczne aminy, di- i poliaminy lub mieszaniny
tych związków.
Stężone roztwory modyfikowanej kazeiny kwasowej, znajdują m.in. zastosowanie jako białkowe środki wiążące, kleje kazeinowe bądź służące do otrzymywania włókien lub folii białkowych.
(5 zastrzeżeń)

C08L
C09K

P. 247607

1984 05 08

Przedsiębiorstwo Chemii Gospodarczej „Prodryn",
Chorzów, Polska (Ryszard Kalinowski, Józef Hensel,
Krystyna Wiktorczyk, Stanisław Pater, Romuald
Król).
C08G

P. 247604

1984 05 08

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", Kędzierzyn-Koźle; Zakłady Tworzyw Sztucznych
„Erg", Pustków, Polska (Jerzy Majchrzak, Marian
Gryta, Genowefa Czarnecka, Bronisław Kałędkowski,
Edward Jasiński, Edmund Rączka, Edward Oleksy,
Czesław Skupnik, Zuzanna Waniurska).
Sposób wytwarzania żywicy
alkilofenolowo-formaldehydowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu umożliwiającego zastosowanie taniego i łatwo
dostępnego surowca alkilofenolowego.
Sposób wytwarzania żywicy alkilofenolowo-formaldehydowej na drodze reakcji kondensacji alkilofenoli
z formaldehydem w środowisku alkalicznym, charakteryzuje się tym, że jako składnik alkilofenolowy
stosuje się ciekłą frakcję heksylofenolową, powstającą w procesie alkilacji fenolu dimerem propylenu,
zawierającą 45-75%> wagowych izomeru para, 5 - 3 0 %
wagowych izmoeru orto, 5 - 1 5 % wagowych dwuheksylofenoli i 1-20% wagowych nonylofenolu i dc« 100
części wagowych tej frakcji wprowadza się 20-40
części wagowych formaldehydu oraz 0,3-4 części wagowych węglanu lub wodorotlenku metalu alkalicznego lub metalu ziem alkalicznych i prowadzi proces ,
kondensacji w ciągu 30-120 minut w temperaturze
60-98°C, a następnie w temperaturze wrzenia aż do
uzyskania współczynnika refrakcji fazy organicznej,
równego 1,525-1,545 (20°C), następnie obniża się temperaturę do 45-75°C, neutralizuje produkt kondensacji
mocnym kwasem mineralnym do pH 2,5-4,5, przemywa wodą do zaniku jonów reszt kwasowych i oddestylowuje składniki lotne pod obniżonym ciśnieniem do punktu topnienia żywicy w zakresie 55-75°C.
(1 zastrzeżenie)

Sposób wytwarzania plasteliny
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opracowanie sposobu wytwarzania plasteliny na zimno,
wykorzystywanej jako materiał służący do wykonywania prac modelowych w biurach konstrukcyjnych
i pracowniach plastycznych oraz jako materiał szkoleniowy na zajęciach plastycznych w szkolnictwie.
Sposób według wynalazku polega na tym, że rozdrobnione metodami mechanicznymi - uprzednio
przygotowane surowce: kauczuk syntetyczny " i - syntetyczny wosk jako plastyfikatory oraz mieszanina
wypełniaczy, pigmentów i oleju mineralnego pełniącego funkcję zmiękczacza, kierowane są do mieszarki
dwuwalcowej, gdzie następuje wstępne ich ugniatanie,
po czym tak przygotowana plastelina surowa kierowana jest do leżakowania, a następnie jako dojrzała
już masa na trójwalcarkę celem końcowego roztarcia
składników niejednorodnych i następnie do pelotezy
zakończonej ustnikiem nadającym końcowy kształt
wytłaczanej plastelinie, która pocięta na żądane odcinki przeznaczona jest do pakowania. (1 zastrzeżenie)

C08L
C09D

P. 247751

1984 05 16

Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice, Polska
(Stanisław Pater, Paweł Szewczyk, Ewa Motyka, Andrzej Sikora, Jan Warwas).
Sposób otrzymywania mas powłokotwórczych
z produktów węglopochodnych i polimerów styrenu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu umożliwiającego uzyskanie mas powłokotwór-
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czych charakteryzujących się dobrą przyczepnością do
podłoża i elastycznością.
W sposobie według wynalazku do 100 części wagowych oleju smołowego lub innego wysokowrzącego
oleju zawierającego związki aromatyczne, podgrzanego do temperatury 60-80°, wprowadza się mieszając 3-60 części wagowych polimeru styrenu, całość
ogrzewa się stale mieszając do temperatury 150-160°
do całkowitego rozpuszczenia polimeru, następnie do
tak uzyskanego roztworu dodaje się utrzymując temperaturę 130-150°C stopiony lub rozdrobniony pak
węglowy stale intensywnie mieszając do uzyskania
jednorodnej masy, przy czym ilość dodawanego paku
węglowego wynosi 20-500 części wagowych na 100
części wagowych roztworu polimeru styrenu. Masy
według wynalazku służą do wytwarzania powłok
ochronnych stosowanych na metale, beton i drewno.
(1 zastrzeżenie)

C09J
C08L

P.247585

1984 05 07

Nr 24 (312) 1985

0,5-1,0 części wagowych N-cykloheksyno-2-benzotiazolilosulfenoamid 0,2-0,4 części wagowych rozpuszczona w rozpuszczalniku organicznym w stosunku
mieszanki i rozpuszczalnika od 1:10 do 1:3.
Sposób oklejania metalowych bębnów dla przenośników taśmowych polegający na nałożeniu warstwy
kleju na płaszcz bębna, następnie warstwy mieszanki
gumowej, która wulkanizuje się do płaszcza bębna
charakteryzuje się tym, że nakłada się warstwę kleju
o składzie podanym wyżej na grubość 0,1-2 mm,
suszy się ją przez okres 0,5--72 godzin, po czym nakłada się na grubość 2 - 4 mm warstwę mieszanki
o składzie takim, jaki ma mieszanka wchodząca w
skład kleju.
(2 zastrzeżenia)

C09J

P.247666

1984 0511

Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice, Polska (Bogdan Thomalla, Eugeniusz Tyrka, Józef Lichecki, Krystyna Walczyk).

Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice,, Polska (Bogdan Thomalla, Eugeniusz Tyrka, Józef Lichecki, Zuzanna Mertens).

Sposób wytwarzania klejów
przeznaczonych zwłaszcza do przyklejania
wykładzin i okładzin

Kleje syntetyczne

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania
klejów w postaci roztworów, past, lub proszków.
Sposób wytwarzania klejów, w którym do całkowicie syntetycznych substancji wiążących, będących
solami amonowymi lub solami pierwiastków I grupy
układu okresowego kopolimeru styrenu z kwasem
maleinowyrn lub kopolimeru alfametylostyrenu z kwasem maleinowym dodaje się substancje zagęszczające
będące związkami metali dwu- lub trójwartościowych
lub mieszaniną zawierającą te związki i ewentualnie
mieszaninę substancji rozpuszczalnych lub częścioworozpuszczalnych w wodzie o temperaturze wrzenia powyżej 170°C, napełniaczy oraz substancji tiksotropujących, charakteryzuje się tym, że do 5-2O°/o lub
30-60% wodnego roztworu substancji wiążącej wprowadza się w temperaturze pokojowej substancje zagęszczające w ilościach od 1,0 do 20,0 części wagowych na 100 części wagowych substancji wiążącej.
(6 zastrzeżeń)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
klejów o wysokiej jakości.
Kleje syntetyczne zawierające wodę, rozpuszczalne
w wodzie substancje chemiczne o temperaturze wrzenia powyżej 440 K, napełniacze oraz substancje tiksotropujące charakteryzują się tym, że zawierają rozpuszczalne w wodzie sole amonowe lub sole pierwiastków I grupy układu okresowego kopolimeru
alfastyrenowomeleinowego o stosunku molowym alfametylostyrenu do soli kwasu meleinowego jak 10:1
do 1:10, masie cząsteczkowej od 1000 do 100 000,
stosunku molowym jonów amonu lub metalu do grup
karboksylowych w kopolimierze jak 0,1 : 1 do 10 : 1 ,
przy czym stosunek wagowy tych soli do wody wynosi jak 1:5 do 3:2, rozpuszczalne w wodzie substancje chemiczne o temperaturze wrzenia powyżej
440 K w ilości od 0,0 do 100 części wagowych na 100
części wagowych soli kopolimeru alfastyrenowo-maleinowego, napełniacze w ilości 0,0 do 300 części wagowych na 100 części wagowych soli kopolimeru alfastyrenowo-maleinowego oraz substancje titsotropujące
w ilości od 0,0 do 100 części wagowych na 100 części
wagowych soli kopolimieru alfastyrenowo-maleinowego.
(4 zastrzeżenia)

C09J
C08L

P.247659

1984 05 11

Przedsiębiorstwo Państwowe Ogólnokrajowe Gwarectwo Węgla Brunatnego, Centralny Ośrodek Bada wczo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Jacek Maciejewski, Henryk
Komander, Paweł Herman, Czesław Palczak).
Klej do klejenia gumy do metalu
i sposób oklejania gumą metalowych bębnów
przy użyciu tego kleju
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego sposobu, w którym stosuje się klej i mieszankę
gumową o jednakowym składzie.
Klej charakteryzuje się tym, że stanowi go mieszanka o składzie: kauczuk poliizoprenowy 100 części wagowych, sadza 21,25-26,25 części wagowych, tlenek
cynku 17,0-21 części wagowych, plastyfikator naftowy 2,0-4,0 części wagowych, związek kobaltu dwuwartościowego 0,6-4,73 części wagowych, rezorcyna
4,75-5,25 części wagowych, urotropina 4,75-5,25 części wagowych, krzemionka aktywna 16,15-17,85 części
wagowych, siarka 3,8-4,2 części wagowych, polnox

C10B

P.252521

1985 03 22:

Pierwszeństwo: 1984 03 24 - RFN (nr P-3410892.0)
Perfluktiv - Consult AG, Bazylea,

Szwajcaria.

Granulowany kosk aktywny
wytwarzany na bazie węgla kamiennego
oraz sposób wytwarzania granulowanego koksu
Wytwarzane na bazie węgla kamiennego granulki
koksu aktywnego mają nieaktywny, odporny na ścieranie, rdzeń z materiału ceramicznego lub węgla
i przyczepioną do tego rdzenia otoczkę z cząstek
koksu aktywnego.
Wytwarzanie takiego granulatu polega na tym, że
na rdzeń nakłada się otoczkę ze zmielonego węgla
kamiennego zanim nastąpi aktywowanie, albo nakłada się otoczkę z już aktywowanych cząstek koksu,
albo też na nieaktywny rdzeń z dmuchanego i wypalonego materiału nakłada się najpierw warstwę
pośrednią z materiału odparowanego przez obróbkę
półkoksowaniem dla kompensacji różnic rozszerzalności cieplnej pomiędzy rdzeniem a otoczką.
(10 zastrzeżeń)

C10G

P.251345 T

1984 12 28

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław, Polska (Andrzej Żychiewicz).

Nr 24 (312) 1985
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Sposób usuwania i utleniania związków siarki
w paliwach płynnych i węglowodorach
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu umożliwiającego obniżenie w paliwach zawartości siarki tiolowej od 60 do 99% i przebiegającego
ze znaczną szybkością bez podwyższenia temperatury.
Sposób według wynalazku polega na tym, że paliwa
płynne lub węglowodory kontaktuje się ze złożem
katalizatora na nośniku w postaci syntetycznego wymieniacza jonowego z kar boksy Iowy mi, fosforowymi,
aminokarboksylowymi lub aminowymi grupami funkcyjnymi skompleksowanymi z jonami metali przejściowych, przy czym złoże katalizatora poddaje się
dodatkowo sorpcji kompleksujących anionów kwasów
utleniających, na przykład anionów wersenianowych,
żelazocyjanowych, arsenianowych, wanadanowych, molibdenianowych.
(2 zastrzeżenia)

Kompozycja paliwowa
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zwiększenie płynności paliw w niskich temperaturach.
Kompozycja paliwowa, zawierająca paliwo olejowe
otrzymane drogą destylacji ropy naftowej oraz dodatek modyfikujący właściwości paliwa, charakteryzuje
się tym, że zawiera paliwo wrzące w zakresie temperatury wrzenia 120-500°C oraz 0,0001 do 0,5%
wagowych polimeru lub kopolimeru zawierającego co
najmniej 25% wagowych grup n-alkilowych o średniej
liczbie atomów węgla w grupie n-alkilowej wynoszącej 12-14, przy czym nie więcej niż 10% wagowych grup alkilowych zawiera ponad 14 atomów
węgla.
(4 zastrzeżenia)

C10L
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1985 02 21

Pierwszeństwo:
1984 02 21 - Wielka Brytania (nr 84/04518)
1984 08 10 - Wielka Brytania (nr 84/20435)

1985 01 25

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Józef
Głowiński, Teresa Baczyńska, Jerzy Stocki, Urszula
Kramarczyk).

Exxon Research and Engineering Company, Florham Park, St. Zjedn. Ameryki.

Sposób stabilizowania paliwa olejowo-węglowego

Kompozycja paliwowa i koncentrat dodatków

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania paliwa
przeznaczonego do bezpośredniego spalania w palnikach zainstalowanych w urządzeniach odbiorczych.
Sposób stabilizowania paliwa olejowo-węglowego
zawierającego od 15 do 55% wagowych rozdrobnionego
węgla, polegający na dodaniu substancji stabilizującej,
charakteryzuje się tym, że substancją stabilizującą
jest sadza zawierająca nie mniej niż 83% wagowych
węgla w suchej masie oraz do 70% wagowych wody,
o średniej arytmetycznej średnic cząstek od 0,01 do
0,2 \im, którą miesza się z jednorodną zawiesiną olejowo-węglową albo ze składnikami paliwa przed ich
zmieszaniem lub podczas mieszania, przy czym stosuje się ją w ilości od 0,3 do 15% wagowych w przeliczeniu na całkowitą masę paliwa.
(1 zastrzeżenie)

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zwiększenie płynności paliw w niskich temperaturach.
Kompozycja paliwowa, zawierająca paliwo olejowe
otrzymane drogą destylacji ropy naftowej oraz dodatek modyfikujący właściwości paliwa, charakteryzuje się tym, że zawiera paliwo o temperaturze wrzenia 120-500°C oraz 0,0001-0,5% wagowych polimeru
lub kopolimeru zawierającego co najmniej 25% wagowych estru n-alkilowego kwasu jedno- lub dwukarboksylowego o 4 - 8 atomach węgla i jednym wiązaniu podwójnym, w którym to estrze średnia liczba
atomów węgla w grupach n-alkilowych wynosi 12-14,
przy czym ten polimer lub kopolimer estru zawiera
nie więcej niż 10% wagowych monomeru estrowego,
w którym grupy alkilowe zawierają powyżej 14 atomów węgla.
Koncentrat dodatków zawiera olej i rozpuszczony
w nim w ilości 3 - 7 5 % wagowych polimer lub kopolimer zawierający co najmniej 25% wagowych estru
n-alkilowego kwasu jedno- lub dwukarboksylowego
o 4 - 8 atomach węgla i jednym wiązaniu podwójnym, w którym to estrze średnia liczba atomów
węgla w grupach n-alkilowych wynosi 12-14, przy
czym ten polimer lub kopolimer estru zawiera nie
więcej niż 10% wagowych monomeru estrowego, w
którym grupy alkilowe zawierają powyżej 14 atomów
węgla.
(8 zastrzeżeń)

C10L

P.251713 T

1985 01 25

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Józef
Głowiński, Teresa Baczyńska, Jerzy Stocki, Jacek
Miliński).
Sposób wytwarzania paliwa mieszanego
olej-węgiel-woda
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania paliwa
przeznaczonego do bezpośredniego stosowania jako
paliwo płynne w palnikach urządzeń grzewczych.
Sposób wytwarzania paliwa mieszanego olej-węgiel-woda zawierającego od 15 do 55% wagowych paliwa
stałego w postaci węgla brunatnego i węgla kamiennego oraz do 10% wagowych wody, polegający na
mieszaniu i/lub mieleniu węgla z olejem, charakteryzuje się tym, że do zawiesiny węgla w oleju, zawierającej cząsteczki stałe rozdrobnione do wymiaru
odpowiadającego 10% pozostałości na sicie o oczku
0,2 mm, dodaje się w ilości od 2 do 30% wagowych
oddzielnie przygotowanej zawiesiny surowego lub podsuszonego węgla brunatnego zawierającej od 20 do
60% węgla rozdrobnionego do średniego wymiaru
cząsteczek od 1 do 25 urn.
(1 zastrzeżenie)

C10L

P.252063

1985 02 21

Pierwszeństwo:
1984 02 21 - Wielka Brytania (nr 84/04518)
Exxon Research and Engineering Company, Florh a m Park, St. Zjedn. Ameryki.

C10L

P. 232488

1985 03 21

Pierwszeństwo: 1934 03 22 - RFN (nr P 3410455.0)
Ruhrokohle AG, Essen, RFN (Werner Döhler, Alfons
Jankowski, Albert Fehrer).
Sposób wytwarzania paliwa gaźnikowego
z oleju lekkiego węglowego
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opracowanie sposobu umożliwiającego uzyskanie bezpośrednio niskobenzenowego, wysokooktanowego paliwa
gaźnikowego.
Sposób wytwarzania paliwa gaźnikowego, w którym olej lekki pochodzenia węglowego poddaje się
obróbce w etapie rafinacji i w następnym etapie reformowania, charakteryzuje się tym, że z reformátu
(reformátu wsadowego) oddestylowuje się frakcję
pierścieniową o relatywnie najwyższej zawartości
benzenu, a obie pozostałe frakcje reformátu łączy
się i stosuje łącznie jako paliwo gaźnikowe, wykazujące zawartość co najwyżej około 5% wagowych
benzenu.
(4 zastrzeżenia)
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Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wroclaw, Polska (Bogusław Masłowski).
Sposób otrzymywania kwasu mlekowego
na drodze fermentacji gęstych brzeczek
Fermentację prowadzi się przy użyciu termofilnych
kultur bakterii fermentujących cukier w temp. 50°C,
na przykład Lactobacillus delbrücki, Lactobacillus cereale, Thermobacterium cereale, z neutralizacją tworzącego się kwasu za pomocą związków wapnia, na
podłożu zawierającym od 20 do 40% sacharozy, najkorzystniej 26°/o. Po zakończeniu procesu fermentacji
przeprowadza się w znany sposób rozszczepienie mleczanu wapnia w całej objętości fermentora lub oddziela się kryształy mleczanu wapnia i osobno rozszczepia się mleczan wapnia występujący w roztworze
i pozostający w postaci kryształów. Kryształy mleczanu wapnia przed rozszczepieniem rozpuszcza się
w wodzie.
Sposób według wynalazku pozwala na zwiększenie
produktywności fermentora w fazie otrzymywania
mleczanu wapnia i zmniejszenie zużycia energii cieplnej na zagęszczanie surowego kwasu mlekowego.
(2 zastrzeżenia)

Nr 24 (312) 1985

Po odfermentowaniu brzeczki zawierającej od 20
do 40% sacharozy, najkorzystniej 26%, przepompowuje
się roztwór mleczanu wapnia do drugiego fermentora,
w którym, po uzupełnieniu płynu sacharozą do poziomu początkowego stężenia oraz płynnymi pożywkami
ewentualnie wodą prowadzi się ponownie proces fermentacji mlekowej. Krystaliczny mleczan wapnia pozostający w pierwszym fermentorze rozszczepia się
stechiometryczną ilością kwasu siarkowego uzyskując
stężony, surowy kwas mlekowy i siarczan wapnia,
które kieruje się do dalszej obróbki. Po zakończeniu
fermentacji w drugim fermentorze część płynną przepompowuje się do pierwszego fermentora, gdzie kontynuuje się proces według opisanego schematu. Krystaliczny mleczan wapniowy pozostający w drugim
fermentorze przerabia się tak jak to podano wyżej.
Proces według wynalazku przebiega naprzemian w
dwóch fermentorach (w jednym fermentacja, w drugim rozszczepianie mleczanu).
(1 zastrzeżenie)

C12P

P.251964

1985 02 15

Pierwszeństwo:
1984 02 17 - St. Zjedn. Am. (nr 581384)
Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.

C12P

P.251346 T

1984 12 28

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław, Polska (Bogusław Masłowski, Jerzy Ziobrowski).
Sposób otrzymywania spożywczego i technicznego
kwasu mlekowego w procesie fermentacji
na odbiałczonej serwatce
Odbiałczoną serwatkę poddaje się pasteryzacji, zaszczepia się mezofilnymi bakteriami mlekowymi z rodzaju Lactobacillus lub Streptococus i prowadzi fermentację w temperaturze 28-35°C, w czasie której
stabilizuje się pH automatycznie na poziomie od 5,5
do 6,0 dozując sypki tlenek lub wodorotlenek wapnia.
Po całkowitym odfermentowaniu laktozy w podłożu,
podnosi się temperaturę do 50°C, wprowadza się sacharozę w takiej ilości, aby otrzymać stężenie ok.
10%, zaszczepia podłoże termofilnymi bakteriami mlekowymi, na przykład Thermobacterium cereale, Lactobacillus delbrücki, Lactobacillus cereale, Thermobacterium delbrücki. Neutralizację kwasu mlekowego
prowadzi się analogicznie jak w pierwszej fazie fermentacji w granicach 6,2 do 6,4. Po całkowitym odfermentowaniu sacharozy roztwór mleczanu wapnia
poddaje się dalszej chemicznej obróbce znanymi metodami, uzyskując spożywczy kwas mlekowy.
Aby otrzymać techniczny kwas mlekowy dodaje się
po pierw«ym etapie fermentacji laktozy melasę w
ilości odpowiadającej 7-10% cukru, a po zakończeniu
procesu rozszczepia się mleczan wapnia kwasem siarkowym i po oddzieleniu gipsu ustala się stężenie
kwasu mlekowego na poziomie 10% przez dodanie
odpowiedniej ilości wody. Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pełnego zagospodarowania serwatki.
(2 zastrzeżenia)

Sposób wytwarzania nowego antybiotyku
Sposób wytwarzania nowego antybiotyku o wzorze
przedstawionym na rysunku, w którym Me oznacza
grupę metylową, lub jego dopuszczalnej w farmacji
soli kationowej polega na hodowaniu w podpowierzchniowej hodowli z napowietrzaniem Streptomyces
endus odmiana aureus ATCC-39574, nowego szczepu
drobnoustroju wyizolowanego z próbki gleby w Japonii.
Otrzymany antybiotyk o wzorze 1 lub jego dopuszczalną w farmacji sól stosuje się do poprawienia
przyswajania pokarmu, przyspieszania wzrostu bydła
i świń i do zwalczania kokcydiozy.
(5 zastrzeżeń)

C12Q

P.251343 T

1984 12 28

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław, Polska (Bogusław Masłowski).
Sposób sterowania wielonaczyniowym procesem
ciągłej fermentacji kwasu mlekowego

C12P

P.251349

T

1984 12 28

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław, Polska (Bogusław Masłowski, Jerzy Ziobrowski).
Sposób otrzymywania spożywczego kwasu mlekowego
na drodze fermentacji połci ągłej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia produktywności procesu fermentacji mlekowej oraz
otrzymywania stężonego, surowego kwasu mlekowego.

W fermentorze pilotowym prowadzi się w sposób
ciągły pomiar konduktywności brzeczki. W przypadku wzrostu konduktywności brzeczki powyżej wartości zadanej, odpowiadającej stężeniu kwasu mlekowego od 2 do 3% doprowadza się odpowiednią ilość
pożywki węglowodanowej, aż do chwili kiedy konduktywność płynu w fermentorze zmniejszy się poniżej tej wartości.
Sposób według wynalazku pozwala na podwojenie
wskaźnika produktywności procesu fermentacji.
(1 zastrzeżenie)
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C12Q

1984 12 28

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław, Polska (Kazimierz Zmaczyński).
Sposób sterowania dopływem podłoża
podczas hodowli ciągłej drożdży
Sposób według wynalazku polega na tym, że czynnik regulujący pH i brzeczkę doprowadza się przemiennie do fermentora dwoma niezależnymi strumieniami na podstawie zmian pH środowiska hodowlanego. W przypadku regulacji dwupołożeniowej, w czasie
kiedy dozuje się czynnik regulujący pH występuje
przerwa w dopływie świeżej brzeczki, natomiast w
momencie, kiedy dozuje się świeżą pożywkę występuje przerwa w dopływie czynnika regulującego.
W przypadku regulacji proporcjonalnej w momencie
wzrostu szybkości zmian pH zwiększa się natężenie
dopływu strumienia neutralizującego, a zmniejsza się
natężenie przepływu świeżej brzeczki, zaś w chwili
spadku szybkości zmian pH zmniejsza się natężenie
dopływu strumienia neutralizującego, a zwiększa się
natężenie przepływu świeżej brzeczki.
(1 zastrzeżenie)

P.252250 T

C13H

1985 03 05

Pierwszeństwo:
1984 03 05 - Czechosłowacja (nr PV 1580-84)
Vysoká Škola Chemicko-Technologicka, Praga, Czechosłowacja.

Sposób wytwarzania izoglikozy
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zwiększenie wydajności procesu.
Sposób wytwarzania roztworu zawierającego glikozę i fruktozę (izoglikozy) przez poddanie reakcji roztworu zawierającego glikozę na wytworzonym na bazie nośnika SiO2 katalizatorze z aktywnością glikozoizomerazy, charakteryzuje się tym, że do roztworu
glikozy dodaje się SiO2.
(3 zastrzeżenia>

C21C

P.252524

Pierwszeństwo :
1984 04 13 - Szwajcaria (nr 1868/84-5)
Georg Fischer
Szwajcaria.

Aktiengesellschaft,

Schaffhausen,.

Sposób wytwarzania żeliwa z grafitem wermikularnyn
oraz urządzenie do wytwarzania żeliwa
z grafitem wermikularnym
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia
możliwości wytwarzania w szybki, trafny i powtarzalny sposób żeliwa z grafitem wermikularnym.
Sposób polega na tym, że jako wytop wyjściowy
stosuje się wytop żeliwa z grafitem kulkowym, który
powtarzalnie można wytwarzać w konwertorze, przy
czym występują stałe zawartości siarki i tlenu. Do.
wytopu żeliwa z grafitem kulkowym uwzględniając
te znane parametry dodaje się dodatkowo siarkę, przjr
czym ilość tego dodatku ustala się według wzoru

Sposób obróbki krystalicznego cukru
i instalacja do obróbki krystalicznego cukru
Wynalazek dotyczy sposobu obróbki krystalicznego
cukru i instalacji do obróbki krystalicznego cukru,
zwłaszcza przed jego składowaniem w urządzeniu
magazynowym o dużej pojemności. Celem wynalazku
jest wyeliminowanie zjawiska zbrylania się cukru
w zbiornikach magazynowych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że wilgotny, krystaliczny cukier najpierw suszy się przez
okres 1-5 minut we fluidalnej albo wibrofluidalnej
warstwie, przy temperaturze wylotowej cukru równej
35°C-60°C i szybkości przepływu powietrza równej
0,4-2,5 m/s, a następnie cukier napowietrza się za
pomocą powietrza i utrzymuje w temperaturze 35°C
do 60°C przez okres 1 do 5 dni, po czym chłodzi się
w ciągu maksimum 1 minuty we fluidalnej albo wibrofluidalnej warstwie do temperatury 20°C-30°C
usuwając jednocześnie drobne cząstki cukru o maksymalnych wymiarach o 0,1 mm do 0,4 mm strumieniem powietrza o szybkości przepływu równemu
0,4 m/s do 2,5 m/s.
Instalacja do obróbki cukru zawiera urządzenie suszące (1), fluidalne albo wibrofluidalne, stabilizator
(2) i fluidalne albo wibrofluidalne, napowietrzane
urządzenie chłodzące (3), przy czym pomiędzy tymi
urządzeniami umieszcza się przenośniki, klasyfikatory
i wagi.
(3 zastrzeżenia)

1985 03 22

S = A • Mg-B,
gdzie S oznacza dodatek materiału zawierającegosiarkę w odniesieniu do czystej siarki w °/o wagowych, Mg - zawartość magnezu w wytopie wyjściowym w % wagowych, A - współczynnik magnezur
0,9 < A < 1,2, zaś B oznacza stałą siarki: -,02 ^ &
< +0,05.
Urządzenie do wytwarzania żeliwa z grafitem wermikularnym, charakteryzuje się tym, że sianowi jepojemnik transportowy, kadź odlewnicza lub piec
odlewniczy z atmosferą gazu ochronnego.

C22B

P. 247673

1984 05 15

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji
Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice; P o litechnika Wrocławska, Wrocław; Biuro Projektów
i Dostaw Inwestycyjnych „Metalchem", Gliwice, Polska (Zbigniew Bagdach, Jacek Ajdukiewicz, Ryszard;
Błaszczyk, Władysław Grysiewicz, Wojciech Kin, Andrzej Mączyński, Mirosław Michałowski, Zbigniew
Sałagacki, Andrzej Tromaszczyński, Danuta Wilmont,.

Jerzy Zieliński).

Sposób redukcji manganu z niskoprocentowych rud
zawierających utleniowy mangan
oraz duże ilości żelaza

C13K

.P. 251912

1985 02 12

Pierwszeństwo: 1984 02 13 - RFN (nr P 3405035.3)
Kali - Chemie AG, Hannover, Republika Federalna
Niemiec.

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia«
uzyskania zredukowanego manganu w postaci siarczanu w formie roztworu, zawierającego stosunkowo
niewielkie ilości zanieczyszczeń siarczanowych innych
metali.
Sposób według wynalazku prowadzi się przez zmielenie na mokro rudy do ziarnistościs 0,2-0,6 mm tworząc pulpę o gęstości 1,1-1,4 g/cm , następnie jej zakwaszenie H2SO4 do pH 2,5-4,0 i przetrzymanie w
temperaturze 20-30°C w czasie 1-24 godzin, a w n a stępnym etapie doprowadza się gazowy SO2 w ilości1,3-2 g/g Mn utrzymując przy pomocy H?SO4 pH
1,5-2,8 i temperaturę do 70°C, przy czym mieszaninęintensywnie się miesza.
(1 zastrzeżenie)»
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C22B

P. 247674

1984 05 15

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P-247673
Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji
Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice; Politechnika Wrocławska, Wrocław; Biuro Projektów
i Dostaw Inwestycyjnych „Metalchem", Gliwice, Polska (Zbigniew Bogdach, Jacek Ajdukiewicz, Ryszard
Błaszczyk, Władysław Grysiewicz, Wojciech Kin, Andrzej Mączyński, Mirosław Michałowski, Zbigniew
Sałagacki, Andrzej Tromszczyński, Danuta Wilmont,
Jerzy Zieliński).
Sposób redukcji manganu z niskoprocentowych rud
zawierających utleniony mangan
oraz duże ilości żelaza

Nr 24 (312) 1985

Elektrolit według wynalazku zawierający rozpuszczalny związek miedzi, cynku, cyjanek i wodorotlenek metalu alkalicznego oraz wybłyszczacz, charakteryzuje się tym, że wybłaszczaczem jest co najmniej
jeden związek wybrany z grupy szesciowodoťo-1, 3,
5-tri (alkilo) - S - triązyn o ogólnym wzorze przedstawionym na rysunku w którym R oznacza grupę
winylową, alkilową i/lub arrunoalkilową o 1-4 atomach węgla, przy czym ilość wybłyszczacza w kąpieli
wynosi 0,01-10 d m ,
Elektrolit według wynalazku można stosować do
pokrywania powłoką mosiężną elementów maszyn
i urządzeń, np. siłowników hydraulicznych.
(2 zastrzeżenia)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
technologii procesu umożliwiającej wykorzystanie odpadu produkcyjnego - zużytego elektrolitu zawierającego znane ilości H2SO4 przy dobrej jakości uzyskiwanego produktu.
Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym,
że pulpę utworzoną po zmieleniu na mokro rudy manganowej zakwasza się zużytym elektrolitem zawierającym H2SO4 oraz/lub regulację pH w etapie doprowadzania gazowego SO2 przeprowadza się zużytym
elektrolitem zawierającym H2SO4.
(1 zastrzeżenie)

C22C
C21D

P.251637

T

1985 01 21

Výzkumný Ustav Hutnictvi a Železa u célová organizace, Dobrá, Czechosłowacja.
Stal magnetyczna miękka
o wysokiej indukcji magnetycznej
i sposób wytwarzania stali magnetycznie miękkiej
o wysokiej indukcji magnetycznej
Stal według wynalazku, zwłaszcza w postaci blach
albo taśm, charakteryzuje się tym, że zawiera maksymalnie 4,5% krzemu i aluminium razem, maksymalnie
0,015% azotu, maksymalnie 0,015% węgla, maksymalnie 0,40% tlenu, maksymalnie 0,030% siarki i innych
nieuniknionych domieszek, przy czym liczba wytrąceń
o wymiarach do3 0,1 (im wynosi co najwyżej 5«104
cząstek w 1 mm , a cząstki te zawierają co najwyżej
0,001% azotu w całej masie materiału.
Sposób według wynalazku polega na odlewaniu
stali wyjściowej we wlewnicach albo odlewaniu w
sposób ciągły, walcowaniu na gorąco, trawieniu, walcowaniu na zimno i wyżarzaniu rekrystalizującym
w temperaturze poniżej 1000°C przez 0,1 minuty, przy
czym po walcowaniu na gorąco albo przed ostatnim
walcowaniem na zimno, taśmę wyżarza się normalizująco w przedziale temperatur od 900°C do 1300°C,
w próżni albo atmosferze ochronnej, przez od 1 minuty do 50 godzin, a chłodzenie prowadzi się z szybkością co najwyżej 200°C na godzinę do temperatury
co najmniej 400°C.
(6 zastrzeżeń)

C25D

P.247658

1984 0511

Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych
„Fazos", Tarnowskie Góry, Polska (Tadeusz Ciesielski,
Marek Flak, Stanisław Szczepaniak).
Elektrolit do mosiądzowania
z połyskiem wyrobów stalowych
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opracowanie składu elektrolitu gwarantującego uzyskanie
gładkiej i nieporowatej powłoki Cu-Zn o dobrej przyczepności do wyrobów stalowych oraz przy dużej
szybkości jej nakładania.

C25D

P.247710

1984 05 15

Zgłoszenie dodatkowe do patentu 101696
Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska (Adam Gołąb,
Mieczysław Wołek, Jerzy Zych).
Urządzenie do elektrolitycznego wytwarzania powłok
tlenkowych na gładziach cylindrów aluminiowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
urządzenia zapewniającego uzyskanie warstwy tlenkowej o równomiernej grubości wzdłuż osi podłużnej
cylindra.
Urządzenie do elektrolitycznego wytwarzania powłok
tlenkowych na gładziach cylindrów aluminiowych,
zaopatrzone w elektrodę umieszczoną wewnątrz obrabianego cylindra, charakteryzuje się tym, że elektroda
(1) ma kształt stożka, którego podstawa jest usytuowana na dopływie elektrolitu w obszar (8) utlenianej
gładzi cylindra (2).
(1 zastrzeżenie)
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Dział D
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
D03D

P. 247655

1984 05 10

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn
Włókienniczych „Polmatex-Cenaro", Łódź, Polska
(Stanisław Łowig, Marceli Beźnicki).
Urządzenie do napędu rapierów
w krosnach tkackich bezczółenkowych

•

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia odpowiedniej sztywności układu napędowego oraz
zmniejszenie momentu bezwładności bidła.
Urządzenie do napędu rapierów w krosnach tkackich bezczółenkowych składa się z dwóch jednakowych
mechanizmów napędowych, z których każdy wyposażony jest w suwak (1) do którego przymocowany jest
tylny koniec rapiera (2). Suwak umieszczony jest
przesuwnie w prowadnicach rurowych (5), których
końce zamocowane są w oprawkach (6) wspartych na
przedłużeniu (7) belki bidła. Suwak (1) napędzany jest
poprzez korbowód (10), dźwignię kątową (11, 12)
i dźwignię (17) mechanizmu krzywkowego przez krzywkę osadzoną na wale korbowym.
(1 zastrzeżenie)

D04B

P.251551

T

1985 0114

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Janusz Bogusła
wski, Marek Perzyna, Krzysztof Gruszka).
Sposób rozruchu szydełkarki cylindrycznej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia czasu
rozruchu szydełkarki oraz poprawienia jakości wytwa
rzanej na szydełkarce dzianiny.
Sposób rozruchu szydełkarki cylindrycznej polega na
tych, że na obracający się cylinder szydełkarki kieruje
się miejscowo strumień sprężonego powietrza o tempe
raturze 150-170°C i ciśnieniu 0,18-0,20 MPa w czasie
90-120 minut.
,
(1 zastrzeżenie)
D04H
C04B

P. Ż51566 T

1985 01 14

Gliwickie Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Obiektów Przemysłowych „Prozap", Gliwice, Polska (Jerzy Dziąćko, Jan Majka, Waldemar Będkowski,
Andrzej Moraczewski, Zdzisław Grochowski, Józef
Wójcik, Stanisław Ottebreit, Jan Kwiatkowski, Jan.
Szura).

D03D

P. 252160

1985 02 28

Pierwszeństwo: 1984 02 29 - Bułgaria (nr 64469)
NPK „Textilno Maschinostroene", Gabrovo, Bułgaria (Ivan Petrov Ivanov, Ignat Mihajlov Fomov,
Mintscho Bohtschev Nederski, Spas Stefanov Spassov,
Nikolaj Andreev Vrajilov).
Urządzenie biegu powrotnego do krosna chwytakowego
Wynalazek dotyczy urządzenia biegu powrotnego do
krosna chwytakowego, które zawiera silnik elektryczny, sprzęgnięty z reduktorem i sprzęgłem elektromagnetycznym, które ze swej strony jest połączone za
pośrednictwem kułaka z dźwignią dwuramienną,
sprzęgłem nośnym do odłączania urządzenia do tworzenia przesmyku od napędu głównego krosna oraz
z mikrołącznikiem do sterowania sprzęgła elektromagnetycznego i silnika elektrycznego, do którego
przyłączone są przyciski guzikowe biegu przedniego
i biegu powrotnego. Urządzenie charakteryzuje się
tym, że silnik elektryczny (1) ma hamulec (8), a jego
wał (9) jest sprzągnięty z reduktorem (2), którego wał
wyjściowy (13) jest sprzęgnięty z jednej strony za pośrednictwem sprzęgła elektromagnetycznego (3) z urządzeniem (4) do tworzenia przesmyku, z drugiej zaś
strony za pośrednictwem kułaka (14) i układu dźwigniowego z dźwignią dwuramienną (5), przy czym przycisk guzikowy biegu powrotnego (17) jest przyłączony
bezpośrednio do silnika elektrycznego (1).
(1 zastrzeżenie)

Sposób wytwarzania mat izolacyjnych
z włókien mineralnych a zwłaszcza szklanych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu wytwarzania mat izolacyjnych z włókien mineralnych bez stosowania innych materiałów izolacyjnych.
Sposób wytwarzania mat izolacyjnych z włókien
mineralnych a zwłaszcza szklanych polega na tym, że
z włókien mineralnych formuje się kobierzec (6)
o równomiernej gramaturze 50-3000 g/m2, który podaje się do urządzenia igłująco-formującego (8) wyposażonego w zespół igieł do wskrośnego łączenia
włókien w masie w ilości od 5-30 sztuk na cm2.
Zespół igieł przekłuwa kobierzec (6) w ilości 2 0 500 przekłuć na cm* i głębokości przekłuć od 2-60
mm oraz prędkości przesuwu kobierca (6) 0,5-15
m/min tworząc
matę izolacyjną (11) o gęstości 0 , 0 1 0,3 g/cm8 i grubości od 2-30 mm. Sposób według,
wynalazku znajduje zastosowanie w zakładach produkujących wyroby z włókna szklanego zwłaszcza do
utylizacji odpadów z włókna szklanego.
(1 zastrzeżenie>
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Dział E
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO
E01B

P.247629

1984 05 09

Kombinat Robót Drogowych, Łódź, Polska (Zbigniew Dobrowolski, Włodzimierz Ptasznik).
Układ połączeń szyn toru tramwajowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu połączeń, umożliwiającego przedłużenie trwałości torów tramwajowych do 10 lat zwłaszcza z szynami tocznymi lub blokowymi zagłębionymi w nawierzchni jezdni, bez ich demontażu i niszczenia nawierzchni.
Układ według wynalazku ma blokowe szyny (1) bez
stopki przyspawane na poziomujących przekładkach
<2) do zużytych główek (3) szyn przykładowo tocznych. Szyny (1) w asfaltowej zalewie (5) śródtorza są
z przyspąwanymi rozporkami (4) lub bez nich.
(1 zastrzeżenie)

E01C
B60S

P.247636

E02D

P.247595

1984 05 07

Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. Gagarina, Zielona Góra, Polska (Mikołaj Kłapać, Ryszard Parus, Jacek Korentz).
Pal fundamentowy do posadowienia budynków
zwłaszcza na terenach górniczych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zredukowania
wypływów oddziaływań górniczych na budynki.
Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja pali fundamentowych służąca do pośredniego posadowienia
budynków zwłaszcza na terenach podziemnej eksploatacji górniczej.
Istotą wynalazku jest zastosowanie do posadowienia
budynku fundamentowych pali (1) zakończonych głowicami (3), niecałkowicie zagłębionych w gruncie.
Na głowicach (3) fundementowych pali (1) spoczywa
fundamentowa część (2) budynku. Przegubowe połączenie fundamentowej części (2) z głowicą (3) pala (1)
jest zrealizowane za pomocą zakotwionego w części
(2) stalowego trzpienia (8) umieszczonego wewnątrz
stalowej rury (7) zamocowanej w głowicy (3) pala (1).
Konstrukcja głowicy (3) fundamentowego pala (1) pozwala na bieżącą korektę pionowego ustawienia budynku.
(2 zastrzeżenia)

1984 05 10

Rejon Dróg Publicznych, Włocławek, Polska (Bronimir Michalski, Ryszard Strzelecki).
Urządzenie do zraszania skrzyń
pojazdów przewożących masę asfaltową
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia
zraszania skrzyń pojazdów przewożących masą asfaltową środkiem oddzielającym tę masę od powierzchni
wewnętrznej skrzyni.
Urządzenie do zraszania ma zderzak (1) współpracujący ze skrzynią (3) pojazdu przewożącego masę
asfaltową oraz z wyłącznikiem krańcowym (4) układu
sterującego napędem (5) mechanizmu (6) opuszczania
i unoszenia zespołu zraszającego (7) oraz z agregatem (8) podającym środek oddzielający masą asfaltową od powierzchni wewnętrznej wspomnianej
skrzyni (3), przy czym zderzak (1) jest mocowany do
ogrodzenia (2) stanowiska do zraszania, zaś napęd (5)
mechanizmu (6) opuszczania i unoszenia zespołu zraszającego (7) oraz agregat (8) są zamocowane do konstrukcji wsporczej (11) silosa masy asfaltowej.
(4 zastrzeżenia)

E02D

C09K

P.252465

1985 03 20

Pierwszeństwo: 1984 03 20 - Węgry (nr 1095/84)
Alagi Allami Tangazdasag, Alag; MT A Természeltudományi Kutató Loboratóriumai, Budapeszt, Węgry.
Sposób zwiększania trwałości i wodoszczelności
obiektów podziemnych oraz otaczającego je gruntu
Sposób według wynalazku polega na tym, że: a)
jeden albo kilka związków o wzorach ogólnych I
i/albo II, w których R oznacza atom wodoru, grupę
-CH 2 OH albo grupę o wzorze ogólnym -CH 2 SO 3 M,
przy czym M oznacza jednowartościowy kation, Ri
oznacza atom wodoru albo grupę -CH 2 OH, n oznacza
liczbę całą 1-10, m oznacza liczbę całą 0-10, p
oznacza liczbę całą 1-10, zaś r oznacza liczbę całą 0-5, z ograniczeniami, że w związkach o wzorach ogólnych 1 i 2 liczba g[rup -CH 2 OH jest większa co
najmniej o jeden niż liczba grup -CH 2 SO 3 M, że wartość n jest co najmniej tak duża jak wartość m, i że
wartość p jest przynajmniej dwa razy większa od
wartości r, albo b) mieszaninę zawierającą w ilości
co najmniej 30% wagowych związków o wzorach
ogólnych 1 i/albo 2 oraz oprócz tego monomery
i/albo oligomery jednego albo kilku tradycyjnych
aminoplastów, albo c) mieszaninę złożoną z wodnego
roztworu szkła wodnego i co najmniej l*/o wagowego
substancji albo mieszanin substancji wymienionych w _\.
punktach a) i b) kontaktuje się z kwasowymi substancjami na przeznaczonym do traktowania obiekcie
albo w nim, albo w jego otoczeniu.
(7 zastrzeżeń)
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F16L

P.253405

T

1985 05 14

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego „Siarkopol", Tarnobrzeg, Polska (Bronisław Różycki, Zbigniew Pantula, Józef Kopeć, Józef Kirejeczyk).
Połączenie teleskopu rur

E05B

P.251651 T

1985 01 23

Janusz Wróbel, Warszawa, Polska (Janusz Wróbel).
Zamek bębenkowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji zamka skutecznie zabezpieczającego drzwi
przed otwarciem za pomocą wytrychów.
Zamek ma bębenek (2) z profilowanym gniazdem
<19) do klucza, który umieszczony jest w korpusie
bębenka zewnętrznego. Podłużne osie symetrii obu
bębenków pokrywają się z osiami ich obrotu i są do
siebie prostopadłe.
Każdy z bębenków zaopatrzony jest w co najmniej
jeden zespół blokujący jego obrót, wyposażony w szereg przemieszczających się wspólzależnie parami kołków (liz) i wahliwie zawieszonych popychaczy (12z),
które sprzężone są z zastawkami blokującymi (16z,
17z) za pośrednictwem wahacza (13z), strzemienia
<14z) i dźwigni (15z). W celu dodatkowego zabezpieczenia zamka, bębenek (2) jest dzielony i ma dwa
współosiowe elementy.
(3 zastrzeżenia)

Przedmiotem wynalazku jest połączenie teleskopowe
kolumny zasilającej i kolumny wydobywczej otworu
eksploatacyjnego w górnictwie otworowym siarki.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia
sztywności połączenia poszczególnych kolumn w czasie montażu i w okresie poprzedzającym eksploatację. Istota rozwiązania polega na umieszczeniu na
ścianie zewntęrznej jednej z r u r (1) dwu kołnierzy:
oporowego (3) na czole rury i zrywającego (4), zaś
na zewnętrznej ścianie drugiej rury (2), tulei (5) mającej przewężenie (6) o kształcie odpowiadającym
kształtowi pierścienia zrywającego (4). Praca połączenia teleskopowego rozpoczyna się po przekroczeniu określonej siły nacisku na kolumny, pochodzącej od osiadającego górotworu.
(5 zastrzeżeń)

E21C

P. 247591

1984 05 07

Kopalnia Węgla Kamiennego „Gottwald", Katowice, Polska (Jan Janik, Zdzisław Trzaska, Piotr Sokolowski, Krystian Kaczmarczyk, Jerzy Kostyrko).
Urządzenie do urabiania pokładu kopaliny użytecznej
zwłaszcza węgla kamiennego oraz sposób urabiania
pokładu węgla kamiennego

E21B

P.247930

T

1984 05 28

Aleksander Prokop, Ostrów Wielkopolski, Polska
{Aleksander Prokop).
Świder talerzowy wielośrednicowy - ręczny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
świdra umożliwiającego wiercenie w gruncie otworów o różnej średnicy.
Świder charakteryzuje się tym, że zawiera wymienne ostrza talerzowe, które przykręca się do świdra podstawowego śrubami. Ostrza te składają się
z dwóch części.
(3 zastrzeżenia)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie
zwiększenia
wychodu grubych sortymentów węgla kamiennego.
Urządzenie do urabiania charakteryzuje się tym, że
co najmniej na jednym ramieniu kombajnu węglowegO' na wale napędowych (1) osadzona jest piasta
(3) a na nią nałożona jest piasta (4) w postaci tulei
wielośrednicowej, przy czym na końcu piasty (4) zainstalowana jest nierozłącznie tarcza urabiająca (9)
w postaci koła mającego w osi poziomej otwór, zaopatrzona na obwodzie zewnętrznym w zabudowane
uchwyty na noże skrawające, podczas gdy na piaście (4) osadzona jest kolejna krótsza piasta (14), przesuwna osiowo na dwu tulejach (15), połączona na
końcu od strony tarczy (9), nierozłącznie z płytą odrywającą (16), zaopatrzona na obwodzie w pierścień
łamiący (17) i połączona rozłącznie z tłoczyskami
siłowników hydraulicznych (23), które z drugiej strony częścią cylindryczną osadzone są przegubowo na
sworzniach (24) zabudowanych w obejmach (25) p o łączonych nierozłącznie z pierścieniami (20), który p o łączony jest z jednej -strony z osłoną (19) a z drugiej
strony z obudową ramienia (2).
Sposób urabiania charakteryzuje się tym, że w r ę b
pionowy wykonuje się tarczą urabiającą (9) dogodnie
na szerokości 1/3 zabioru od strony ociosu a następnie podwrębiony zabiór korzystnie w czasie przesuwania kombajnu do przodu odrywa się za pomocą
płyty odrywającej (16) w kierunku przenośnika zgrzebłowego, przy czym w czasie urabiania pokładu w ę gla kamiennego stosunek szybkości posuwu tarczy u r a biającej (9) do szybkości poprzecznej płyty o d r y w a jącej (16) utrzymuje się w granicach najdogodniej
jak
4-10
(13 zastrzeżeń)
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Kombajn węglowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji kombajnu przystosowanego do urabiania
pokładów o dużych pochyleniach poprzecznych.
Do kadłuba (1) kombajnu zamocowana jest obrotowo przystawka (2), której obrót względem osi (8>
może być wykonany skokowo o kąt (9) lub (9a) śrub
mocujących (13) lub bezstopniowo za pomocą mechanizmu blokującego (15). Na przystawce tej zamocowane jest za pomocą osi (7) wychylne ramię kombajnu. Obrót przystawki (4) względem osi (8) powoduje również obrót ramienia kombajnu, na którym
osadzony jest organ urabiający, w wyniku czego położenie organu może być dostosowywane do zalegającego złoża bez konieczności przechylania całego
kombajnu.
(4 zastrzeżenia)

E21C

P. 247665

1984 05 11

Kopalnia Węgla Kamiennego „Barbara-Chorzów",
Chorzów, Polska (Zygfryd Skrzypek, Alfred Rusin,
Wojciech Skoczyński, Zygmunt Jaromin, Helmut
Blochel).
Sposób przestawiania ładowarki kombajnowej
oraz układ napędowy do stosowania tego sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie mechanicznego
przestawiania ładowarki kombajnowej podczas dwukierunkowego sposobu urabiania calizny węglowej za
pomocą kombajnów ramionowych.
Sposób polega na tym, że przestawianie ładowarki
(1) odbywa się podczas wykonywania ruchu podnoszenia lub opuszczania kombajnowego ramienia (3)
powodującego jednoczesny obrót piasty (4) wraz z ładowarką (1) poprzez skrzyżowane cięgno (7) łączące
bieżnię (6) piasty (4) i krzywki (10), po uprzednim
zablokowaniu cięgna (7) do bieżni (6) za pomocą zacisku (14).
Układ napędowy charakteryzuje się tym, że ma
piastę (4) o średnicy zewnętrznej równej promieniowi
Ri, na której znajduje się zacisk (14) i bieżnia (6)
opasana częściowo cięgnem (7), krzyżującym się w
punkcie (8) i przechodzącym na bieżnię (9) krzywki
(10). Z kolei krzywka (10) osadzona jest na osi (12)
drugiego końca kombajnowego ramienia (3) oraz ma
promień krzywizny równy R2. Poza tym korzystne
jest, gdy stosunek promieni Ri : R2 = 1.
(3 zastrzeżenia)

E21C

P. 247753

1984 05 17

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

E21C
B23P

P.247767

1984 05 18-

Zabrzańskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego, Zabrze, Polska (Edward Kusak, Jan Paluch,
Dominik Konat, Ernest Tomala, Joachim Zlotos, Paweł Suchánek).
Sposób i urządzenie do montażu imaków nożnych
w głowicach urabiających kombajnów chodnikowych
Sposób według wynalazku polega na równoczesnym
ustawieniu i sprawdzeniu prawidłowości ustawienia
imaków nożowych (1) w korpusie (3) i zamocowanej
na nim pokrywie (4) głowicy z jednej bazy ustalającej wykonanej w korpusie (3) głowicy, przy czym
kontrolę ustawienia imaków (1) przeprowadza się na
bieżąco, bezpośrednio po ustawieniu każdego imaka (1).
Urządzenie składa się z obrotowej tarczy (5) osadzonej na podstawie (6) urządzenia i zaopatrzonej w
podziałkę kątową (12) oraz uchwyt (13) do mocowania głowicy. Urządzenie wyposażone jest również w
obrotowy statyw (7) z wzornikami położenia imaków
(1) umieszczony na podstawie (6) i drugi statyw (9)
z podziałkami liniowymi, pionową i poziomą (10, 11),
zamocowany na stałe na podstawie (6). Podziałki (10,
11) są zaopatrzone w kostkę z wziernikiem (14) i niniuszem (15).
(3 zastrzeżenia>
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E21C

P.251904

1985 02 11

Kopalnia Węgla Kamiennego „Marcel", Wodzisław
Śląski-Radlin, Polska (Franciszek Kopka, Bogusław
Byrtek, Alfred Budziński, Zygmunt Holona, Emestyn
Polak, Andrzej Popowicz, Antoni Kotlarz, Jan Śmieszek, Henryk Hałacz).
Układ urządzenia do zabezpieczenia urabiających
maszyn górniczych . . ...
Układ urządzenia służy do zabezpieczania urabiających maszyn górniczych przed samoczynnym zsuwaniem w wyrobiskach ścianowych o dużym nachyleniu podłużnym z zastosowanym, rozpiętym wzdłuż
ściany, podwójnym pociągowym łańcuchem przewiniętym na końcach ściany przez krążki zbloczy
przymocowanych do napędów przenośnika.
Układ urządzeń do zabezpieczania kombajnu (1) ma,
niezależnie od podwójnego, zamkniętego w obwodzie,
pociągowego łańcucha (2, 3) rozpięty wzdłuż ściany
oddzielny zabezpieczający łańcuch (8), który końcami
przymocowany jest za pomocą przegubowych łączników (9) do krążkowych zbloczy (4) połączonych z napędami (7) ścianowego przenośnika. Oddzielny zabezpieczający łańcuch (8) w obrębie kombajnu (1) przechodzi przez przymocowane do kombajnu (1) zapadkowe hamulce (10, 11), którymi zabezpiecza kombajn
<1) przed samoczynnym zsuwaniem w przypadku zerwania podwójnego pociągowego łańcucha (2, 3) lub
uszkodzenia ciągnika kombajnu (1).
(1 zastrzeżenie)

przemiennej, a w okresie rozruchu oraz normalnego
biegu ściany najdogodniej po założeniu czwartego
rządu stropnic drewnianych (1) w polu o większej
podziałce podpiera je stojakami, (2), a po założeniu
dogodnie przynajmniej siódmego rzędu stropnic (1)
licząc od strony czoła ściany podpiera się je stojakami (2) na końcach, podczas gdy w okresie rozruchu
ściany otwarcie stropu jako maksymalne wynosi do
10,0 m, a krok podsadzki do 5,0 m, a w czasie normalnego biegu ściany długość stropu za kombajnem
albo strugiem niezabezpieczonego zestawami (3) obudowy nie przekracza 20,0 m, a krok podsadzki dogodnie do 5,0 m.
(5 zastrzeżeń)

E21D

P.247638

1984 05 11

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwice, Polska (Jan Gawenda, Jan Dziuk, Wincenty Pretor).
E21D
E21F

P. 217590

1984 05 07

Kopalnia Węgla Kamiennego „Gottwald", Katowice, Polska (Piotr Sokołowski, Wiesław Hyliński, Krystian Kaczmarczyk, Stanisław Chrobok, Michał Bołda,
Ryszard Pałka).
Obudowa ściany, zwłaszcza podsadzkowej
i sposób obudowy oraz prowadzenia ściany
podsadzkowej
Rozwiązanie techniczne według wynalazku przeznaczone są do eksploatacji ścianowej w pokładach o zakresie wysokości od 0,9 do 4,0 m przy nachyleniach
<io 35° w warunkach stropów średnio zwięzłych
i zwięzłych we współpracy z kombajnem ścianowym
i strugiem.
Obudowa ściany, zwłaszcza podsadzkowej charakteryzuje się tym, że zestawy sekcji obudowy zmechanizowanej zainstalowane są w ścianie o podziałce przemiennej dogodnie co 2,4 i 3,7 m oraz (albo 1,8 i 4,3 m
licząc między osiami sąsiednich zestawów, a wiązki
węży (8 i 10) łączą rozdzielacze blokowe (6) zestawów
ścianowej obudowy zmechanizowanej naprzemianlegle
na krótszych odcinkach podziałki rozstawu, podczas
gdy stropnice drewniane (1) licząc od ściany najdogodniej w czwartym rzędzie podparte są stojakami (2)
w polu szerszej podziałki, a w siódmym rzędzie licząc
od czoła na końcach w polu mniejszej podziałki rozstawu zestawów obudowy zmechanizowanej.
Sposób obudowy oraz prowadzenia ściany podsadzkowej, charakteryzuje się tym, że zestawy obudowy
zmechanizowanej instaluje się w ścianie o podziałce

Urządzenie do korekcji położenia sekcji, górniczej
obudowy zmechanizowanej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
urządzenia, w którym można zastosować siłowniki
hydrauliczne o krótkim skoku roboczym, zajmującego
niewielką przestrzeń.
Urządzenie do korekcji położenia sekcji górniczej
obudowy zawiera hydrauliczne siłowniki (3) połączone
cięgnem (5). Siłowniki (3) są zamocowane poprzecznie
do sekcji (1). Cięgno (5) jest podpierane krążkami (4)
zamocowanymi wahliwie za pośrednictwem przegubów (6) do płyty (2).
(3 zastrzeżenia)
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E21D

P.247704

1984 05 15

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwice, Polska (Hubert Szopka, Stanisław Romanowicz,
Wojciech Skorzyński, Alfred Biliński, Władysław Konopko, Tadeusz Kostyk).
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Sposób według wynalazku polega na odwierceniu
pionowych, równoległych otworów strzałowych na
całą głębokość drążonego wyrobiska, załadowaniu ich
materiałem wybuchowym i jednorazowym odpaleniem
go, przy czym otwory włomowe odwiercone są w obrysie zbliżonym do kształtu rombu. (1 zastrzeżenie)

Podporowa obudowa górnicza
Przedmiotem wynalazku jest podporowa obudowa
górnicza mająca stropnicę, i spągnicę rozpierane do
stropu i spągu.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej obudowy górniczej, w której poprzeczne siły
przesunięcia pomiędzy spągnicą a stropnicą nie oddziaływują na hydrauliczne stojaki.
Podporowa obudowa górnicza charakteryzuje się
tym, że zawiera co najmniej jednen teleskopowy element podporowy przejmujący poprzeczne siły przesunięcia pomiędzy stropnicą a spągnicą, który stanowi
rurowy prowadnik (4) usytuowany pomiędzy stropnicą
(2) a spągnicą (3), przy czym wewnętrzna rura (4a)
prowadmika (4) jest mocowana do stropnicy (2) lub
spągnicy (3) przegubowo, zaś jego zewnętrzna rura
(4b) jest mocowana odpowiednio do spągnicy (3) lub
stropnicy (2) sztywno.
(3 zastrzeżenia)

E21D

P.251492

E21D

P.252128

Pierwszeństwo: 1984 02 29 - RFN (nr P 3407419.8)
Hoesch Aktiengesellschaft, Dortmund, Republika Federalna Niemiec.
Łubka do mocowania łuków chodnikowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji łubki, która może przyjmować położenie
wyrównujące dowolny kąt, pomiędzy kotwą a styczną
do łuku chodnikowego, bez potrzeby stosowania dodatkowych części mocujących.
W łubce, w celu zamocowania łuków chodnikowych
przez kotwienie, powierzchnia (10), przylegająca do
łuku, jest ukształtowana poprzecznie do osi wzdłużnej
(11) łuku, jako powierzchnia wypukła korpusu obrotowego, odpowiadająca kształtowi profilu łuku dolnego.
(5 zastrzeżeń)

1985 01 07

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakład Robót
Górniczych, Lubin, Polska (Józef Żuber, Jan Suski,
Jan Dąbski).
Sposób drążenia szybikow międzypoziomowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia
ilości działań technicznych i zmniejszenia zagrożenia
wypadkowego istniejącego przy realizacji wyrobiska
pionowego o głębokości do 20 m.

Dział F
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE;
TECHNIKA MINERSKA
F02M

P.241312

1983 04 01

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Osobowych, Warszawa Polska (Włodzimierz Laskowski,
Wojciech Szamotulski).
Urządzenie do sterowania wypływem mieszanki
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji
urządzenia do regulacji ilościowej mieszanki biegu
jałowego silnika spalinowego zapewniającej łatwo
regulację optymalnych obrotów silnika oraz odcinanie
wypływu mieszanki podczas hamowania silnikiem bez
niebezpieczeństwa zagaśnięcia silnika.
Urządzenie składające się z iglicy, króćca i oszczędzacza biegu jałowego charakteryzuje się tym, że wewnątrz króćca (1) jest umieszczona suwliwie iglica

1985 02 27
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stożkowa (4), mająca uszczelkę przeponową (8) i sprężynę (7). Iglica stożkowa (4) wsunięta jest w poprzeczny przekrój kanału wylotowego (14), a przeciwny jej koniec opiera się o regulacyjny wkręt (15)
mający otwór (16) w swojej osi. Króciec (1) ma
otwory dolotowe (13) i jest połączony z oszczędzaczem
biegu jałowego (19) rozłącznie.
Urządzenie według wynalazku nadaje się do stosowania w eksploatowanych samochodach, ponieważ
nie wymaga zmian konstrukcyjnych gaźnika.
(2 zastrzeżenia)

F02M

P. 247650
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w termostat (8). Korpus (1) usytuowany jest na króćcu
dolotowym (12) do dmuchawy chłodzącej, a wlot boczny (6) do tego korpusu znajduje się w okolicy rury
wydechowej silnika.
(2 zastrzeżenia)

1984 05 10

Zakłady Azotowe im. Pawła Findera, Chorzów, Polska (Jan Kuliberda).
Sposób zasilania silnika spalinowego
dwoma paliwami płynnymi,
układ do zasilania silnika spalinowego
dwoma paliwami płynnymi oraz układ sterujący pracą
dwupaliwowego układu zasilającego
silnika spalinowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zasilania silnika
spalinowego równocześnie dwoma paliwami płynnymi, zwłaszcza benzyną i alkoholem.
Sposób według wynalazku polega na tym, że za
pomocą układu gaźnikowego (UB) zasila się silnik
benzyną a równocześnie doprowadza się alkohol poprzez układ centralnego wtrysku paliwa (UA) do
przewodu ssącego silnika. Układ do zasilania silnika
dwoma paliwami płynnymi charakteryzuje się tym,
że do jednego kolektora ssącego podłączone są równolegle gaźnikowy układ benzynowy (UB) oraz centralny układ wtrysku alkoholu (UA), przy czym przepustňica gaźnika (15) jest połączona za pośrednictwem
układu dźwigniowego (Dz) z zaworem dozującym (5)
alkohol do kolektora ssącego.
Układ sterujący pracą dwupaliwowego układu zasilającego charakteryzuje się tym, że w obwód sterowania układu alkoholowego (UA) włączone są szeregowo włączne styki załącznika układu alkoholowego
(10) i włączne styki czujnika położenia cięgna ssania
(9) oraz równolegle pompa paliwa alkoholowego (2),
elektromagnetyczny zawór odcinający (11) oraz cewka
przekaźnika (12). Rozłączne styki przekaźnika (12),
rozłączne styki czujnika temperatury (7) i włączne
styki załącznika wzbogacania mieszanki benzynowej
(13) stanowią równoległy układ, który włączony jest
szeregowo w obwód zasilania elektromagnetycznego
zaworu dławiącego (8) układu benzynowego (UB).
- , ,
... .
(3 zastrzeżenia)

F03D

P.251572 T

1985 01 15

Interster Yachting S.A. Oddział w Gdańsku, Gdańsk,
Polska (Jacek Centkowski, Jan Młynarczyk, Janusz
Nadolny-Zawadowicz).
Pędnik wiatrowy segmentowy
Przedmiotem wynalazku jest pędnik wiatrowy o regulowanej wielkości powierzchni nośnej przeznaczony
do napędu jednostek pływających.
Pędnik składa się z masztu (1), opływek krawędziowych (2) wsporników (3), prostokątnych segmentów
(4), prowadnic dolnych (6). Segmenty (4) przesuwają
się wzdłuż prowadnic (5) umieszczonych wewnątrz
opływek krawędziowych (2) i mogą być podnoszone
lub opuszczane za pomocą lin (9) i (10) oraz wind (14).
Po opuszczeniu segmenty (4) są zmagazynowane na
dolnych zagiętych prowadnicach (6). Pędnik może
obracać się po kołowej prowadnicy (11) i być usztywniony odciągami linowymi (12) lub może być zawieszony na samonośnym maszcie (1) obrotowym lub
nieobrotowym.
(5 zastrzeżeń)

F03D

P. 251573 T

1985 0115

Interster Yachting S.A. Oddział w Gdańsku, Gdańsk,
Polska (Jacek Centkowski, Jan Młynarczyk, Janusz
Nadolny-Zawadowicz).
F02N

P.251553

T

1985 0114
Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Józef
Hładun, Wojciech Krzyżankiewicz).
Urządzenie do przyspieszania
rozgrzewania silnika spalinowego
Urządzenie składa się z korpusu (1) w kształcie
trójnika, wewnątrz którego znajduje się przepustnica
(3) sprzęgnięta z układem sterującym wyposażonym

Pędnik wiatrowy z opływką masztu
Przedmiotem wynalazku jest pędnik wiatrowy
z miękką lub półsztywną powłoką i masztem osłoniętym oprofilowaną opływką, przeznaczony do napędu jednostek pływających.
Pędnik składa się z masztu (1), obrotowej opływki
przedniej (2), prowadnicy tylnej (5), powłoki (4), wygiętych bomów (7), pojemnika dolnego (15) z wałkiem (10) do zwijania powłoki (4). W dolnej części
pędnik ma wysięgniki (11) i (12), które wraz z odcią-
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garni linowymi (9) usztywniają całą konstrukcję. Wysięgniki (11) i (12) mogą za pośrednictwem wózków
(14) wędrować przy obrocie pędnika po kołowej prowaidnicy (13) zamocowanej do kadłuba statku. Odmiana pędnika bez prowadnicy (13) charakteryzuje się
wzmocnionym samonośnym masztem (1).
(6 zastrzeżeń)

F04B

P.247728
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Sprężarka tłokowa powietrzna jest przeznaczona do
układu hamulcowego pojazdu samochodowego, zwłaszcza z urządzeniem do regulacji wydajności. Wyposażona jest w umieszczoną z zewnątrz pompę czynnika smarowego (5), która tłoczy czynnik smarowy ze
zbiornika zasobnikowego (7) poprzez obieg czynnika
smarowego (8) sprężarki (3). Z zamkniętej poza tym
skrzyni korbowej (9) sprężarki (3) poprowadzony jest
ze spodkiem kanał powrotny (10) czynnika smarowego do zbiornika zasobnikowego (7). Aby zapobiec
powstawaniu nadciśnienia w skrzyni korbowej (9)
1 umożliwić odpływ oleju, w kanał powrotny (10)
wbudowany jest samoczynny zawór przeciwzwrotny
języczkowy (11).
(4 zastrzeżenia)

1984 05 16

Zakład Doskonalenia Zawodowego, Toruń, Polska
(Bogdan Sawicki).
Mechanizm napędu i regulacji pompy dozującej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
uproszczonej konstrukcji mechanizmu napędu i regulacji wydajności pompy dozującej, zapewniającego
optymalne wskaźniki pracochłonności oraz zmniejszenie kosztów wytwarzania, a ponadto uzyskanie wysokiej sprawności i precyzyjnego ustawienia dozo!

'"Mechanizm napędu i regulacji wydajności pompy
dozującej, według wynalazku, charakteryzuje się tym,
że wyposażany jest w krzyżak (6) zaopatrzony w
otwór (7) i w sworznie (8). Krzyżak (6) połączony jest
z wałkiem (5) korby (4) za pośrednictwem otworu (7),
zaś sworzniami (8) z wybraniem (15) prowadnicy obrotowej (13). Prowadnica obrotowa (13) zawiera ramię
(16), na którym zamocowany jest kołek (17) połączony
z zaczepem (20) śruby (19) regulatora i jest osadzona
w korpusie (1) za pośrednictwem czopa (14). Krzyżak
(6) usytuowany jest w prowadnicy krzyżaka (11), którą
obejmuje prowadnica tłoczyska (12). (2 zastrzeżenia)

F04B

P. 252741

1985 04 03

Pierwszeństwo: 1984 04 06- Austria (nr A 1176/84)
Hoerbiger Veutilwërke Aktiengesellschaft, Wiedeń,
Austria.
Sprężarka tłokowa

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapobiegania po
wstawaniu niepożądanego nadmiaru czynnika smaro
wego w przestrzeni roboczej sprężarki. v/ " r&*&9<-

F15B

P.247696

1984 0515

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Jacek Gajek, Jacek Merkel).
Przetwornik przemieszczenia na różnicę ciśnień,
zwłaszcza dla wzmacniacza elektrohydraulicznego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia niezawodności i dokładności działania przetwornika przemieszczenia na różnicę ciśnień.
Przetwornik przemieszczenia na różnicę ciśnień ma
wewnątrz korpusu (1) zasilaną olejem dyszę (2). Dysza
(2) jest sztywno umiejscowiona w korpusie (1). Wewnątrz otworu wylotowego dyszy (2) znajduje się
zamocowany na elemencie sprężystym (4) trzpień (3)
połączony z dźwignią sterującą (8). Otwór wylotowy
dyszy (2) ma przekrój poprzeczny kołowy, zaś końcówka trzpienia (3) ma w przekroju kształt soczewki
dwuwypukłej o jednakowym promieniu obu ścian,
równym promieniowi otworu wylotowego dyszy (2).
Oba otwory (7) wlotowe dyfuzora (5) mieszczą się we
wnętrzu koła, którego środek pokrywa się z osią
z otworu wylotowego dyszy (2).
(2 zastrzeżenia)
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1984 05 17

Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej, „Navicentrum", Wrocław, Polska (Janusz Zatopiański).
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Celem wyznalazku było zaprojektowanie siłownika,
w którym zespół tłokowy i nurnik zaworowy przyjmą automatycznie odpowiednie samoczynnie nastawiające się położenia spoczynkowe zapewniające znikomy ruch jałowy.
(10 zastrzeżeń)

Hydrauliczny układ zasilania stałej mocy
Hydrauliczny układ zasilania stałej mocy zawiera
co najmniej dwie hydrauliczne pompy (1) z zaworami automatycznego rozładowania (2) oraz hydrauliczny akumulator (3).
(1 zastrzeżenie)

F16H
B23Q

P. 251556

T

1985 0114

Jarocińska Fabryka Obrabiarek „PONAR-JAFO",
Jarocin, Polska (Janusz Tryk).
Przesuwny zespół elementów napędowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji przesuwnego zespołu elementów napędowych, umożliwiającego zmniejszenie materiałochłonności wykonania oraz ułatwienia montażu zespołu,
zwłaszcza w małych przestrzeniach skrzynek przekładniowych.
Przesuwny zespół elementów napędowych w postaci
kół zębatych lub tarcz sprzęgieł oraz tulei, znamienny
tym, że na piastach kół zębatych (2 i 3), nasuniętych
na wał wielowypustowy (1), umieszczona jest tuleja
(6), w której znajdują się wkręty (10) mocujące tę
tuleję do piast.
(3 zastrzeżenia)

F15B

P. 252467

1985 03 20
Pierwszeństwo: 1984 03 21 - Francja (nr 84-04388)

Société Anonyme D.B.A., Saint - Denis Cedex,
Francja.
Siłownik podciśnieniowy wspomagający hamowanie
Siłownik podciśnieniowy wspomagający hamowanie,
zawierający obudowę składającą się z osłony przedniej i osłony tylnej, podzieloną wewnętrznie na komorę podciśnieniową i komorę roboczą przez zespół
tłokowy, przyciągany przez sprężynę do osłony tylnej
i zawierający piastę mieszczącą w sobie urządzenie
zaworowe rozrządu, zawierające z kolei gniazdo zaworu stałe, utworzone przez piastę, gniazdo zaworu
ruchome, współosiowe z gniazdem zaworu stałym
i utworzone przez końcówkę nurnika poruszającego
się przesuwnie w piaście i połączonego z drążkiem
rozruchu siłownika, poza tym element zaworowy zamontowany w piaście i przyciągany elastycznie do
gniazd zaworów stałego i ruchomego w celu współdziałania z tymi gniazdami oraz sprężynę cofającą
drążek współosiowo, umieszczoną między piastą i kryzą wspartą na tym drążku, według wynalazku charakteryzuje się tym, że sprężyna powrotna (33) drążka rozruchu opiera się na kryzie (30), zamontowanej
przesuwnie na drążku (21) i zawierającej, naprzeciw
sprężyny powrotnej (33), pierwszą (34) i drugą (35)
powierzchnię oporową, przeznaczone odpowiednio do
współdziałania z ogranicznikiem (39) uformowanym na
drążku oraz stałym ogranicznikiem (43), utworzonym
korzystnie przez wywiniętą końcówkę rurowego członu ogranicznikowego (40), połączonego sztywno z obudową (1).

F16J

P.247731

1984 05 16

Instytut Techniki Cieplnej, Łódź, Polska (Bolesław
Pawlak, Henryk Szewczyk, Józef Urbaniak).
Sposób wykonywania uszczelnienia sprzęgła parowego
zdmuchiwacza popiołu
Wynalazek dotyczy sposobów wykonywania uszczelnienia sprzęgła parowego zdmuchiwacza popiołu.
W pierwszym sposobie uszczelnienie powstaje technologią zwijania rulonu z rękawa, który wykonuje
się z kawałka płótna azbestowego, którego dwa boki
łączj» się na zakładkę (2) według linii śrubowej roz-
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ciągniętego jednego zwoju i zwija w rulon (3) tak,
aby zgrubienie zakładki (2) układało się jedno przy
drugim i następnymi wzdłuż obwodu rulonu.
W drugim sposobie uszczelnienie powstaje z plecionki azbestowej grafitowej, którą kształtuje się na
przekrój prostokątny o boku krótszym ^ od szerokości obudowy (4) metalowej uszczelnienia prostopadle
do długości i wsuwa w obudowę (4), tak, aby końce
przylegały do siebie na styk wzdłuż promienia uszczelnienia, następnie po uformowaniu plecionki na
prasie na odpowiedni kształt końce jej łączy się zszywaczem (6).
(2 zastrzeżenia)
F16J
B01J

P.252388

1985 03 15

Pierwszeństwo: 1984 05 14 - Austria (nr A 1580/84)
Voest- Alpine Aktiengesellschaft, Linz, Austria (Pavle Ivanowski, Wolfgang Finsterriegler).
Urządzenie do zamykania otworu załadowczego
zbiorników ciśnieniowych
Celem wynalazku jest opracowanie mocnego i pewnego w działaniu urządzenia do poruszania pokrywy
oraz skrócenia czasu potrzebnego do napełnienia zbiornika.
Urządzenie do zamykania otworu załadowczego (2)
zbiornika ciśnieniowego ma pokrywę (3), osadzoną na
obrzeżu (4) tego otworu (2) przechylnie do wewnątrz,
oraz urządzenie napędowe, które stanowi siłownik
hydrauliczny (10) umieszczone na zewnątrz zbiornika
i połączone z pokrywą (3) cięgnem (13), prowadzonym ze zmianą kierunku przez krążek umieszczony
nad otworem (2). Na zewnątrz zbiornika jest do obrzeża (4) otworu (2) dołączona zamknięta ze wszystkich
stron zsuwnia (7) załadowcza, a na jej zewnętrznej
powierzchni jest osadzony krążek.
(10 zastrzeżeń)

F16K

P.250965 T

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego „BIMOR",
Szczecin, Polska (Walerian Lewandowski).
Zasuwa do regulacji przepływu materiałów sypkich,
zwłaszcza w podajnikach
Wynalazek rozwiązuje problem oblepiania się prowadnic transportowanym materiałem.
Zasuwa składająca się z obudowy, części ruchomej zasuwy i prowadnic, charakteryzuje się tym, że
prowadnice (2) części ruchomej zasuwy (1) przymocowane są do zewnętrznej strony obudowy (6) podajnika, przy czym rolki prowadzące górne przymocowane są do prowadnic (2), a rolki prowadzące dolne do części ruchomej zasuwy (1).
(1 zastrzeżenie)

P.251529
F16K

P.247612

1984 05 08

Fabryka Urządzeń Górniczych GEORYT, Kraków,
Polska (Henryk Wojnar, Ryszard Diderchs, Helmut
Sznapka, Władysław Wołek).
Zawór zwrotny zamykany ciśnieniem
Celem wynalazku jest zbudowanie zaworu umożliwiającego swobodny przepływ cieczy roboczej w jednym kierunku i dowolne odcinanie tego przepływu
w kierunku powrotnym, przy czym przepływ ten może
być ograniczony lub całkowicie zamykany.
Zawór wewnątrz korpusu (1) ma tłoczek (7) o zróżnicowanych średnicach uszczelnionych na obwodzie
uszczelkami (14 i 15) oraz tulejkę prowadzącą (5)
uszczelnioną na obwodzie uszczelką (9). Przestrzeń
utworzona pomiędzy uszczelnieniami (9, 14 i 15) jest
połączona kanałem (16) z atmosferą. (2 zastrzeżenia)

1984 12 14

T

1985 01 11

Politechnika Wrocławka, Wrocław, Polska (Janusz
Wach, Mieczysław Zembrzuski, Włodzimierz Kordylewski, Maciej Mazur).
Zawór z zawieradłem
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji zaworów z zawieradłem, przeznaczonych szczególnie do
sterowania mieszaniną pyłowo-powietrzną.
Zawór z zawieradłem będący przedmiotem wynalazku posiada korpus (1) z króćcem wlotowym (2)
i króćcem wylotowym (3), przesuwne gniazdo (5)
z otworem przepływowym (6) oraz zawieradło (7)
zamocowane na stałe w korpusie (1). Gniazdo (5) ma
postać rurowego przewodu, osadzonego w kanale (4)
króćca wlotowego (2) lub króćca wylotowego (3).
Gniazdo (5) stanowi wspólny element z pierścieniowym tłokiem (9), który służy do przesuwania gniazda
(5), a tym samym do otwierania i zamykania zaworu.
(4 zastrzeżenia)
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Powierzchnie prowadzące trzonu (1) i prowadnicy
ślizgowej (2) są w pobliżu grzybka (5) zaworu uszczelnione za pomocą pierścienia uszczeliniającego (3), który może być osadzony na powierzchni trzona (1) lub
na powierzchni prowadnicy ślizgowej (2).
(3 zastrzeżenia)

F16S
B25H

P.250885 T

1984 12 12

Ośrodek Badawczo-Projektowy Przemysłu Teleelektronicznego TELKOM-TELPRO, Warszawa, Polska
(Bogdan Chojnacki, Wojciech Szpecht, Krzysztof Zawadzki, Krzysztof Zdun).
Zestaw elementów konstrukcyjnych
do montażu urządzeń,
zwłaszcza do ręcznych procesów produkcyjnych
i pomocniczych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania zestawu elementów konstrukcyjnych, które pozwalają
na łatwy, szybki i jednolity montaż urządzeń do procesów produkcyjnych.
Zestaw składa się z belek (1); słupów (2) i ram (3);
wykonanych z czworokątnego zamkniętego profilu
0 stałym wymiarze zewnętrznym boku „c", w którym
znajdują się otwory do mocowania i zmiennej długości całkowitej „a", uzależnionej od wielkości modulu „n", ponadto składa się ze wsporników (22) wykonanych z kątowników o jednakowej długości i łączników (14) w kształcie trójkątnej wygiętej blachy
z otworami służącymi do montażu.
Zamienność funkcji użytkowej montowanych urządzeń uzyskuje się porzez wymianę lub zmienne ustawienie składowych elementów konstrukcyjnych zestawu belek (1); słupów (2); ram (3); wsporników (22)
1 łączników (14), oraz poprzez montaż dodatkowych
elementów uzupełniających stanowiących blaty; ściany; osłony; drzwi i koła jezdne (20).
(8 zastrzeżeń)

F21L

P. 251472 T

1985 01 07

Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Polska (Bolesław
Kuźniewski, Andrzej Sadowski).
Uszczelnienie zaworu silnika spalinowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji zaworu umożliwiającego zabezpieczenie
przed wyciekaniem oleju a tym samym poprawienie
warunków smarowania trzona i odprowadzenia ciepła
od trzona zaworu.

F23C

P.247586

1984 05 07

Zakłady Chemiczne „Blachownia", Kędzierzyn-Koźle,
Polska (Bolesław Nowicki, Waldemar Zamczewski, Andrzej Kuchař, Michał Jurkiewicz, Tadeusz Bieda, Mirosław Trawiński, Zbigniew Wolniewicz, Stanisław.
Gałdys, Michał Szozda).
Sposób i układ do spalania
wielkocząsteczkowych węglowodorów
i ich niejednorodnych mieszanin, zwłaszcza paku
pochodzenia karbochemicznego oraz palnik do spalania
wielkocząsteczkowych węglowodorów
i ich niejednorodnych mieszanin,
zwłaszcza paku pochodzenia karbochemicznego
Wynalazek rozwiązuje problem wykorzystania ciężkich węglowodorów, zwłaszcza paku koksochemicznego, jako paliwa energetycznego.
Sposób według wynalazku polega na doprowadzeniu
węglowodorów wielkocząsteczkowych w postaci płynnej i pod ciśnieniem do dyszy palnika, u wylotu
której wprowadza się je w ruch turbulentny przy pomocy gazu rozpylającego, najkorzystniej powietrza,
które prowadzi się współosiowo z paliwem węglowodorowym. U wylotu dyszy palnika zmienia się
kierunek przepływu gazu rozpylającego na prostopadły do osi palnika i otrzymuje się mgłę węglowodorową, skutecznie spalaną bez pozostałości.
Układ według wynalazku ma pompę cyrkulującą
(1) połączoną przewodem z palnikami (4), do których
dopływ paliwa ustala zawór regulacyjny (3), połączony ze zbiornikiem (2) cyrkulującego paliwa. Palnik
według wynalazku ma dyszę (7) paliwa zakończoną
podwójnym pierścieniem (8) o malejącej średnicy,
umieszczoną wewnątrz pierścieniowego kanału (9) gazu
rozpylającego. Kanał (9) zakończony jest krawędzią
(10), zmieniającą kierunek przepływu gazu.
(5 zastrzeżeń)
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części (3), którego średnica jest równa lub większa
od wewnętrznej średnicy części środkowej (2). Górna
część (3) posiada korpus cylindryczny (12) z co najmniej jedną śrubą (13). Poza tym urządzenie zawiera
śrubę (11), która jest ciągła, lub też utworzona z segmentów lub ma kształt nachylonych łopatek i jest
umieszczona pomiędzy pierścieniem oddzielającym (10),
a obudową górnej części (3), przy czym skok śruby
(11) jest w kierunku przeciwnym niż skok śruby zewnętrznej (13), oraz zawiera co najmniej jedną poziomo
ustawioną siatkę (14), która jest umieszczona w górnej części (3), poniżej pierścienia oddzielającego (10),
a powyżej wylotu (20) osuszonego materiału (19).
Urządzenie jest przeznaczone do zastosowania w
przemyśle spożywczym, a w szczególności w przemyśle cukrowniczym przy osuszaniu cukru i innych
materiałów.
(4 zastrzeżnia)

F24F

P.251498

T

1985 01 08

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w
Puławach - Osada Pałacowa, Puławy, Polska (Tadeusz Zaorski, Józef Korzec, Mieczysław Stasiak).
Urządzenie klimatyzacyjne
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie klimatyzacyjne, znajdujące zastosowanie do sztucznego nawilżania wysuszonej masy roślinnej zwłaszcza suszu
chmielowego.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
urządzenia pozwalającego na dokładne odkroplenie
nawilżonego powietrza o prostej i ekonomicznej budowie.
Istotą rozwiązania zagadnienia stanowi to, że rura
odprowadzająca (11) nawilżone powietrze z odkraplacza odśrodkowego (10) w zakończeniu części dolnej
ma kołnierz (12) wygięty pod kątem 45° z przewodem
(16) odprowadzającym wodę, połączonym ze zbiornikiem cieczy (14).
(1 zastrzeżenie)
F26B

P.252625

1985 03 23

Pierwszeństwo: 1984 04 02 - Japonia
(nr 59-048.635 nr 59-048.636)
Sinter Limited, Bristol, Wielka Brytania.
Sposób suszenia wstęgi tkaniny impregnowanej
utwardzaną żywicą syntetyczną i urządzenie
do suszenia wstęgi tkaniny impregnowanej
utwardzalną żywicą syntetyczną
Suszenie tkaniny odbywa się dzięki przesuwaniu
jej wstęgi przez co najmniej jedną komorę roboczą,
wewnątrz której doprowadza się do wstęgi ciepło, oraz
do której wprowadza się powietrze w celu rozcieńczenia i przynajmniej częściowego odprowadzenia substancji gazowych, powstających przy suszeniu. Sposób
suszenia charakteryzuje się tym, że ciepło jest doproF26B

P. 252248

T

1985 03 05

Pierwszeństwo: 1984 03 05 - Czechosłowacja
(nr PV-1583-84)
Vysoká Škola Chemicko-Technologickà, Praha, Czechosłowacja.
Urządzenie do osuszania materiałów opanulowanych,
zwłaszcza materiałów krystalicznych
Celem wynalazku jest rozwiązanie problemu uchodzenia grubszych cząstek razem ze strumieniem podawanego gazu fluidy żującego, które trudniejsze w suszeniu powinny dłużej pozostawać w przestrzeni fluidyzacyjnej.
Problem rozwiązano przez zastosowanie spirali powodujących ruch wirowy gazu.
Urządzenie ma obudowę i siatkę (5) umieszczoną
w dolnej części, pierścień oddzielający (10) w górnej
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wadzane do wstęgi przez promieniowanie, a czyste
podgrzane powietrze doprowadza się do komory roboczej w sposób sterowany i prowadzi w przepływie
możliwie najbardziej uwarstwionym wzdłuż wstęgi,
w zasadzie równolegle do niej.
Urządzenie zawiera w komorze roboczej (10, 11) co
najmniej jeden element grzejny promieniujący składający sie z przewodu (34) i płyty wypromieniowującej (36) V co najmniej jedno urządzenie (26) wlotowe
do czystego powietrza, połączone ze sterowalnym urządzeniem zasilającym, korzystnie dmuchawą (40) i urządzeniem grzejnym, korzystnie wymiennikiem ciepła (38).
(16 zastrzeżeń)
F27B

P.251558 T

Chłodzona ściana pieca łukowego
Na obwodzie pieca powyżej poziomu żużla znajdują się segmenty rurowe (1) chłodzone wodą, składające się z zaślepionych odcinków rur (2) połączonych
ze sobą przekładkami (3). Niektóre przekładki (3) oraz
odcinki rur (2) mają otwory (4) umożliwiające połączenie na końcach sąsiednich odcinków.
(1 zastrzeżenie)

1985 01 14

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Odlewni „Prodlew", Warszawa, Polska (Antoni Kot, Marian Kamiński, Stanisław Drążek, Adam Pogódź,
Franciszek Lipień, Jacek Kalaga).
Piec szybowy z hermetycznym ujęciem gazów
do topienia żeliwa
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji pieca zapewniającej stabilne warunki procesu wytopu,
zmniejszenia do minimum zużycia materiałów ogniotrwałych, właściwe warunki automatyzacji, i kontroli procesu topienia oraz zwiększenie wydajności.
Piec według wynalazku składa się z części dolnej (1)
wykonanej z blachy stalowej wraz z kotliną (5) wyłożortą wykładziną ogniotrwałą, zamkniętą od spodu
trzonem (6) spoczywającym na dwudzielnym dnie
otwieranym przy pomocy mechanizmu pneumatycznego (7), komory czerpnej (2) oraz gardzieli (3) zamykanej klapą (14) za pomocą mechanizmu dźwigniowego (4). W górnej części kotliny (5) usytuowane
są dysze (8) chłodzone wodą, których suma powierzchni przekroju stanowi 3 do 4% powierzchni przekroju
pieca na średnicy (Dw).
Kotlina (5) ma syfon ciśnieniowy (11) hermetycznie
zamknięty, którego stosunek wysokości (H3) do średnicy (Ds) wynosi 1,5 do 2. Stosunek wysokości (Hl)
posadowienia komory czerpnej (2) mierzonej od osi
dysz (8) do średnicy czynnej pieca (Dw) wynosi od
4 do 5. Stosunek wysokości (H2) mierzonej od króćca
czerpni gazów do pokrywy (14) do średnicy czynnej
pieca (Dw) wynosi 2,5 do 3,5. Płaszcz pieca szybowego
jest chłodzony wodą za pomocą kolektorów (12 i 13).
(4 zastrzeżenia)

T27D

F27B

P. 251653

F27D
F27B

P.252443

1985 03 19

Pierwszeństwo: 1984 03 19 - St. Zjedn. Am. (nr 591.122)
Inspiration Consolidated Copper Company, Claypool,
Stany Zjednoczone Ameryki (Allan Frank Tittes,
Kenneth Hugo Larson, Kennith Lee Britton).
Zespół uszczelniający obwodowo
Zespół umieszczony jest pomiędzy cylindrycznym,
obrotowym zbiornikiem konwertora do ciekłego me
talu, a kołpakiem (14), przeznaczonym do zbierania
gorących gazów ze zbiornika.
Kołpak (14) jest uszczelniony za pomocą obwodowej
uszczelki (35) z azbestu i grafitu dociskanej do gład
ko wykończonej powierzchni występu (36), umieszczo
nego na obwodzie płaszcza (15). Materiał uszczelniający
(35) jest umieszczony w obudowie (37).
Zamiast uszczelki azbestowo-grafitowej może być
stosowana pleciona wiązka metalowych drutów.
(11 zastrzeżeń)

1985 01 23

Huta im. Marcelego Nowotki, Ostrowiec, Polska
(Wiesław Białecki, Henryk Krekora, Stanisław Ostrowski, Alfred Modras, Tadeusz Pachniak, Józef Miękinia,
Paweł Okręt, Ryszard Gałęza, Kazimierz Chamera,
Marian Strzelecki, Adam Šniadowski).

F28D

P. 247623

1984 05 10

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji
Przemysłu Nieorganicznego „BIPROKWAS", Gliwice,
Polska (Zdzisław Czelny, Michał Rudnicki, Maria
Wolska).
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Płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła

F42B

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji wymiennika zapewniającej uzyskanie równomiernej temperatury czynnika przepływającego przez rurki. Płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła z prostopadłym przepływem czynnika międzyrurowego charakteryzuje się
tym, że rurki osadzone w jego dnach sitowych (1)
tworzą pierścień (2), a w przestrzeni międzyrurowej
zabudowane są przegrody (3) i (4) prostopadłe do osi
rurek, służące do zmiany kierunku przepływu czynnika w tej przestrzeni. Rurki znajdujące się na okręgach wewnętrznych pierścienia (2) mają podziałkę
równą lub większą od podziałki rurek okręgu zewnętrznego.
(3 zastrzeżenia)
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1985 04 22

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P-226398
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Erg", Jasło, Polska
(Edward Niezgoda, Edward Cyran, Stanisław Michalik, Adam Frąckowiak, Jan Kołodziej).
Urządzenie do natłuszczania naboi sportowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia automatyzacji urządzenia oraz jego wydajności.
Urządzenie ma automatyczny zasilacz dozownika (2)
w naboje (1) pod postacią transportera (3) półkowego
z elastyczną osłoną (4), utrzymującą naboje na półkach (3a) i wyłącznikami (5) krańcowymi w koszu
(2a) dozownika (2). Dozownik wyposażony jest "w popychacz (6) naboi (1) do taśmy, sterowany mechanizmem dźwigniowym (8) od wolnobieżnego bębna (9)
zwrotnego przenośnika (7), zaś napędzany bęben (12)
zwrotny wyposażony jest w wypychacz (11) naboi
z taśmy do pochylni odbieralnika. Nieuwidocznione
na rysunku zapadki orientujące naboje (1) usytuowane w pierścieniowych szczelinach walca (14) obrotowego mają wystające ponad powierzchnię jego
bocznicy wybieraki (13) naboi ze szczelin ześlizgu dozownika (2).
(1 zastrzeżenie)

Dział G
FIZYKA
G01B
G01N

P.251592 T

1985 0118

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa, Polska (Jerzy Frydrychowicz).
Urządzenie do badania materiałów krystalicznych
Urządzenie służy do badania materiałów krystalicznych. Zawiera dwa przyrządy goniometryczne (Gp,
Gd). Przyrząd goniometryczny (Gp) wyposażony jest
w uchwyt (P), zapewniający badanej próbce trzy
stopnie swobody. Przyrząd goniometryczny (Gd) składa się z kręgu próbki (Kp) i kręgu detektora (Kd),
sprzężonych za pomocą ramion (P b P2), suwadła (S)
i wodzika (W).
(3 zastrzeżenia)

G01C

P. 247693

1984 05 14

Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego, Świebodzice, Polska (Jan Machała).
Poziomnica pomiarowa
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji poziomnicy umożliwiającej pomiar spadków w procentach.
Poziomnica ma rurkę szklaną (1) wygiętą w kształcie łuku i napełnioną płynem (4). W rurce znajduje
się pęcherzyk powietrza (2) widoczny w okienku.
W obudowie (5) poziomnicy umieszczona jest ponadto
żarówka zasilana baterią, podświetlająca rurkę (1),
włączana przyciskiem (11).
(4 zastrzeżenia)

G01C

P. 251548 T

1985 01 14

Akademia Rolnicza, Wrocław, Polska (Stanisław Serafin, Kazimierz Ćmielewski, Janusz Kuchmister).
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Przyrząd do pomiaru pionowej odległości
pomiędzy górną powierzchnią tulei spodarki
a punktem geodezyjnym
Przyrząd według wynalazku składa się z korpusu
(1), który posiada kołnierz (3) ze śrubą blokującą (8)
oraz tulei cylindrycznej z wycięciem (4), w którym
przymocowana jest podziałka (5). W tulei tej porusza
się suwliwie wyskalowany przymiar sztywny (2) zakończony stopką (6).
Przyrząd ten umożliwia dokonywanie pomiaru pionowej odległości między górną powierzchnią tulei
spodarki, a punktem geodezyjnym, nad którym scentrowano spodarkę umieszczoną na statywie.
(1 zastrzeżenie)

49

w środkowej części umocowany jest obrotowo uchwyt
pryzmatu dalmierza (15), do którego przytwierdzony
jest pryzmat dalmierza (18) i celownik kolimatorowy
(20). Do górnych części wsporników (13, 14) przymocowana jest płytka poprzeczna (27) z wgłębieniem (31)
na sprawdzian kulkowy (32). Ponadto na jednym ze
wsporników zamocowany jest uchwyt (24) ze śrubą
mikrometryczną (25), której wrzeciono (26) zakończone
stożkiem opiera się o płytkę ruchomą (30), osadzoną
obrotowo w drugim ze wsporników. Płytka ruchoma
(30) ma libelę rurkową (22) i dociskana jest do wrzeciona śruby mikrometrycznej (26) elementem sprężystym (23).
Wynalazek ma zastosowanie we wszelkiego typu
badaniach przemieszczeń budowli inżynierskich, zwłaszcza budowli hydrotechnicznych.
(3 zastrzeżenia)
G01L

P.247716

1984 05 17

Instytut Przemysłu Gumowego „Stomil", Piastów,
Polska (Andrzej Łuczko, Jacek Brylski, Jacek Aleksander Magryta).
Układ do pomiaru momentu obrotowego,
zwłaszcza w lepkościomierzu Mooneya

G01C

P. 251611 T

1985 01 17

Akademia Rolnicza, Wroclaw, Polska (Stanisław Serafin, Kazimierz Ćmielewski, Janusz Kuchmister).
Geodezyjny sygnał i znak celowniczy
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji sygnału umożliwiającej jednoznaczne, wymuszone centrowanie na znaku pomiarowym, jednoczesny pomiar
kierunku i odległości między stanowiskiem obserwacyjnym instrumentu a znakiem geodezyjnym oraz
pomiar wychylenia osi znaku pomiarowego w dwóch
jednoznacznie określonych, wzajemnie prostopadłych
kierunkach.
Znak pomiarowy (2) składa się z trzpienia (33),
kołnierza (35) i trzpienia gwintowanego (34) zakończonego półkuliście, na którym mocowany jest rozłącznie geodezyjny sygnał (1), poprzez tuleję gwintowaną (4) łącznika (3). Łącznik (3) zamocowany jest
obrotowo w korpusie (6). Na końcówce łącznika (8)
usytuowana jest świeca (11) i zamocowana jest obrotowo wskazówka (10) współdziałająca z podziałem
kątowym (28). Korpus ma wsporniki (13, 14), do których w dolnej części przymocowany jest ekran (12),

Przedmiotem wynalazku jest układ do pomiaru momentu obrotowego, zwłaszcza w lepkościomierzu
Mooneya, pracujący w systemie elektroniki cyfrowej,
mierzący moment obrotowy za pośrednictwem pomiaru
kąta skręcania sprężystego elementu skrętnego.
Układ składa się z przetworników obrotowo impulsowych (1, 2), układów formujących (3, 4), układu automatycznego zerowania początkowego przesunięcia
fazowego (5), dedektora fazy (7), głównej bramki (8),
wzorcowego generatora (6), programowanego dzielnika
częstotliwości (13), układu sterowania (15), układu cyfrowej ekspozycji wyników pomiarów (14), przetwornika cyfrowo-analogowego (9), wzmacniacza kalibratora (10), układu dopasowującego (11) oraz zespołu
analogowej rejestracji wyników pomiarów (12). Układ
według wynalazku zapewnia większą dokładność pomiaru i eliminuje wady i trudności dotychczas znanych rozwiązań, a zwłaszcza związanych z wpływem
tarcia na osiowy ruch wałka w przekładni ślimakowej.
(1 zastrzeżenie)

G01L

P.247737

1984 05 18

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Geologicznej, Centralnego Urzędu Geologii, Warszawa, Polska
(Sławomir Gradys).
Manometr, zwłaszcza dla wiertnictwa
Manometr według wynalazku przeznaczony jest do
pomiaru ciśnienia cieczy z zawiesinami ciała stałego,
na przykład płuczki wiertniczej. Jest odporny na pulsację ciśnienia i drgania mechaniczne.

50

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Manometr posiada cylinder (1, 2) podzielony przez
przeponę (11), denko (13) i oporową tarczę (14) na
ciśnieniową komorę (15) i bezciśnieniową komorę (18).
W komorze (18) umieszczona jest sprężyna (19) oraz
śruba (20) wchodząca w gwintowany otwór tarczy (14)
i ułożyskowana w płycie (7) czopem (21) ze wskazówką (22). Wskazówka (22) obraca się na tle tarczy (8)
z podziałką, umieszczonej w obudowie (5) przymocowanej do cylindra (1, 2).
(1 zastrzeżenie)

G01L
G01G

P.247740
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Układ do kontroli szczelności i pomiaru podciśnienia
w palnikach gazowych
Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, że umożliwia dokonywanie pełnego zakresu pomiarów przy
jednokrotnym podłączeniu przewodów do palnika gazowego. Dzięki temu skraca się znacznie czas przeprowadzenia prób szczelności i pomiaru podciśnienia.
Jednorazowe podłączenie przewodów pozwoli na
zwiększenie ich trwałości.
Układ do kontroli szczelności i pomiaru podciśnienia w palnikach gazowych składający się z butli ze
sprężonym powietrzem, podzespołu pomiaru podciśnienia, naczynia z wodą do pomiaru szczelności palnika i zespołu zaworów charakteryzuje się tym, że
butla (1) ze sprężonym powietrzem jest podłączona
do podzespołu zaworowego (2) składającego się z trójnika (3), poprzez jedno jego wejście, którego drugie
wejście wyposażone jest w zawór (4) kątowy trójdrożny, a trzecie wejście wyposażone jest w zawór
(5) odcinający, jeden z króćców zaworu (4) kątowego
podłączony jest do podzespołu (6) pomiaru podciśnienia, a drugi króciec podłączony jest do palnika (7)
od strony gazu palnego, przy czym zawór (5) odcinający trójnika (3) podłączony jest do palnika (7) od
strony tlenowej.
(1 zastrzeżenie)

1984 05 18

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Geologicznej, Centralnego Urzędu Geologii, Warszawa, Polska
(Sławomir Gradys).
Ciężarowskaz hydrauliczny,
zwłaszcza dla wiertnictwa
W ciężarowskazie według wynalazku wyeliminowano potrzebę stosowania specjalnego podwójnego manometru, zastąpionego dwoma oddzielnymi typowymi
manometrami o różnych zakresach pomiarowych ciśnienia.
Czujnik (12) ciśnienia, na który przenoszone jest
obciążenie haka i manometr (13) obciążenia haka
wiertniczego są połączone z komorą (3) przetwornika
(1) ciśnienia, a z komorą (6) przetwornika (1) połączony jest manometr (15) nacisku na narzędzie wiercące oraz kontrolny manometr (18). Ciśnienie początkowe na manometrze (15) ustawiane jest śrubą (7),
zmieniającą naprężenie sprężyny (11) podpierającej
denko (5) mieszka (4). Ciężarowskaz nadaje się szczególnie do pomiaru obciążenia haka wiertniczego i nacisku na narzędzie wiercące.
(2 zastrzeżenia)

G01M
G01L

P.247690

Politechnika Lubelska,
Wangrat).

Lublin, Polska

1984 05 14
(Tadeusz

G01M
G05F

P.247729

1984 05 16

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Ryszard
Duczkowski).

.

Elektroniczny układ do przetwarzania
składowych wektora dowolnej wielkości fizycznej,
zwłaszcza wektora niewyważenia w układzie
o współrzędnych prostokątnych na składowe
w układzie o współrzędnych ukośnych
Elektroniczny układ do przetwarzania składowych
wektora dowolnej wielkości fizycznej zwłaszcza wektora niewyważenia w układzie o współrzędnych prostokątnych na składowe w układzie o współrzędnych
ukośnokątnych wykorzystujący zmianę parametrów
wielkości fizycznej do sterowania zmianami wielkości
elektrycznej odznacza się tym, że posiada dwa wzmacniacze operacyjne (Wi) i (W2) o niezależnych wejściach i wyjściach, przy czym wartość rezystancji
pierwszego rezystora (Rin) i drugiego rezystora (R^n)
dwuwejsciowego węzła sumacyjnego pierwszego wzmacniacza operacyjnego (Wj) oraz wartość rezystancji
pierwszego rezystora (R;n) i drugiego rezystora (R4n)
dwuwejsciowego węzła sumacyjnego drugiego wzmacniacza operacyjnego (W2) jest funkcją wartości rezystora ujemnego sprzężenia zwrotnego wzmacniaczy
oraz wartości kątów wzajemnego przesunięcia układu
o współrzędnych prostokątnych i ukośnokątnych. Ponadto do dwuwejsciowego węzła sumacyjnego pierwszego i drugiego wzmacniacza operacyjnego są doprowadzone dwa napięcia (U,n), (U2n) oraz (U,n) i (U4rt),
przy czym wartości napięć (Ułn) i (U5n) jest równa
wartości składowej poziomej wektora niewyważenia
w układzie o współrzędnych prostokątnych, a wartość
drugiego napięcia (U2n) i (U4n) jest równa wartości
składowej pionowej wektora niewyważenia w układzie
o współrzędnych prostokątnych, a biegunowość tych
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napięć wynika ze znaku funkcji wartości kątów ccn
i (Xn+i wzajemnego przesunięcia układu o współrzędnych prostokątnych i układu o układu o współrzędnych ukośnokątnych.
(1 zastrzeżenie)

Natomiast kolektor tranzystora (31) jest połączony
poprzez lampkę (12) z dodatnim obwodem zasilacza
(27) a kolektor tranzystora (33) jest połączony z tym
samym obwodem poprzez lampkę (13).
(4 zastrzeżenia)

G01N

P.247626

1984 05 10

Vizgazdálkodási Tudományos Kutató Központ, Budapeszt, Węgry (Katalin Kissevich).
Przyrząd do pobierania próbek cieczy
Celem wynalazku jest opracowanie prostej konstrukcji przyrządu nie wymagającej zasilania z zewnętrznego źródła energii.
Przyrząd do pobierania próbek cieczy ma pojemnik
(1) z klapą zamykającą (2), w której są przewidziane
otwory (3, 4) dla wprowadzania cieczy i wypływu powietrza, oraz przewód giętki (6) przyłączony do otworu
(4) wypływu powietrza. Pojemnik (1) umieszczony
jest w koszu nośnym (7) mającym tuleje (8) dla
umieszczenia obciążników.
(6 zastrzeżeń)
G0I M
H01M

P.247761

1984 05 17

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Łódź,
Polska (Jerzy Gasiński, Wojciech Pawlak, Henryk
Urbański).
Przyrząd elektryczny
do badania szczelności naczyń akumulatorowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
przenośnego przyrządu umożliwiającego szybkie i bezbłędne badanie szczelności naczyń akumulatorowych.
Przyrząd według wynalazku ma sześć takich samych pionowych elektrod (1), (2), (3), (4), (5), (6) przymocowanych parami od spodu do wspólnej obudowy,
do której jest też przymocowana osobno taka sama
elektroda (7). Obudowa jest zaopatrzona w górnej
części w lampki (12), (13) oraz poniżej we włącznik
(9) i przełączniki (10), (11). Elektrody (1), (2), (3), (4),
(5), (6), służące do zanurzania w odpowiednich celach
akumulatorowego naczynia (14) wypełnionego słabym
elektrolitem i elektroda (7), przeznaczona do zanurzania w wannie (15) z takim samym elektrolitem,
w której jest zanurzone to naczynie, są połączone
poprzez włącznik (9) i przełączniki (10), (11) z obwodem dodatnim i ujemnym zasilacza (27), przy czym
w obwód ten są włączone lampki (12), (13) i tranzystory (29), (31), (33) o kolektorach połączonych z dodatnim obwodem tego zasilacza i o emiterach połączonych z jego obwodem ujemnym. Także kolektor tranzystora (29) jest dodatkowo połączony poprzez diodę
(30) z bazą tranzystora (31) o kolektorze dodatkowo
połączonym poprzez diodę (32) z bazą tranzystora (33).

G01N

P. 247738

1984 05 18

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Geologicznej Centralnego Urzędu Geologii, Warszawa, Polska
(Maria Furmianik).
Detektor siarkowodoru
Celem wynalazku jest opracowanie prostej i pewnej w działaniu konstrukcji detektora o małych wymiarach, nadającej się do instalowania w laboratorium.
Detektor siarkowodoru zaopatrzony jest w zespół
obiegu gazu, zespół przesuwu taśmy pomiarowej, zespół zasilająco-wskaźnikowy i wyposażony w miernik
(28), system alarmowy, NDS-u, gniazdo do podłączenia rejestratora (33), zbiornik z kwasem (8) oraz czujnik (11). Korpus czujnika (11) ma kanał do przesuwu
pomiarowej taśmy, kanał do przepływu gazu oraz
świetlny kanał (50). W czujniku (11) umieszczone są
kompensacyjny fotoelement (37) i pomiarowy fotoelement (36), źródło światła, kompensacyjna płytka
(38) oraz osadzone w tulei (44) dociskowy bolec (42) na
sprężynie (43), przyciskający taśmę do korpusu (35)
w kanale (48). Tuleja (44) zawieszona jest na wsporniku (45) zamocowanym do korpusu, a kanał do przesuwu taśmy ma otwór łączący świetlny kanał (50)
z gazowym kanałem. Pomiarową taśmą jest bibuła
filtracyjna nasączona bezbarwnymi solami ołowiu
i bizmutu.
(2 zastrzeżenia)
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Urządzenie zawiera źródło światła spójnego (1),
układ optyczny (2) formujący równoległą wiązkę światła spójnego i kierujący ją na przezroczystą komorę
(3) z rozpylaczem cieczy (4), układ optyczny (5) skupiający wiązkę światła po przejściu przez przezroczystą komorę (3), fotoelektryczny detektor (6)
z wzmacniaczem (7) oraz urządzenie pomiarowe (8),
zwłaszcza oscyloskop z pamięcią.
(2 zastrzeżenia)

G01P

P. 246824

1984 03 23

Centrum
Naukowo-Produkcyjne
Elektrotechniki
i Automatyki Górniczej EMAG, Katowice, Polska
(Andrzej Budziszewski, Michał Kondek, Ludwik Korczak, Janusz Tobiczyk, Andrzej Turek, Piotr Walasz).
Sposób pomiaru prędkości przepływu powietrza
metodą akustyczną oraz urządzenie
do pomiaru prędkości przepływu powietrza
metodą akustyczną
G01N

P. 251342 T

1984 12 28

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław, Polska (Jerzy Jan Pietkiewicz, Władysław Leśniak, Waldemar Podgórski, Jerzy Ziobrowski).
Obudowa dektrody pomiarowej
Celem wynalazku jest zapewnienie sterylności oraz
umożliwienie okresowej kontroli czujnika w czasie
pomiarów. Obudowa przeznaczona jest do zamontowania w istniejących bioreaktorach.
Część pomiarowa elektrody usytuowana jest na wysokości otworów (2) w rurze (8) zakończonej od strony kontaktu z zawartością bioreaktora uszczelnionym
denkiem (12). Po przeciwnej stronie obudowa ma nakrętkę (10) mocującą czujnik. Rura (8) umieszczona
jest przesuwnie wewnątrz korpusu (4) zamocowanego
w króćcu (1) bioreaktora za pomocą nakrętki (3). Na
rurze znajduje się sprężyna (7) oparta z jednej strony
na korpusie (4), a z drugiej strony zablokowana przez
wypust (13), na którym wsparta jest obejma (9) mająca na obwodzie wycięcia (14) na występy (6) usytuowane na korpusie (4). Cała obudowa wyposażona
jest w króciec wlotowy (5) i króciec wylotowy (11).
(1 zastrzeżenie)

Celem wynalazku jest umożliwienie uzyskania dokładnego pomiaru przepływów już od wartości 0,15
m/s przy zachowaniu dużej odporności urządzenia na
agresywne warunki klimatyczne.
Sposób polega na umieszczeniu elementów pomiarowych w miejscu pomiarowym w stałej, ściśle zdefiniowanej odległości i tak, że w trakcie pomiaru linia
prosta łącząca te elementy przebiega równolegle do
kierunku przepływającej strugi powietrza. Następnie
dokonuje się pomiaru czasu przelotu fali dźwiękowej
między dwoma elementami pomiarowymi w kierunku
zgodnym z przepływem strugi powietrza, a następnie
mierzy się czas przelotu fali dźwiękowej biegnącej
w kierunku przeciwnym tak, że różnica czasów przelotu odpowiada mierzonej wielkości przepływu powietrza, przy czym cykl pomiarowy jest wielokrotnie
powtarzany. Urządzenie ma co najmniej dwa przetworniki ultradźwiękowe (1) i (2) umieszczone w osłonach (4) zamocowanych na końcach wspólnego ramienia (3), w którego środkowej części usytuowane
są skrzynka (6) elektronicznego układu przetwarzającego oraz przegubowy uchwyt (7), służący do mocowania urządzenia w miejscu pomiarowym.
(3 zastrzeżenia)

G01P
G01N

P.251554 T

1985 01 14

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Elżbieta
Jankowska, Ludomir Jankowski, Jerzy Kuśmidrowicz).
Urządzenie do pomiaru wielkości kropel
rozpylanej cieczy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji urządzenia do pomiaru wielkości kropel rozpylonej cieczy,
zwłaszcza rozpylanego paliwa.

P.247689

1984 05 14

Biuro Studiów i Projektów Przemysłu Papierniczego, Łódź, Polska (Stanisław Marszałek).
Czujnik przepływu, zwłaszcza powietrza
Przedmiotem wynalazku jest czujnik przepływu,
zwłaszcza powietrza, mający zastosowanie w przypadkach konieczności kontroli parametrów przepływu,
w przemysłowych układach wentylacji pomieszczeń,
układach chłodzenia silników, w których zanik lub
przekroczenie prędkości przepływu stwarza zagrożenie awarią lub wypadkiem.
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Czujnik składa się z ruchomej chorągiewki (8) zaopatrzonej w magnes stały (9), w polu działania którego znajduje się co najmniej jeden kontaktron (2).
Ustalenie położenia zwrotnego chorągiewki (8) dla
dowolnego kierunku przepływu dowolnego czynnika
powoduje co najmniej jeden dodatkowy magnes stały
(10) nieruchomo przytwierdzony do osłony czujnika.
Chorągiewka (8) z magnesem stałym (9) łożyskowana
jest w osi bezwładności. Czujnik jest prosty do wykonania i pewny w działaniu oraz może być montowany w dowolnym odcinku rury lub kanału niezależnie od kąta pochylenia.
(1 zastrzeżenie)

G01R

S3

P. 247577

1984 05 07

Zakład Elektronicznej Aparatury Pomiarowej „Meratronik", Warszawa, Polska (Zbigniew Rajchman,
Włodzimierz Romaniuk).
Przetwornik rezystancji na napięcie
z kompensacją napięcia niezrównoważenia
Przetwornik znajduje zastosowanie zwłaszcza w konstrukcji multimetrów cyfrowych.
W przetworniku rezystancji na napięcie według
wynalazku charakterystyczne jest to, że wyjście
wzmacniacza wejściowego (WW) jest połączone poprzez klucz (K6) z kondensatorem pamiętającym (C2)
i wejściem nieodwracającym wzmacniacza korekcji
(WK), którego wyjście połączone jest poprzez rezystor
(R6) z wejściem wzmacniacza sumującego (WS).
(1 zastrzeżenie)
G01P
G05D

P.247606

1984 05 08

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte, Gdynia, Polska (Janusz Wójcik).
Układ elektronicznego detektora ruchu
Przedmiotem wynalazku jest układ elektronicznego
detektora ruchu z jednoczesnym określeniem kierunku
Tuchu, zbudowany ze wzmacniacza różnicowego (1),
do którego wejść są podłączone rezystor (Ri) oraz
rezystor (R2) i kondensator (C). Pozostałe końcówki
rezystorów stanowią wejście układu, do którego jest
podłączone źródło elektrycznego sygnału wejściowego
<2). Zmiana sygnału na wejściu układu powoduje opóź
nienie napięcia na jednym z wejść wzmacniacza róż
nicowego (1), w wyniku czego znak sygnału wyjścio
wego zależy od kierunku zmiany sygnału wejścio
wego.
(1 zastrzeżenie)

G01R

P.247683

1984 05 15

Piotr Jaśkiewicz, Warszawa, Polska (Piotr Jaśkiewicz).
Miernik stanu ogniwa

G01P
G05D

P.247609

1984 05 08

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte, Gdynia, Polska (Janusz Wójcik).
Elektroniczny detektor kierunku ruchu
Przedmiotem wynalazku jest elektroniczny detektor
kierunku ruchu zbudowany z bramek logicznych.
Bramki (1, 3, 5 i 7) są negatorami, a bramki (2, 4,
6 i 8) są zanegowanymi iloczynami. Wejście (A) układu jest połączone z wejściem bramki (1) oraz z jednym z wejść bramki (4). Wyjście bramki (1) jest
połączone z jednym z wejść bramek (2 i 8) oraz
z wejściem bramki (5), wyjście bramki (2)-z wejściem
bramki (3). Wyjście bramki (3) jest połączone z drugim wejściem bramki (4), której wyjście jest wyjściem
<C) układu. Wyjście bramki (5) jest połączone z jednym z wejść bramki (6), wyjście bramki (6) z wejściem bramki (7), wyjście bramki (7) z drugim wejściem bramki (8), a wyjście bramki (8) jest wyjściem
(D) układu. Pozostałe wejścia bramek (2 i 6) stanowią
wejście (B) układu.
(1 zastrzeżenie)

Miernik zawiera generator przebiegów przemiennych
(1) o częstotliwości regulowanej skokowo i regulowanej amplitudzie, doprowadzający sygnał do mostka
pomiarowego (2). Badane ogniwo (3) połączone jest
z gałęzią mostka (2) przeznaczoną dla impeďancji mierzonej oraz z urządzeniem kompensacyjnym (4).
Miernik stanu ogniwa pozwala na przeprowadzenie
pomiaru zależności impedancji mierzonego ogniwa od
częstotliwości sygnału generatora i wartości prądu
płynącego przez ogniwo oraz odczytanie wartości parametrów badanego ogniwa czyli stopnia naładowania, sprawności energetycznej a w przypadku ołowiowego ogniwa kwasowego - stopnia zużycia elementów łącznikowych, stopnia zasiarczenia i stopnia zużycia materiałów elektror]
(3 zastrzeżenia)
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G01R

P. 247713

1984 05 17

Stefan Kopczyński, Białystok, Polska (Stefan Kopczyński).
Selektywny detektor przebiegów elektrycznych
wolnozmiennych
Detektor wykrywa sygnały elektryczne wolnozmienne o określonym paśmie częstotliwości i małym poziomie w stosunku do sygnałów zakłócających spoza
pasma użytecznego.
Istotą wynalazku jest szeregowe połączenie dwóch
komparatorów napięcia stałego (W2) i (W3), z których jeden komparator (W2) pracuje w układzie
z „pływającym", nadążnym napięciem odniesienia
określonym poziomem napięcia wejściowego ustalonym
dwoma rezystorami (R5), (R6), kondensatorem (C3)
i diodą (Dl). Drugi komparator (W3) posiada na wejściu układ całkujący złożony z dwóch innych rezystorów (R7), (R8) oraz kondensatora (C4) i sterowany jest
przez komparator (W2) poprzez diodę (D2). Wyjście
komparatora (W3) steruje układem wykonawczym lub
sygnalizacyjnym. Przedwzmacniacz (Wl) obrazuje
przykład sposobu podawania sygnału ^elektrycznego
na wejście detektora.
Detektor znajduje zastosowanie w przetwornikach
wykrywających ruch obiektów, zwłaszcza w urządzeniach alarmowych i antywłamaniowych.
(3 zastrzeżenia)

G03B
G02B

P. 247619

1984 05 09

Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa, Polska (Jan
Figlewicz, Witold Woźniakowski).
Głowica filtracyjna

powiększalnika fotograficznego

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie osiągnięcia w
prosty sposób w głowicy filtracyjnej dobrego wymieszania barw, dobrej transmitancji i równomierności
oświetlenia przy jednoczesnej poprawie jasności oświetlenia negatywu, pozwalającej na skrócenie czasu naświetlania materiału światłoczułego.
Głowica filtracyjna powiększalnika według wynalazku ma w układzie mieszania światła płasko-wypukłą soczewkę Fresnel'a (6) o małej grubości z bezbarwnego tworzywa sztucznego, umieszczoną w drodze
światła pomiędzy diafragmą wejściową (3) a płytą
wyjściową matową (5) w pobliżu połowy drogi optycznej przez komorę mieszającą (4). Odległość soczewki (6) od zespołu filtrów (2) jest mniejsza niż
ogniskowa soczewki (6).
(1 zastrzeżenie)

G01S

P.251560 T

1985 01 14

Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Polska (Jerzy Fedorowski, Czesław Raczkowski).
Sposób i układ do wyznaczania pozycji
jednostki pływającej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwiające
dokładne wyznaczenie pozycji jednostki pływającej.
Zblokowany zespół inicjująco-pomiarowy (A) zawiera system mikroprocesorowy (2), którego wejście
połączone jest z odbiorczym przetwornikiem elektroakustycznym (5) przez odbiornik sygnałów akustycznych (6), blok pomiaru opóźnień (7) i sprzęg (8),
a wyjście połączone jest z nadajnikiem (4) inicjujących sygnałów radiowych poprzez sprzęg (3). Ponadto
system mikroprocesorowy (2) połączony jest z pulpitem (1) oraz blokiem rejestru pozycji (9). Blok transformujący (B) zawiera odbiornik (10), który połączony
jest z nadawczym przetwornikiem elektroakustycznym
(12) poprzez nadajnik sygnałów akustycznych (11).
Chwilowa pozycja jednostki pływającej jest wyznaczona jako punkt przecięcia kołowych linii pozycyjnych, których promienie określone są z opóźnień jakim podlegają akustyczne sygnały emitowane przez
nadawcze przetworniki elektroakustyczne (12) i (15),
rozmieszczone w różnych punktach akwenu, do momentu ich odebrania przez odbiorczy przetwornik elektroakustyczny (5) umieszczony na jednostce pływającej.
(6 zastrzeżeń)

G03C

P.251385 T

1984 12 28

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Piotr Wojciechowski, Marian Kryszewski, Kazimierz Stępniewski,
Andrzej Goślicki).
Sposób wytwarzania fotopolimerowych
form drukowyck
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu umożliwiającego wyeliminowanie
stosowania
trudnodostępnego podłoża poliestrowego z substancją
adhezyjną.
Sposób wytwarzania fotopolimerowych form drukowych, zwłaszcza cienkich, na drodze nanoszenia
warstwy ciekłego fotopolimeru na podłoże, następnie
dwuetapowego naświetlania promieniowaniem UV,
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wymywania nieutwardzonego fotopolimeru i dotwardzania wytworzonych elementów drukujących na drodze ponownego naświetlania promieniowaniem UV
charakteryzuje się tym, że na podłoże w postaci płyty
z utwardzonego termicznie lub fotochemicznie fotopolimeru nanosi się warstwę ciekłego fotopolimeru
i następnie naświetla promieniowaniem UV, wpierw
równocześnie od strony podłoża i przez wysokokontrastowy negatyw od strony ciekłego fotopolimeru,
w czasie 2 - 3 minut, a następnie przez negatyw w
czasie 3 - 5 minut i po wymyciu w znany sposób nieutwardzonego fotopolimeru, prowadzi się dotwardzanie wytworzonych elementów drukujących na drodze
naświetlania promieniowaniem UV w czasie 10-15
minut, po uprzednim pokryciu wymytej formy cienką
warstwą oleju parafinowego.
(1 zastrzeżenie)

G04C
H03K

P.247622

1984 05 10

Południowe Zakłady Przemysłu Elektrotechnicznego
„Polam-Kontakf, Czechowice-Dziedzice, Polska (Józef
Czerski).
Układ elektroniczny wyłącznika czasowego

G04F
G04B

P. 247578

1984 05 08

Dyonizy Szyszko, Warszawa, Polska (Dyonizy Szyszko).
Zegar szachowy o jednym mechanizmie zegarowym

Istota układu elektronicznego wyłącznika czasowego,
przeznaczonego zwłaszcza do oświetlania klatek schodowych, polega na włączeniu w przekątną diodowego
mostka Greatza (G) układu zwłoki czasowej, zbudowanego na dwóch tranzystorach (TI, T2), tworzących
układ przerzutnika Schmitta sterujący cewką przekaźnika (P). Wejście przerzutnika Schmitta połączone
jest z obwodem przesuwnika fazowego typu RC, przy
czym dla uzyskania powtarzalności charakterystyki
czasowej zastosowano obwód samoczynnego rozładowywania kondensatora (C) wykorzystując styk (S2)
przekaźnika (P).
(1 zastrzeżenie)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania zegara szachowego o jednym mechanizmie zegarowym,
przeznaczonego do precyzyjnego pomiaru czasu zużytego przez każdego z zawodników w czasie zawodów
szachowych.
Zegar charakteryzuje się tym, że ma dodatkowy
mostek (4) nałożony na tylny mostek zegara (25). Na
mostku (25) w otworach (29) uchwytów (27) wyciętych
z mostku (28) umieszczony jest mechanizm dźwigniowy. Mechanizm przenoszenia ruchu na obie tarcze
zegara szachowego stanowią kółka (3, 6, 8) umieszczone na mostku (4) i sprzęgła umieszczone po obu
stronach mostka. Kółko (8) przenosi bezpośrednio ruch
na dwa kółka przekładniowe (6). Kółka (3) osadzone
są na sprzęgłach.
(3 zastrzeżenia)

G04D

G05B

P. 247762

1984 05 18

Józef Sasiela, Gorlice, Polska (Józef Sasiela).
Smarownica, zwłaszcza zegarmistrzowska
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji smarowniczej dawkującej olej w sposób
ciągły.
Smarownica ma rurkę (1) otwartą na dwóch końcach (2, 3). Średnica wewnętrzna dozownika (4) jest
dobrana do konsystencji oleju. Ponadto smarownica
ma obsadkę z co najmniej jednym otworem (9) wpływu ciśnienia atmosferycznego.
(3 zastrzeżenia)

P.247680

1984 05 14

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
,,MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Grzegorz Heszen,
Stanisław Skonieczny, Tomasz Wański, Piotr Jabłoński, Czesław Godzisz).
Urządzenie sterownicze
dla grup robotów i maszyn technologicznych
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie sterownicze dla grup robotów i maszyn technologicznych
umożliwiające równoczesne i niezależne wykonywanie
ośmiu programów pracy.
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Urządzenie sterownicze ma pakiety wejść/wyjść
(WE/WY1 ... WE/WYn), przyporządkowywane dowolnie do każdego programu pracy, które połączone są
poprzez gniazda wyjściowe (GW1 ... GW8) i rozgałęziacze kabla (RK1 ... RK8) z urządzeniami wykonawczymi (UW1 ... UW8) w taki sposób, że pakiety
wejść/wyjść (WE/WY1 ... WE/WYn) podłączone do
jednego gniazda wyjściowego (GW1 ... GW8) sterują
układami wykonawczymi (UW1 ... UW8) pracującymi
według tego samego programu pracy. (1 zastrzeżenie)

G05F
A47J
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P. 247656

1984 05 10

Krzysztof Łozowski, Tomaszów Maz., Andrzej Mazurek, Ujazd, Edward Sęk, Ujazd, Ryszard Jeż, Ujazd,
Ryszard Piekarski, Ujazd, Tadeusz Rajca, Tomaszów
Mazowiecki, Henryk Sobański, Tomaszów Maz., Wiesław Jagodziński, Tomaszów Maz., Polska (Krzysztof
Łozowski, Andrzej Mazurek, Edward Sęk, Ryszard
Jeż, Ryszard Piekarski, Tadeusz Rajca, Henryk Sobański, Wiesław Jagodziński).
Robot kuchenny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania robota, którego konstrukcja zapewniałaby maksymalne
bezpieczeństwo obsługi robota wyposażonego w czasie pracy w młynek do kawy lub mikser kielichowy.
W robocie kuchennym wielobiegowy silnik napędowy (2) napędzający zespół przekładni ślimakowej (4)
sterowany jest poprzez styk (16) łącznika o podwójnym działaniu (10) i wyłącznik wielopozycyjny (5)
zaś wielobiegowy silnik rjapędowy (2) dla napędu
młynka do kawy (7) sterowany jest przy zwartym
styku (16) i zwartym styku (19) łącznika o podwójnym działaniu (10) poprzez przycisk.
(6 zastrzeżeń)

G05F

P.247584

1984 05 04

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska (Maciej Mickowski, Sławomir
Rzadkosz).
.

Układ sterowania bezstykowego
łącznika trójfazowego

Przedmiotem wynalazku jest układ sterowania bezstykowego łącznika trójfazowego pozwalający na załączenie do sieci trójfazowej odbiorników rezystancyjnych. Układ zawiera dwa tyrystory symetryczne
(TSl, TS2), transoptor (TO) oraz dwa układy załączające tyrystory.
Do bramki tyrystora symetrycznego (TSl), włączonego w fazie (R), dołączona jest anoda diody (D6), której katoda połączona jest przez rezystor (R2) i diodę
(D3) z fazą (S), przy czym punkt wspólny diody (D3)
i rezystora (R2) połączony jest do emitera transoptora
(TO), którego kolektor dołączony jest do anody (A2)
tyrystora symetrycznego (TSl) oraz anoda diody (D7),
której katoda, przez oporniki (R5 i R6) oraz diodę (D8)
dołączona jest do fazy (T), przy czym między punkt
wspólny rezystorów (R5 i Rg) oraz anodę (A2) tyrystora symetrycznego (TSl) włączony jest kondensator
(Ci), a zaś do bramki tyrystora symetrycznego (TS2)
dołączona jest anoda diody (Dl4), której katoda jest
połączona przez rezystor (R8) i diodę (Du) z fazą (T),
oraz anoda diody (D15), której katoda poprzez rezystory (Ru i R12) oraz diodę (Dl6) jest połączona z anodą (A2) tyrystora symetrycznego (TSl), która przez
rezystor (R7) i diodę (D9) jest połączona z anodą (A2)
tyrystora symetrycznego (TS2), przy czym między anodę (AJ tyrystora symetrycznego (TS2) a punkt wspólny rezystorów (Rn i Ri^ włączony jest kondensator
(Ca).
(1 zastrzeżenie)

G05F
H01S

P.247657

1984 0511

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
im. S. Kaliskiego, Warszawa, Polska (Wiesław Galus,
Andrzej Chyliński, Tadeusz Popkowski).
Układ zasilania szybkich fotodetektorów
Przedmiotem wynalazku jest układ zasilania szybkich fotodetektorów, zaopatrzony w linię paskową
o dobranej impedancji falowej, która ma w ustalonym miejscu przerwę zamkniętą kondensatorem i rezystor ustalający prąd polaryzacji, który jest połączony z linią paskową przez dławik.

Układ charakteryzuje się tym, że w miejsce rezystora ma włączony stabilizator napięcia (1) zaopatrzony w równolegle połączone źródło napięcia ujemnego (7) i potencjometr (6) do regulacji napięcia polaryzacji, przy czym stabilizator (1) wraz ze źródłem
(7) jest włączony pomiędzy źródłem prądu (8) a dławikiem (2) połączonym z linią paskową (3) a przez
nią z fotodetektorem (4). Stabilizator (1) zwiększa
tłumienie szumów własnych źródła prądu (8) w całym zakresie częstotliwości, przy których pracuje
układ.
(1 zastrzeżenie)
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1984 05 11

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej, Zielona Góra, Polska (Lech Jędrzejczak, Jerzy
Jańczewski).
Układ inicjowania pracy systemu komputerowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie inicjowania pracy systemu komputerowego działającego przy zaniku
napięcia sieciowego.
Zestyk rozwierny przycisku bistabilnego (Pb) załączającego stykiem zwiernym sieciowe napięcie zasilające jest połączony z kondensatorem (C), przez rezystor (R) z dodatnim biegunem źródła zasilania (VR)
oraz przez inwerter (N) z wejściem ustawiającym (S)
przerzutnika (P), którego wejście informacyjne (D)
i zerujące (Ci) są połączone z masą. Wyjście odwracające (Q) przerzutnika (P) bezpośrednio lub przez
wzmacniacz (W) jest połączone linią żądania przerwania (LI) z systemem komputerowym (K), który
ponadto jest połączony linią potwierdzenia przyjęcia
przerwania (L2) z wejściem zegarowym (Cp) przerzutnika (P).
(1 zastrzeżenie)

G06F
H02P

P. 247697

G07C

P. 251539 T

1985 01 14

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Pułtusku, Pułtusk,
Polska (Henryk Karasiewicz, Jan Karasiewicz).
Sposób i urządzenie
do mierzenia czasu pracy maszyn
Sposób i urządzenie do mierzenia czasu pracy maszyn, zwłaszcza rolniczych według wynalazku rozwiązuje zagadnienie ścisłego pomiaru tej pracy, dzięki zastosowaniu zegara (3) kwarcowego włączonego
w obwód szeregowy, składający się z zegara (3), baterii (4) i wyłącznika sprzężonego z dźwignią przekaźnika mocy, niewskazanych na rysunku. Włączenie
przekaźnika mocy powoduje bieg zegara (3) a wyłączenie - jego natychmiastowe zatrzymanie się.
Urządzenie realizujące ten sposób składa się ze
skrzynki (1), w której zamyka się zegar (3) kwarcowy wraz z baterią (4). Skrzynka zawieszona jest na
korpusie kombajnu za pomocą zaczepu (11) połączonego z tylną ścianką (îO) skrzynki (1) elastycznym
i sprężystym materiałem <12), a zegar (3) osłonięty
jest sztywnym walcem (16) bez dna, wystającym poza
pokrętło (17) zegara (3).
(5 zastrzeżeń)

1984 05 16

Fabryka Mierników i Komputerów „Era" im. Janka
Krasickiego, Warszawa, Polska (Wojciech Brzeski,
Stanisław Karaszewski, Wiesław Martynow, Marek
Lewandowski).
Cyfrowy układ stabilizacji prędkości obrotowej
silnika elektrycznego w szczególności
do napędu wrzeciona pamięci dyskowej
Przedmiotem wynalazku jest cyfrowy układ stabilizacji prędkości obrotowej silnika elektrycznego
z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego i z porównywaniem fazy impulsów z generatora wzorcowego
i z wału silnika, w szczególności do stabilizacji prędkości obrotowej as-ynchronicznego silnika bezpośredniego napędu wrzeciona komputerowej pamięci dyskowej.
Układ według wynalazku składa się z szeregowego
co najmniej trzybitowego dwukierunkowego rejestru
przesuwnego (3) z wyjściem równoległym, którego
wejście przesuwające w prawo (2) połączone jest
z wyjściem generatora (1) impulsów wzorcowych (a),
a wejście (5) przesuwające. w lewo połączone jest
z wyjściem czujnika (6) impulsów (b) z wału silnika
(7), przy czym szeregowe wejście (4) wpisywania informacji do rejestru (3) przy przesuwaniu jego zawartości w prawo połączone jest z potencjałem odpowiadającym stanowi „1", a szeregowe wyjście (8)
wpisywania informacji do rejestru (3) przy przesuwaniu jego zawartości w lewo połączone jest z potencjałem odpowiadającym stanowi „0", zaś równoległe wyjścia rejestru (3) z wyjątkiem co najmniej
jednego skrajnego (Wl) z lewej strony i co najmniej
jednego skrajnego (W3) z prawej strony połączone są
z wejściami przetwornika stanów (9). (1 zastrzeżenie)

G08B

P.251632 T

1985 01 21

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metali i Kamieni
Szlachetnych, Warszawa, Polska (Andrzej Zauszkiewicz).
Sposób przesyłania sygnałów alarmowych
z ciągłą kontrolą linii przesyłowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu pozwalającego na zwiększenie rozdzielczości sygnałów alarmowych, zwłaszcza w elektronicznych systemach ochrony.
W sposobie według wynalazku wszystkie czujniki
zgrupowane w każdej ze stref są łączone ze wszystkimi liniami przesyłowymi systemu poprzez urządzenie
kodujące, odrębne dla każdej strefy, zmieniające sygnał pobudzonego czujnika na charakterystyczną dla
danej strefy kombinację sygnałów alarmowych wielu
linii. Centrala systemu ma urządzenie dekodujące
kombinację sygnałów, określające numer strefy zgła-
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szającej alarm, oraz odrębną pamięć dozoru, do której wpisywane są informacje o strefach włączonych
i wyłączonych z dozoru. Zdekodowany sygnał strefy
uruchamia urządzenie wyjściowe systemu lub jest
ignorowany po porównaniu z zawartością odpowiedniej komórki pamięci dozoru. Centrala kasuje sygnały alarmową linii natychmiast po ich rozpoznaniu.
(1 zastrzeżenie)

G09F

Tablica dekoracyjna,
zwłaszcza do celów reklamowych
Tablicę dekoracyjną stanowią płyta (1), zaopatrzona
w układ otworów (2), tworzących siatkę, najkorzystniej w postaci kwadratów, przy czym w otworach
tych są zaciskowo osadzone kołki (3), z zawieszonymi
na nich płytkami (6). Obrys płytek zawieszonych na
tablicy tworzy żądany napis, symbol lub rysunek.
(9 zastrzeżeń)

1984 05 08

P. 247615

Wojewódzki Zaklad Doskonalenia
Szczecin, Polska (Ireneusz Kupczyk).
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Zawodowego,

Elektroniczne urządzenie reklamowe
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie techniczne elektronicznego sterowania punktami świetlnymi mającego
zastosowanie w reklamie i rozrywce.
Generator (G) połączony jest poprzez elektroniczny
zegar (EZ) z zespołem diod elektroluminiscencyjnycn
(ZDE) sprzężonych z zespołem fototranzystorów
i wzmacniaczy tranzystorowych (ZWT). Na wyjściu
zespołu (ZWT) dołączony jest blok tyrystorowy (BT)
i dalej blok wyjściowy (WY), który przekazuje sygnał do bloku sygnałów kontrolnych (SK). Program
wybierany jest w programatorze (P), który dołączony
jest do generatora (G) i elektronicznego zegra (EZ).
Całość zasilana jest z zasilacza (Z) oraz zespołu prostowniczego (ZP).
(1 zastrzeżenie)

G09F

P. 247717

1984 05 17

Sameh El Sahen, Warszawa, Polska (Sameh El Sahen).

P.247652

GUB

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki
i Pomiarów, Wrocław, Polska (Robert Depta).
Sposób zapisu informacji cyfrowej
na taśmie magnetycznej
Przedmiotem wynalazku jest sposób zapisu informacji na taśmie magnetycznej mającej zastosowanie
w elektronicznej automatyce cyfrowej, głównie w
informatyce.
Sposób zapisu informacji według wynalazku charakteryzuje się tym, że w obszarze strefy zapisu pola
magnetycznego zapisującej głowicy, wytwarzanego
w szczelinie roboczej tej głowicy, wytwarza się zewnętrzne pole magnetyczne na przykład przy pomocy
solenoidu, równoległe do płaszczyzny wyznaczonej
przez zewnętrzne krawędzie szczeliny roboczej głowicy
0 natężeniu do 0,9 wartości pola koercji nośnika magnetycznego i przy tak wytworzonej superpozycji nałożeniu się pól magnetycznych - dokonuje się zapisu informacji na nośniku magnetycznym, przy czym
linia pola magnetycznego o natężeniu równym polu
koercji nośnika magnetycznego, jest umieszczona po
tej samej stronie co ten nośnik i obejmuje swym
zasięgiem głębsze jego warstwy.
(1 zastrzeżenie)

Dział H
ELEKTROTECHNIKA
H01F

P.246244

1984 02 16

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Stanisław Nurek, Andrzej Marszczak, Franciszek Matuszewski, Stefan Dutkiewicz).
Urządzenie do nawijania przewodu nawojowego
na przedmioty
o skomplikowanych trudnodostępnych kształtach
bez konieczności ich demontażu,
zwłaszcza do nawijania cewek przekładników
o zamkniętych rdzeniach z prostokątnym oknem
Urządzenie według wynalazku ma wał napędowy (3)
połączony poprzez przekładnię zębatą zawierającą koła (Za, Zb) z układem napędowym o ruchu obrotowym oraz przez przekładnię zębatą zawierającą koła
(ZCi, Zc2, Zc3), z dzielonym kołem zębatym zabierakowym (Zdl) stanowiącym lewą część zabieraka, którego

1984 05 10
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Wynalazek dotyczy sposobu aktywacji, polegającego
na wygrzewaniu półprzewodnika w obojętnej lub redukcyjnej atmosferze, przy czym wygrzewanie przeprowadza się w kasecie. Różnica między objętością
komory kasety, a objętością zajmowaną przez półprzewodnik (4) jest minimalna. Istnieje również możliwość aktywacji domieszki, przez równoczesne
uaktywnienie dwóch płytek półprzewodnika (4), których implantowane powierzchnie przylegają wzajemnie do siebie.
(2 zastrzeżenia)

prawa część stanowi identyczne dzielone koło zabierakowe (Zdp), oddalone wzdłuż osi poziomej od koła
zabierakowego (Zdl) na odległość równą długości
dzielonego wzdłużnie karkasu cewki (K).
Płaszczyzny czołowe robocze kół zębatych zabierakowych (Zdl), (Zdp) są podparte wzdłużnie w łożyskach ślizgowo-tocznych (SL, SP), przy czym we wnękach korpusu łożysk ślizgowo-tocznych (SL, Sp) jest
osadzony w płaszczyźnie poziomej niedzielony rdzeń
(R).
(2 zastrzeżenia)

H01J

P. 247640

1984 05 11

Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych „Polam"
im. R. Luksemburg - Zakład Doświadczalny Sprzętu
Oświetleniowego i Urządzeń Technologicznych, Warszawa, Polska (Jan Haze, Włodzimierz Tchórz).
Halogenowa, jednospłaszczowa lampa projekcyjna,
zwłaszcza do rzutnika pisma
Istota lampy według wynalazku polega na tym, że
jej żarnik ma postać jednej skrętki (1), której dolne,
pojedyncze skręcone końce są nasunięte na odpowiadające im drutowe wsporniki dolne (2), a korzystnie drutowy wieszak (6) jest ukośny względem osi
wzdłużnej lampy i ma pętlę (7), w którą jest wprowadzona środkowa część skrętki (1), przy czym środkowa część skrętki (1) jest skręcona pojedynczo.
(1 zastrzeżenie)

H01R

P.247621

1984 05 10

Południowe Zakłady Przemysłu Elektrotechnicznego
„Polam-Kontakt", Czechowice-Dziedzice, Polska (Emil
Karut).
Rozłączne połączenie rurki
ze spodem oprawki gwintowej
do lamp elektrycznych
Konstrukcja rozłącznego połączenia rurki ze spodem oprawki gwintowej do nakręcania, pozwala na
uniknięcie wad połączenia gwintowego.
Istota wynalazku polega na zaciśnięciu języka (5)
rurki (1) pomiędzy nakrętką (4) zespołu kontrująctgo,
osadzonego w odsądzonym otworze spodu (2) i obrzeżem (6) dna niesymetrycznego otworu tego spodu.
(1 zastrzeżenie)

H01T

P.247715

1984 05 17

Bogdan Starnawski, Radom, Polska (Bogdan Starnawski).
Elektroniczne urządzenie zapłonowe

H01L

P. 251528 T

1985 0111

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Marek
Panek, Marek Ratuszek, Marek Tłaczała).
Sposób aktywizacji domieszki implantowanej
do półprzewodnika
Sposób przeznaczony jest do stosowania w przemyśle przy wykonywaniu przyrządów półprzewodnikowych, jak np. mikrofalowe tranzystory polowe
z implantowanym kanałem.

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania
większej energii iskry zapłonowej w silnikach spalinowych.
Urządzenie wmontowane jest na drodze prądu między akumulatorem, a cewką zapłonową i charakteryzuje się tym, że na jego wyjściu istnieje napięcie
przemienne, które wzbudza w cewce zapłonowej niegasnące drgania elektryczne.
W okresach czasu, gdy napięcie na cewce zapłonowej
rośnie to dzięki sprzężeniu zwrotnemu następuje przepływ prądu przez elementy (Tu Lx) oraz skok napięcia dodatniego w miejscu połączenia uzwojenia (L3)
z końcem (B) cewki zapłonowej. W pozostałych półokresach napięcia przemiennego następuje przepływ
prądu przez elementy (T4, L2) i ujemny skok napięcia
na cewce.
(1 zastrzeżenie)
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Istotą wynalazku jest stabilizowanie średniej wartości końcowego napięcia ładowania. Akumulator ładowany jest przez klucz elektroniczny, który umożliwia przepływ prądu ładowania dopóki napięcie na
akumulatorze nie osiągnie pewnej wartości Ul, bliskiej
maksymalnemu napięciu uzyskiwanemu na zaciskach
akumulatora przy przeładowaniu. W momencie osiągnięcia tego napięcia klucz (K) zostaje otwarty i napięcie na zaciskach akumulatora maleje. Gdy osiągnie
ono pewną wartość U2 (U2 < Ul) klucz (K) zostanie
ponownie zamknięty i cykl się powtórzy. Opisany
proces cyklicznego doładowywania ma miejsce w końcowej fazie ładowania i jest sygnalizowany obsłudze.
Ewentualna przerwa lub duży wzrost oporności styków w obwodzie ładowania jest również sygnalizowana.
.
(4 zastrzeżenia)

H02B

P.247708

1984 05 15

Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektrotechniki i
Automatyki Górniczej „EMAG", Katowice, Polska
(Andrzej Kowal, Henryk Makowski, Edward Pastuszka, Andrzej Popowicz, Marian Pacha).
Prostopadłościenna wielokomorowa osłona
ognioszczelna
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostopadłościennej wielokomorowej osłony ognioszczelnej o prostokątnym otworze zamykanym zasuwą,
przeznaczonej dla urządzeń i aparatury elektrycznej,
zwłaszcza w podziemiach kopalń metanowych ze
stopniem C niebezpieczeństwa wybuchu.
Ściana tylna największej komory (A) osłony ma co
najmniej jedno żebro (8) usytuowane w osi ściany,
natomiast zasuwa (4) największej komory (A) ma
obrobione obrzeża poziome (9, 10) i pionowe (11) i jest
zaopatrzona w pionową listwę (12) z zaczepem (13).
Zewnętrzne krawędzie drzwiowego otworu (7) n a j większej komory (A) wyposażone są w listwy poziome
(14, 15) i listwę pionową (18) oraz równoległą do niej
listwę (20) z zaczepem (21). Objętość największej komory (A) w stosunku do objętości wszystkich pozostałych komór (B, C) jest większa od 0,4, a mniejsza
od 2,5. Osłona charakteryzuje się małą masą w stosunku do istniejących rozwiązań i pozwala na ograniczenie do minimum ilości miejsca do obsługi.
(2 zastrzeżenia)

P.251545

H02J

T

1985 01 15

Andrzej Bator, Warszawa, Polska (Andrzej Bator).
.

Automatyczne urządzenie
do ładowania akumulatorów
Przedmiotem wynalazku jest automatyczne urządzenie do ładowania akumulatorów dowolnego typu
i o dowolnej pojemności umożliwiające ich optymalną
eksploatację.

H02J
H01M

P. 252113

1985 02 26

Pierwszeństwo: 84 02 29 - Węgry (nr 822/84)
Otto Mallász, Tibor Mallász,
(Otto Mallász, Tibor Mallász).

Budapeszt,

Węgry

Urządzenie do regeneracyjnego ładowania,
zwłaszcza baterii suchych ogniw
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do regeneracyjnego ładowania, zwłaszcza baterii suchych ogniw,
Urządzenie z obudową wykonaną z materiału izolującego mającą odpowiednio ukształtowane końcówki
do podłączenia do sieci, które w praktyce można
wsunąć do każdego znormalizowanego gniazdka wtyczkowego, według wynalazku charakteryzuje się tym,
że ma elektryczny układ połączeń do ograniczania
i prostowania prądu, składający się z szeregowo włączonego pomiędzy końcówki (21, 22) do podłączenia do
sieci przynajmniej jednego opornika omowego (31)
i jednej diody (32), lub grupy diod, połączonych szeregowo z baterią (ami) suchych ogniw do regeneracji.
Obudowa jest tak wykonana, że zapobiega dotknięciu
znajdujących się wewnątrz pustej przestrzeni (13)
gołych końcówek stykowych (30) i wszystkich znajdujących się w obudowie (1) gołach, przewodzących prąd
i/lub będących pod napięciem części składowych urządzenia.
(8 zastrzeżeń)
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P. 247594

1984 05 07

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Katowice, Polska
(Jan Broy, Piotr Chlebowski, Stanisław Bock).
Układ sterujący hamowaniem dynamicznym
silników asynchronicznych
dla prostowników diodowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sterowania hamowaniem dynamicznym silników asynchronicznych
dla prostowników diodowych.
Układ sterujący hamowaniem dynamicznym silników asynchronicznych dla prostowników diodowych,
stosowany w maszynach wyciągowych prądu zmiennego, zawiera stycznik niskiego napięcia (3) włączony
pomiędzy transformator dopasowujący (1) a mostek
diodowy (4). Stycznik niskiego napięcia (3) jest sterowany tak, że przy załączaniu obciążenia (8) w pierwszej kolejności załącza się stycznik wysokiego napięcia (7), a następnie stycznik niskiego napięcia (3),
a przy wyłączaniu obciążenia (8) w pierwszej kolejności wyłącza się stycznik niskiego napięcia (3), a następnie stycznik wysokiego napięcia (7).
(1 zastrzeżenie)

H03B

P.247569
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cjach połączonych szeregowo: ( a ^ - ajx^ dla fazy
R, (biyi - b2y2) dla fazy S i ( c ^ - c2z2) dla fazy T
połączone są ze sobą w trójkąt lub gwiazdę i przez
układ LC: (1 i 2) przyłączone są do trójfazowej sieci
zasilającej o częstotliwości f, zaś uzwojenia wtórne
transformatorów (3.1, 3.2, 3.3); (a3x3, b3ys, c3z3) połąezone ze sobą w otwarty trójkąt, przyłączone są do.
zacisków wyjściowych (D i E), do których dołączony
jest stabilizator napięcia (4 i 5) i dostarczają napięcia
o częstotliwości 3f do odbiornika (6). (1 zastrzeżenie)

H03K

P. 247664

1984 05 11

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych,
Wrocław, Polska (Zbigniew Sikorski, Czesław Kolenda).
Licznikowy úklad opóźniający
Układ według wynalazku zawiera przerzutnik monostabilny (4), przerzutnik R-S (6), przerzutniki bistabilne (7, 8, 11), funkcje logiczne NAND (5, 12, 15, 16)
oraz dekoder zera (14).
Na wejścia układu (1, 2) podawane są sygnały
o przebiegu prostokątnym i częstotliwości fl i f2
a licznik impulsów (13) nastawiony jest na wartość
czasu n/fl, gdzie n może przybierać wartości 0, 1, 2,
3 ... Od chwili pojawienia się impulsu na wejściu (1),
licznik (13) nastawiany rozpoczyna zliczanie od nastawionej wartości n do zera i na jego wyjściu pojawia się impuls, który przez przerzutnik R-S (6)
ustawia licznik (13) na wartość n oraz zmienia stan
przerzutnika bistabilnego (7), w wyniku czego na
wyjściu układu (9) pojawia się impuls. Od tego momentu licznik rozpoczyna ponowne zliczanie od nastawionej wartości n do zera. Po zakończonym zliczaniu na drugim wyjściu (10) pojawia się impuls
opóźniony o wartość n/fl w stosunku do impulsu
jaki pojawił się na pierwszym wyjściu (9). Dla wartości n = 0 dekoder (14) umożliwia jednocześnie wystąpienie impulsów na obu wyjściach (9, 10) układu
co odpowiada zerowemu opóźnieniu.
Wynalazek znajduje zastosowanie zwłaszcza w układzie impulsowego lokalizatora uszkodzeń w linii elektroenergetycznej.
(1 zastrzeżenie)

1984 05 07

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Andrzej Nafalski).
Potrajacz częstotliwości
Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, że potrajacz częstotliwości charakteryzuje się bardzo małym zniekształceniem prądu wejściowego. Ponadto
układ zapewnia małe zużycie materiałów konstrukcyjnych, prostotę eksploatacji i dobre parametry eksploatacyjne.
Potrajacz częstotliwości na rdzeniach trójkolumnowych zbudowany jest z trzech transformatorów trójkolumnowych (3.1, 3.2, 3.3) o jednej kolumnie ze szczeliną powietrzną, których uzwojenia pierwotne o sek-

H04L

P. 252516

1985 03 22

Pierwszeństwo: 1984 03 23 - Węgry (nr 1163/84)
Elektroakusztikai Gyar, Budapeszt, Węgry (Géza
Balogh, Terenc Bukovics, Emil Seszták, Zoltán Molnar).
Aparatura dla tłumaczy
do automatycznego przełączania mikrofonu i słuchawki
Wynalazek dotyczy aparatury dla tłumaczy do automatycznego przełączania mikrofonu i słuchawki
każdego tłumacza, pomiędzy dwiema wybranymi
wstępnie stałymi liniami tłumaczy.
W aparaturze dla tłumaczy do tłumaczeń z N języków, przewidzianych jest co najmniej N - 1 zespołów (5.1 ... 5.N) dla tłumaczy oraz pulpit obsługi (1).
Linia mikrofonu (Ml) do odbioru dźwięków z sali
oraz szyna częstotliwości dźwiękowej (9), zawierająca
linie tłumaczy, przyłączone są za pomocą elektronicznego pola łączeniowego (2) do układu (14) przewodów częstotliwości dźwiękowej. Elektroniczne pole
łączeniowe (2) jest sterowane przez zespół kontrolno-
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-sterujący (3), który jest połączony za pomocą szyny
sterującej (10) z obsługującym zespołem łączącym (4)
pulpitu obsługi (1) oraz z cyfrowymi zespołami sterującymi (8) zespołów (5.1 ... 5.N) dla tłumaczy.
Cyfrowe zespoły sterujące (8) determinują za pomocą elektronicznego zespołu łącznikowego (7) zespołów (5.1 .» 5.N) dla tłumaczy przyłączanie słuchawek
(H) i mikrofonów (M2) tłumaczy do szyny częstotliwości dźwiękowej (9). Cyfrowe zespoły sterujące (8)
zapewniają to, że słuchawka nagłowna (H) tłumaczy
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zostaje zawsze przyłączona do tej linii, z której tłumacz ma tłumaczyć, a mikrofon (M2) tłumacza - do
linii, na którą tłumacz ma tłumaczyć, a ponadto, że
do danej linii tłumacza zostaje przyłączone jednocześnie wyjście tylko jednego zespołu (5.1 ... 5.N) dla
tłumaczy.
(3 zastrzeżenia)
H05B

P. 253300

1985 05 09

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska
(Maciej Zubr).
Sposób zwiększania trwałości
elektrycznych wkładów grzejnych,
zwłaszcza do grzałek elektrycznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu zwiększania trwałości elektrycznej wkładów
grzejnych, zwłaszcza do grzałek elektrycznych, zawartych w obudowie zasadniczo hermetycznej, metalowej, porcelanowej, szklanej lub kwarcowej, zwłaszcza stanowiących spirale i/lub druty i/lub taśmy
oporowe na korpusie i/lub w korpusie izolacyjnym.
Sposób polega na tym, że w przestrzeń pomiędzy
wkładem grzejnym, a obudowę i/lub poniżej lub
powyżej wkładu grzejnego wprowadza się specjalnie
spreparowany środek wytwarzający atmosferę ochronną, zwłaszcza środek wykonany na bazie związku
glinu, tlenku krzemu, tlenku magnezu lub chlorku
wapnia lub ich mieszaniny o zawartości każdego
ze składników do 90% wagowych lub uszlachetniony
produkt naturalny wykonany na bazie tych związków.
(1 zastrzeżenie)

II. WZORY UŻYTKOWE

Dział A
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
A01J

W. 74157

1985 02 14

Spółdzielnia Pracy, Wytwórnia Sprzętu Zootechnicznego „Zootechnika", Kraków, Polska (Władysław
Czarnecki, Kazimierz Jopek, Marian Kubie).
Bańka na mleko do dojarki mechanicznej
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania budowy bańki pasującej do każdego typu dojarki.
W bańce według wzoru użytkowego w charakterze
zbiornika (1) i pokrywy (2) zastosowano typową konwię na mleko z tym, że w pokrywie (2) zainstalowano, niezależnie od znanych elementów, zawór pływakowy (8).
Pływak (8) spełnia rolę zaworu zabezpieczającego
rurociąg powietrzny (6) oraz pulsator (5) przed zalaniem mlekiem w przypadku nadmiernego poziomu
mleka w bańce.
(1 zastrzeżenie)
A44B

W. 74914

1985 05 31

Anna Domagała, Koniecpol, Polska (Anna Domagała).
Łącznik zatrzaskowy
Przedmiotem wzoru użytkowego jest łącznik zatrzaskowy z tworzywa sztucznego przeznaczony zwłaszcza do wykorzystania w branży odzieżowej.
Łącznik składa się z łba (1) z trzpieniem (2), którego powierzchnia stanowi szereg stożkowych pierścieni (3), których tworzące są zbieżne w kierunku jego
końca oraz z zatrzasku (4) w kształcie koronowej
nakrętki, mającego z jednej strony wystające sprężyste obrzeże (6).
(1 zastrzeżenie)

A01K

W.74158

1985 02 14

Jan Lewkowski, Wrocław, Polska (Jan Lewkowski).
Sygnalizator wędkarski
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania sygnalizatora podającego sygnał świetlny w momencie brania przez rybę przynęty.
Sygnalizator stanowi korpus (1) zamknięty z jednej
strony osłoną (6) żarówki (4), a z drugiej pokrywą (7)
poprzez którą jest wyprowadzany na zewnątrz korpusu (1) zwieracz obwodu prądu elektrycznego. Pomiędzy stykami sprężynującymi (10) i (11) jest umieszczona żyłka wędkarska (14) zapobiegająca zamknięciu
obwodu elektrycznego. Wysunięcie żyłki wędkarskiej
ze styków sprężynujących (10) i (11) powoduje zadziałanie zwieracza i podanie sygnału świetlnego.
Sygnalizator jest osadzony na wędzisku za pomocą
zacisku sprężystego (2) uformowanego wraz z korpusem (1) w postaci jednolitego elementu.
(3 zastrzeżenia)

A47C

W. 74376

1985 0318

Pierwszeństwo: 1984 09 18 - MTP (nr ll/TKJ/84)
Zakłady Przemysłu Drzewnego, Spółdzielnia Pracy
im. J. Marchlewskiego, Elbląg, Polska (Michał Wołczuk, Bogusław Woliński, Władysław Banasik).
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Fotel tapicerowany

Fotel tapicerowany charakteryzuje się tym, że bok
(1) stelaża siedziskowo-oparciowego jest wycięty w
kształcie dostosowanym do kształtu sylwetki człowieka siedzącego, przy czym oparcia boków (1) stelaża tworzące zagłówek (2) oraz dolna część (3) siedziska (4) mają zaokrąglenia o promieniu równym
około 0,11 szerokości fotela, a boki (7) fotela mają
podłokietniki zaokrąglone promieniem równym około
0,13 szerokości fotela. Zagłówek (2) i podłokietniki
są zaopatrzone w liczne płaskie zamocowane z wstępnym naciągiem elastyczne pasy (6).
Do każdego z boków (7) fotela przytwierdzone są
co najmniej dwie, pionowe listwy dystansowe. Stelaż
siedziskowo-oparciowy i boki (7) fotela są obciągnięte
brytami pokryciowej tkaniny lub skóry zatwierdzonymi zszywkami.
(1 zastrzeżenie)

Nr 24 (312) 1985

Garnek charakteryzuje się tym, że naczynie wewnętrzne (2), połączone trwale obrzeżem z naczyniem
zewnętrznym (1), ma kształt ściętej półkuli.
(1 zastrzeżenie)

A47J

W. 73936

1985 01 03

Andrzej Gierliński, Poznań, Polska (Andrzej Gierliński).
Stojak do noży kuchennych
Stojak w kształcie prostopadłościanu posiada wykonane w ścianach (1) bocznych rowki (2). Rowki (2)
przebiegają prostopadle do ścian (1) bocznych przez
całą długość stojaka. Do każdej ściany (1) bocznej
zamocowane są poprzeczki (4).
(2 zastrzeżenia)

A47G

W. 73968

1985 01 08

Andrzej Urbański, Otwock, Polska (Andrzej Urbański).
Brelok do kluczyków
Brelok zawierający zapinkę zespoloną z łańcuszkiem charakteryzuje się tym, że ma prostokątną płytę (3) zawierającą gniazdo (4), w którym jest osadzony pisak (5) z wymiennym wkładem piszącym, utrzymywany listwowymi zaczepami sprężystymi (6) tej
płytki (3).
(l zastrzeżenie)

A47J

W. 74147

1985 02 14

Narcyza Barczak, Warszawa, Polska (Narcyza Barczak).
Trzyrząd do ubijania piany
A47J

W. 73846

1985 02 11

Wytwórnia Aparatury Medycznej, „Warned", Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy, Warszawa, Polska
(Zdzisław Kościuk, Edward Lewandowski, Zdzisław
Tkaczyk).
Garnek do gotowania kaszy, zwłaszcza dla niemowląt
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie konstrukcji garnka zapewniającej najbardziej efektywne
ugotowanie kaszy, bez konieczności mieszania, a jednocześnie ułatwiającej opróżnianie garnka i jego

mycie.

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
łatwej w użyciu konstrukcji przyrządu do ubijania
piany z ciekłych produktów spożywczych.
Przyrząd stanowi trzonek (1) z trzepaczkami (2),
zawierający współśrodkowe gniazdo cylindryczne (7)
dla śrubowej sprężyny powrotnej osadzonej na prowadnicy. Górny koniec przyrządu ma cztery rozmieszczone krzyżowo występy (3), przemieszczające
się wzdłuż czterozwojnych kanałów śrubowych, wykonanych wewnątrz rękojeści (5). Prowadnica sprężyny powrotnej jest zakończona od góry tłoczkiem, który jest dociskany korkiem (11) w górnej krawędzi rękojeści (5), zespolonej obrotowo z trzonkiem (1) za
pomocą dwudzielnego pierścienia oporowego (6).
(1 zastrzeżenie)
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A61G

W. 74177

1985 02 18

Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych, Olkusz,
Polska (Marian Raglewski, Henryk Żurek, Adam
Kocjan).
Kaczka szpitalna
A47L

W. 74108

Sławomir Zbigniew Podlaski,
(Sławomir Z. Podlaski).

1985 02 05
Warszawa,

Polska

Przyrząd z gąbkami zmywającymi
do mycia dużych powierzchni
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji przyrządu z gąbkami zmywającymi do
mycia dużych powierzchni, który umożliwiałby skuteczne wyżymanie tych gąbek podczas mycia.
Przyrząd charakteryzuje się tym, że listwy (1, 2)
z gąbkami (6, 6a) są zespolone za pomocą listwy
dystansowej (3) oraz dwóch elastycznych przewężeń
(4). Tylna listwa (1) zawiera wspornik (11), utrzymujący uchylnię dźwignię wyżymającą (13) i zawierający cylindryczny zaczep (15), a tulejkowe gniazdo
(9) w listwie czołowej (2), służące do osadzenia w nim
uchwytu drążkowego (10) jest zaopatrzone w dwa
uchwyty sprężyste (16), współdziałające zatrzaskowo
z tym cylindrycznym zaczepem (15) w pozycji roboczej przyrządu.
(1 zastrzeżenie)
16

A61B

W. 74161

Celem wzoru jest opracowanie mało pracochłonnej
konstrukcji kaczki.
Kaczka szpitalna ma korpus (1) o kształcie kulistej
czaszy łączony z dnem (2) w kształcie kołowym poprzez zawijanie. Wlew (3) ma kształt walca, do którego przymocowany jest uchwyt (4). (1 zastrzeżenie)

A61J

W. 74129

1985 02 08

Lech Maziakowski, Szczecin, Polska (Lech Maziakowski).
Butelka dla niemowląt
o zwiększonej bezwładności cieplnej

1985 02 14

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Środków Organizacyjno-Technicżnych
„PREDOM-PREBOT",
Radom,
Polska (Janusz Baryłkiewicz, Józef Sadal, Janusz
Kalmus).
Stół do daktyloskopii
Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji stołu
umożliwiającej prawidłowe pobieranie odcisków linii
papilarnych z dłoni oraz mierzenia wzrostu ludzi.
Stół zaopatrzony jest w kaseton (12) z szufladami
(13), który jest przymocowany do czterech nóg stołu
(8 i 9). Przy prawym narożu stołu, do nogi (8), przytwierdzony jest przyrząd (11), do pomiaru wzrostu.
Na blacie (1) stołu są umieszczone: uchylna ramka
(5) do napinania papieru, wymienna szyba (2) do
rozprowadzania tuszu, zabezpieczona uchylną pokrywą (4), oraz wałek (6) do zbierania linii papilarnych
z dłoni.
(2 zastrzeżenia)

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
butelki dla niemowląt umożliwiającej utrzymanie
określonej temperatury płynu w niej zawartego przez
dłuższy czas niż w znanych rozwiązaniach.
Butelka otoczona jest podwójnymi ściankami (2)
i podstawą (3) połączonymi trwale i ma utworzoną
komorę powietrzną (4) zwiększającą bezwładność
cieplną zawartego w naczyniu roboczym (1) płynu.
(1 zastrzeżenie)
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A61J

W. 74132

1985 02 08

Spółdzielnia Inwalidów „ZORZA", Warszawa, Polska (Irena Szczepańska, Wanda Jarczyk-Czekalska,
Alicja Dybowska, Jerzy Francik, Barbara Siemińska-Piekarczyk, Andrzej Wolamin).
Smoczek gryzaczek dla niemowląt
Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji smoczka
dopasowanej do anatomicznej budowy jamy ustnej
dziecka.
Smoczek gryzaczek dla niemowląt składa się z gumki (1) osadzonej w talerzyku (2), przy czym gumka
w swej górnej części ma dwa zagłębienia, a w dolnej
części zagłębienie, i łagodną wypukłość. W środkowej
części gumka (1) ma dwa skosy. Talerzyk (2) jest
w dolnej części odchylony od osi pionowej łagodnym
łukiem (13). Korek (3) ma w swej dolnej części krzywizny. Kółko (4) ma krzywizny łączące się u dołu
z
pół
okręgiem.
(1 zastrzeżenie)

Nr 24 <312) 1985

Zestaw charakteryzuje się tym, że oprócz kompletu kamieni (6) domina ułożonych w pojemniku (1)
ma płytki (7) z arabskimi cyframi odpowiadającymi
cyfrom pól kamieni (6) oraz co najmniej 10 rozdzielaczy (8) tych płytek (7), przy czym dno pojemnika
(1) ma wgłębienia (3) i występy (2) do nieprzesuwnego
układania w nim płytek (7) w kształt prostokąta.
Płytki (7) o różnych cyfrach, kolor występów (2) i kolor rozdzielaczy (8) są wyraźnie zróżnicowane. Zestaw
ewentualnie ma listwy (5) do określania położeń płytek (7).
(3 zastrzeżenia)

A63H

W. 73285

1984 09 17

Jan Zarębski, Waldemar Michałowski, Gdańsk, Polska (Jan Zarębski, Waldemar Michałowski).
Zabawka - samochód terenowy

A63F

W.74118

1985 02 06

Zabawka - samochód terenowy składa się z nadwozia (10) połączonego rozłącznie za pomocą dwóch
wkrętów z podwoziem (1). Nadwozie (10) wyposażone
jest w zdejmowaną budkę obejmującą wnękę kierowcy i pasażerów oraz w maskę (6), do której umocowana jest deska (8) rozdzielcza wraz z szybą (7)
i kierownicą (9).
Z przodu samochodu pomiędzy nadwoziem (10)
a płytą podwozia (1) osadzona jest „na wcisk" atrapa
chłodnicy (4) z metalizowanymi elementami imitującymi reflektory (5). Z tyłu zaś do tylnej ściany zewnętrznej nadwozia (1) umocowane jest koło zapasowe.
(4 zastrzeżenia)

Lech Foremski, Małgorzata Foremska, Warszawa,
Polska (Lech Foremski, Małgorzata Foremska).
Zestaw elementów do gry, zwłaszcza deduktomino
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
możliwie uniwersalnego zestawu do gier logicznych
jak deduktomino, wykładanki, tryla czy kwadratów
magicznych oraz do inspirowania użytkownika do
tworzenia nowych gier i łamigłówek.

Dział B
RÔ2NE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
B01D
C01C

W.73666

1984 11 28

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego, Płock, Polska (Helena Kowalewska-Zagrodnik, Stanisław Grzeczkowski, Janusz Ciepichał, Janusz
Szum, Jan Nowak, Marek Ewy).
Komora odpadowa kolumny próżniowej destylacyjnej,
zwłaszcza do destylacji
ciężkiej pozostałości ropy naftowej
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie konstrukcji komory odpędowej próżniowej kolumny destylacyjnej zapewniającej niezakłócony spływ pozostałości próżniowej oraz efektywne odparowanie.
Komora według wzoru użytkowego charakteryzuje
się tym, że jest rozdzielona przegrodą (1) poprzeczną,
poziomą na dwie sekcje: górną sekcję podwyższonego
ciśnienia i dolną sekcją obniżonego ciśnienia. Przegroda poprzeczna (1) ma spadek w kierunku zamk-

nięcia hydraulicznego typu rynnowego (2), umieszczonego w środkowej części przegrody. Dolna sekcja
obniżonego ciśnienia wyposażona jest w półki kaskadowe (3) wsparte na zewnętrznych elementach zamknięcia hydraulicznego.
(1 zastrzeżenie)

Nr 24 (312) 1985
B01D
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W. 73907

1984 12 31

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Kompletnych Obiektów „CHEMADEX", Kraków, Polska (Zygmunt Bojan, Józef Strzelski, Stanisław Radzik, Sławomir Poszelężny, Bogdan Czepiel, Marian Hartel,
Tadeusz Siudak, Adam Magdoń, Piotr Stomak, Zbigniew Swiderski, Andrzej Zając, Janina Jurkiewicz,
Marek Zdyb).
Odkraplacz cieczy
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
zwartej konstrukcji odkraplacza cieczy trójstopniowego do oddzielania kropelek cieczy ze strumienia
powietrza lub gazu, w przepływie pionowym.
Odkraplacz zawiera tarczę odbijającą (4) z kierownicą kropel (5), na którym znajduje się warstwa pierścieni (8) i warstwa pierścieni (9) Białeckiego lub
Raschiga, zaś nad tymi pierścieniami jest umieszczony
konfuzor (10) z odemglaczem sitowym (11), tworzące
trzy stopnie (zespoły) odkraplania zamknięte w jednym pionowym płaszczu (1).
(2 zastrzeżenia)

B01F

67

W. 74142

1985 02 U

Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn, Polska (Jerzy Bobrzecki, Józef Niedźwiecki).
IVIieszalnik-dystrybutor
Mieszalnik-dystrybutor charakteryzuje się tym, że
ma zbiornik (1) zamocowany na konstrukcji nośnej
(2), w którym od góry wmontowane są dwa mieszadła
(4) napędzane silnikiem elektrycznym (5) przy pomocy przekładni pasowej (6), przy czym silnik (5) zamocowany jest do konstrukcji wspornej (8) i ma
osłonę (9), a przekładnia pasowa (6) ma osłonę (10),
natomiast w dolnej części zbiornika (1) zamocowany
jest wąż przepływowy (12) zakończony pistoletem (13),
który wiesza sie. na haku (14) konstrukcji wspornej
(8). Ponadto mieszalnik wyposażony jest w wy skalowaną rurkę wskaźnikową (15) połączoną z dolną częścią zbiornika (1) i zamocowaną do opaski (16) mocującej zbiornik (1) do konstrukcji nośnej (2).
Mieszalnik-dystrybutor przeznaczony jesi do roztwarzania cukru w wodzie i stosowany ma pasiek
ponad 100 pniowych.
(1 zastrzeżenie)

B01L

W.73549

1984 11 07

Huta im. Generała Karola Świerczewskiego, Zawadzkie, Polska (Teodozja Trzaska).
Tryskawka laboratoryjna
B01D

W.74155

1985 02 14

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji
Przemysłu Nieorganicznego „BIPROKWAS", Gliwice,
Polska (Czesław Szumilas).
Pierścień do wypełnienia wież i innych urządzeń
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie pierścienia zapewniającego małe opory przepływu wypełnień aparatów kolumnowych.
Pierścień ma walec (2) umieszczony współśrodkowo
w pierścieniu zewnętrznym (1) i połączony z nim
przegrodami (3) wyprowadzonymi promieniowo z walca (2). Wysokość pierścienia jest mniejsza od jego
średnicy.
(2 zastrzeżenia)

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie bezpiecznej w użyciu tryskawki laboratoryjnej do przemywania osadów na sączkach podczas wykonywania
chemicznych analiz ilościowych.
Tryskawka ma element grzejny (4) umieszczony
wraz z pojemnikiem (1) i przekładką azbestową (3)
ponad poziomem stołu laboratoryjnego, oraz ma elastyczne przewody (7), z których jeden ma na końcu
kapilarną szklaną nasadkę (8) i zaciskacz (9).
(1 zastrzeżenie)
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B01L

W. 74164

1985 02 15

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki
i Pomiarów, Wrocław, Polska (Jerzy Fischer, Jerzy
Hamberg, Roman Gawlak, Henryk Stýbel).
Podstawa pod stojak
do mocowania elektrod pomiarowych
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie konstrukcji podstawy, charakteryzującej się dużą uniwersalnością zastosowania w stosunku do różnych aparatów pomiarowych.
Podstawa według wzoru charakteryzuje się tym, że
na osi przekroju z jednej strony ma symetrycznie
wykonane dwa kształtowe otwory (1), zaś z drugiej
•ma przedłużenie (3) gwintowanego cylindrycznego
gniazda (2), zawierającego w górnej części wsporcze
żeberka (5).
(1 zastrzeżenie)

B05B

W. 74128

Nr 24 (312) 1985

łu cieczowego (4). Pozwala to na rozbicie strugi cieczy oraz wprowadzenie jej w ruch wirowy w bezpośrednim sąsiedztwie wylotu z tulei (3).
(1 zastrzeżenie)

B05B

W. 74154

1985 02 13

Kopalnia Węgla Kamiennego „Dąbieńsko", Leszczyny, Polska (Jan Sebastian, Andrzej Bochenek).
Głowica urządzenia rozpylającego ciecz
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie redukcji zapylenia i gazów postrzałowych w górniczych wyrobiskach korytarzowych.
Głowica według wzoru ma tuleję (1) wydrążoną
i jednostronnie zamkniętą, na której osadzony jest
obrotowo wirnik (2), zaopatrzony w rozpylające dysze
i ograniczony obustronnie króćcami (3 i 4). Wirnik
(2) ma kształt walca, obustronnie zakończonego ściętymi stożkami, których tworząca nachylona jest do
tworzącej walca co najmniej pod kątem równym 20°.
Króćce (3 i 4) mają kształt walca zakończonego
ściętym stożkiem, zwróconym w kierunku wirnika
(2), przy czym jeden króciec (3) osadzony jest na
tulei (1) rozłącznie, zaś drugi króciec (4) od strony
wlotu (W) tulei stanowi z nią jednorodną całość.
Tuleja (1) ma co najmniej dwa otwory doprowadzające ciecz do wirnika (2).
(4 zastrzeżenia)

1985 02 07

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Polska (Janusz Wandrasz, Andrzej Karasiński, Kazimierz Walczek).
Pneumatyczny rozpylacz, zwłaszcza do cieczy lepkich
zawierających ciała stałe
Rozpylacz służy do rozpylania, zwłaszcza cieczy
lepkich zawierających ciała stałe, w procesie ich spalania.
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie konstrukcji rozpylacza o zwiększonej odporności na zatkanie.

Rozpylacz zaopatrzony jest w tuleję (3) z kanałem
cieczowym (4), element wylotowy (5) z komorą wirową (7), płytką oporową (10) oraz szczeliwo (11),
umieszczone pomiędzy korpusem (1), elementem wylotowym (5) oraz nakrętką (9). Usytuowanie kanałów
zawirowujących (6) jest takie, że odległość prostych
stanowiących przedłużenie wewnętrznych krawędzi
kanałów zawirowujących (6) od osi komory wirowej
(7) jest mniejsza od promienia walcowej części kana-

B05C
C09J

W. 74138 *-

1985 02 12

Zakłady Kineskopowe „Unitra-Polkolor" - Zakład
Kineskopów Kolorowych, Piaseczno, Polska (Dariusz
Paradej).
Urządzenie dozujące klej do cokołu kineskopu
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie konstrukcji urządzenia umożliwiającej precyzyjne dozowanie kleju do cokołu kineskopu.
Urządzenie ma stół (1) z blatem (2), zaopatrzonym
w ramię (6) z uchwytem (7), w którym jest luźno
umieszczony dozownik kleju (8), wsparty na sprężynie (11). Dozownik (8) jest połączony przewodem (12)
z siecią sprężonego powietrza poprzez elektrozawór
(13), sterowany przekaźnikiem czasowym (14).
(1 zastrzeżenie)
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1985 02 14

Wytwórnia Sprzętu Zootechnicznego „Zootechnika",
Kraków, Polska (Zbigniew Chlipała, Andrzej Kozieł,
Marian Kubiec, Tomasz Sokalski).
Pompa zestawu myjącego do dojarki mechanicznej
Celem, wzoru użytkowego jest opracowanie konstrukcji pompy charakteryzującej się większą efektywnością i pewnością działania oraz mniejszymi gabarytami.
Pompa charakteryzuje się tym, że jest wyposażona
w zwór (10) na doprowadzeniu instalacji podciśnienia,
który sprzężono z zaworem ciśnienia atmosferycznego
(12) w ten sposób, że działanie obu tych zaworów
(10) i (12) jest w danej chwili przeciwne.
(4 zastrzeżenia)

Pogłębiacz według wzoru użytkowego ma dwie powierzchnie przyłożenia (4 i 5) ostrza skrawającego,
z których każda ma promień krzywizny (Rl i R2) tej
samej wielkości, przy czym promień krzywizny (Rl)
jednej powierzchni przyłożenia (4) jest wyprowadzony
z początku (A) grubości (AB) płytki (1) a promień
krzywizny (R2) drugiej powierzchni przyłożenia jest
wyprowadzony z końca (B) grubości (AB) płytki (1)
na jej osi.
.
(1 zastrzeżenie)

B25B

W. 74146

1985 02 14

Andrzej Borkowski, Raszyn, Polska (Andrzej Borkowski).
B21D
B25B

W.74125

1985 02 06

Ośrodek Bada wczo-Rozwoj owy Chłodnictwa Domowego „Predom-Polar", Wrocław, Polska (Leszek Sikorski).
Przyrząd do zaciskania rur
Przyrząd według wzoru rozwiązuje zagadnienie
właściwego zaciskania rur przed ich zalutowywaniem.
Przyrząd składa się z korpusu (1) z rączką (2),
w którym umieszczona jest ośka (3) mająca na jednym końcu przesuwny trzpień (4), a na drugim klucz
(5). W korpusie (1) wykonane jest podcięcie (6) prostopadłe do osi trzpienia (4) o średnicy większej od
średnicy rury. Trzpień przesuwny (4) ma zakończenie
kuliste o średnicy mniejszej od zaciskanej rury.
(3 zastrzeżenia)

B23D

W. 73682

19841130

Klucz nasadowy
Przedmiotem wzoru użytkowego jest klucz nasadowy do szybkiego zakręcania lub odkręcania śrub
i nakrętek bez użycia dużej siły ręcznej.
Klucz nasadowy składający się z rękojeści (6) oraz
z trzona (1) z końcówką (9) do mocowania nasadki
klucza, charakteryzuje się tym, że trzon (1) ma zamocowane u góry pokrętło (2) z zagiętymi ku górze
obydwoma końcami (3). Na trzon (1) nasadzone jest
obrotowo ramię (4) z zamocowanymi na obydwu końcach ciężarkami (5) oraz wyjmowalna z trzona (1)
rękojeść (6), przy czym dające się zdejmować z trzona (1) ramię (4) obraca się na osi (7) rękojeści (6).
(1 zastrzeżenie)

B25B
B28B

W. 74160

1985 0214

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Zakład
Budowy Maszyn Doświadczalnych, Zabrze, Polska (Kazimierz Iwanicki).
.

Bydgoskie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „BINSTAL", Bydgoszcz, Polska (Marian Wygonowski, Andrzej Syrek).

Pogłębiacz dwuostrzowy

Mechanizm do zamykania i otwierania form

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia
trwałości pogłębiacza.

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienia opracowania skutecznej konstrukcji mechanizmu do zamykania
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i rozwierania formy do wytwarzania elementów izolacji termicznej.
Mechanizm według wzoru stanowią krzywka (1)
mająca dwa ramiona (4) i umieszczone między nimi
jarzmo (2) ze śrubą (3). Czopy jarzma (2) osadzone są
w wycięciach (5) ramion (4). Ramiona te mają otwory,
w których umieszczone są śruby (7) łączące krzywkę
(1) z formą (8).
(3 zastrzeżenia)

B60K

W. 73Ô15

1984 07 24

Tomasz Dzik, Marek Jodko, Kraków, Polska (Tomasz Dzik, Marek Jodko).
Urządzenie do ukierunkowania strumienia powietrza
w układzie chłodzenia samochodów
z silnikiem umieszczonym w tyle
B27C

W. 74145

1985 02 14

Zakłady Stolarki Budowlanej „Stolbud", Warszawa,
Polska (Stanisław Sołecki, Eugeniusz Kocełuk, Jerzy
Małek).
Urządzenie do produkcji elementów płytowych,
zwłaszcza płytek do zabezpieczania wyrobów
stolarki budowlanej w czasie transportu

Celem wzoru użytkowego jest zmniejszenie oporów
przepływu powietrza oraz zmniejszenie natężenia hałasu w układzie chłodzenia samochodów z silnikiem
umieszczonym z tyłu.
Istota wzoru użytkowego polega na tym, że w układzie chłodzenia silnika składającym się z wlotów (1),
kanału powietrznego (2), króćca odprowadzającego (3)
umieszczono w kanale powietrznym (2) nad króćcem
odprowadzającym (3) układ kierownic (4).
(1 zastrzeżenie)

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie umożliwienia prowadzenia masowej i zautomatyzowanej produkcji prostokątnych elementów, pozyskiwanych z odpadów płyt pilśniowych.
Urządzenie ma obudowę (1), w której umieszczone
są noże krążkowe (10), dzielące płytę pilśniową na
podłużne pasy, oraz przesuwny wózek (11) z dwoma
nożami (14), które przecinają poprzecznie pasy płyty
pilśniowej w sposób ciągły.
(3 zastrzeżenia)

B60P

W.74116

1985 02 06

PTSPM „TRANSMEBLE" w Poznaniu, Zakład Transportu Samochodowego w Trzcince, Trzcinka, Polska
(Jerzy Gliniewicz, Marek Zwierzyńsiki).
Nadwozie naczepy do przewozu mebli
B30B
B21D

W.74152

1985 02 13

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Pakujących,
Poznań, Polska (Piotr Basiński).
Łożyskowanie matrycy w prasie do kapsli butelkowych
Przedmiotem wzoru użytkowego jest łożyskowanie
matrycy w prasie do kapsli butelkowych zwłaszcza
kapsli aluminiowych do zamykania butelek mleczarskich. Łożyskowanie matrycy (3) kształtującej i wykrawającej kapsle poruszającej się w nieruchomej
tulei prowadzącej (2) stanowi łożysko toczne (4). Łożysko (4) posiada kulki (5) osadzone w koszyku (6),
rozmieszczone w nim wielorzędowo wzdłuż linii śrubowych.
(2 zastrzeżenia)

Przedmiotem wzoru użytkowego jest nadwozie naczepy do przewozu mebli.
Nadwozie naczepy do przewozu mebli stanowi konstrukcja nośna zbudowana z kształtowników zimnogiętych połączonych trwale w kratownicę, na której
rozpięta jest blacha (1) obustronnie ocynkowana hutniczo lakierowana, a wnętrze nadwozia wyłożone jest
sklejką wodoodporną (2) przymocowaną do brzegów
listew zaczepowych (3) będących w przekroju ceownikiem z wywiniętymi brzegami zamocowanych na
trwale w kratownicy nadwozia na dwóch wysokościach ścian bocznych i przedniej, na których to ścianach na kilku wysokościach są umieszczone miękkie
listwy oporowe (8). W profilu listew zaczepowych (3)
przyspawane są kołki zaczepowe (4), do których umocowane są pasy elastyczne (5) za pomocą zatrzaśników (6). Na pasach elastycznych (5) znajdują się
przestawne poduszki zderzakowe (7). (2 zastrzeżenia)
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Pod zaczepami (1) w płaskiej płytce (3) znajdują się
prostokątne wgłębienia (4) służące do lepszego mocowania plakietki.
(3 zastrzeżenia)
B65B

W. 74149

1985 02 12

Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali, Herby,
Polska (Józef Grobara, Romuald Grabałowski, Henryk
Korzekwa, Andrzej Otrębski).
Zasuwa pac z karki
B60Q

W. 72030

1984 03 01

Kombinat Typowych Elementów Hydrauliki Siłowej
„PZL-ł^ydral", Wrocław, Polska (Eugeniusz Olko,
Jerzy Gere).
Przyrząd do montażu i sprawdzania połączeń złącza
świateł samochodu z przyczepą

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie dostatecznie trwałej konstrukcji zasuwy, do zamykania
i otwierania okna wypychowego w ścianie bocznej
paczkarki, jednocześnie stanowiącej ścianę oporową
w momencie prasowania złomu.
Zasuwę stanowi korpus (1) o konstrukcji skrzynkowej mający dwa występy (3) prowadzące oraz przekręconą do jednej ścianki płytę (4) czołową. Wnętrze
korpusu (1) wypełnione jest betonem (6).
(1 zastrzeżenie)

Przyrząd składa się z puszki (1), w której osadzone
są kontrolne lampki (2), których końcówki połączone
są przewodami z odpowiadającymi im końcówkami
siedmiobiegunowej wtyczki samochodowej (5) z jednej
strony oraz przewodem połączonym z masą z drugiej
strony, przy czym kołpaki (3) lampek (2) są odpowied
nie do barw świateł samochodu, zaś przewody sca
lone są w kablu (4).
(1 zastrzeżenie)

B65D

W. 74026

1985 01 18

Hanna Szewczyk, Zbigniew Grzeszczuk, Warszawa,
Polska (Hanna Szewczyk, Zbigniew Grzeszczuk).
Pojemnik na kartki papieru i przybory do pisania
B65B

W. 74050

1985 01 24

Jerzy Wroniecki, Romuald Dutkowski, Wojciech
Kałkusiński, Warszawa, Polska (Jerzy Wroniecki, Romuald Dutkowski, Wojciech Kałkusiński).
Plakietka
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie lepszego
mocowania plakietki do ubrania przy jednoczesnym
zapewnieniu prostej i zwartej konstrukcji.
Plakietka ma dwa zaczepy (1) w kształcie haczyka,
umieszczone po dwóch bokach jednej strony płaskiej
płytki (3), stanowiące jednolitą całość z tą płytką.

Celem wzoru użytkowego jest zwiększenie asortymentu pojemników na kartki papieru do notatek.
Pojemnik mający kształt otwartego od góry prostopadłościanu charakteryzuje się tym, że po środku jednej ze ścianek bocznych (1) ma pionowe wycięcie
dochodzące do dna (2) pojemnika. Pojemnik podzielony
jest na dwie części ścianką (3), przy czym mniejsza
część podzielona jest na połowy przegródką (4), której
wysokość stanowi 3/4 wysokości pojemnika.
(2 zastrzeżenia)

B65D

W. 74074

1985 01 28

Przedsiębiorstwo Polonijno-Zagraniczne „Dawi", Katowice, Polska (Ryszard Rychel, Bogusław Janowicz).
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Pojemnik na substancje stałe i ciekłe

Pojemnik ma kształt prostopadłościanu o podstawie
kwadratowej. Górna część pojemnika stanowi zwężenie
(1) w kształcie zbieżnego ku dołowi walca zakończone
kołnierzem (2). Do zwężenia (1) wkładany jest korek
(3), który stanowi zamknięcie pojemnika. Górna część
korka (3) ma kształt sfery (4) zwężającej się ku dołowi do powierzchni walca (5). Walec (5) ma na swej
zewnętrznej powierzchni dwa profilowane żebra (6)
będące zaczepami elementu uszczelniającego (7), a elastyczne żebra (8) usytuowane na wewnętrznej powierzchni walcowej elementu uszczelniającego (7)
stanowią połączenie z zewnętrznymi żebrami (6) korka (3). Element uszczelniający (7) jest wypraską o podstawie koła i posiada na swej zewnętrznej części
elastyczne pierścienie (9) uszczelniające.
Pojemnik jest przeznaczony do zastosowania w laboratoriach, do przechowywania substancji stałych
i ciekłych, a wykazujących własności lotne, w gospodarstwach domowych oraz w handlu.
(2 zastrzeżenia)

B65D

W.74167
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Całość konstrukcji usztywniona jest płaszczem zewnętrznym (5) i wewnętrznym (6) z blachy fałdowej;
a obydwa płaszcze przymocowane są do krążyn (1).
Kontener ustawiony jest na dwóch wózkach kołowo-płozowych (7) połączonych ze sobą i mających koła
osadzone na obrotowych osiach. W górnej części rury
kontenera znajdują się cztery uchwyty (8) służące do
transportu powietrznego.
(3 zastrzeżenia)

B65D

W. 74169

1985 02 18

Zakłady Urządzeń Chemicznych „Metalchem", Kościan, Polska (Krzysztof Magnucki, Leszek Wojciechowski, Adam Graf).
Podparcie zbiornika cysterny
Wzór. użytkowy rozwiązuje zagadnienie pewnego
i stabilnego osadzania zbiornika cysterny.
Podparcie zbiornika cysterny według wzoru zawiera
dwie pary podpór (1) połączonych trwale ze zbiornikiem (2) oraz umieszczonych w jego przedniej i tylnej
części. Podpory (1) każdej z par są usytuowane symetrycznie względem płaszczyzny symetrii zbiornika (2)
i połączone nakładką (3). Każda z podpór (1) składa
się z płyt podporowych (4) i łącznika poziomego (5).
W podporach (1) umieszczonych w tylnej części zbiornika (2) znajdują się żebra (6) położone pionowo.
(2 zastrzeżenia)

1985 02 18

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Przemysłowego „BISTYP", Warszawa, Polska
(Zbigniew Sliwiński).
Kontener rurowy
Przedmiotem wzoru użytkowego jest kontener rurowy przeznaczony do stosowania jako budynek przewoźny zapleeza budowy lub w różnego rodzaju
bazach.
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie konstrukcji elementu rurowego, prostego w montażu,
nadającego się do masowej produkcji oraz łatwego
w transporcie. Kontener charakteryzuje się tym, że
złożony jest z ośmiu krążyn stalowych (I) stężonych
podłużnie sześcioma teownikami (2) oraz dwoma
rusztami stalowymi: podłogi (3) i sufitu (4).

B66B

W. 74171

1985 02 18

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego „PROJMORS", Gdańsk, Polska (Leszek Mazurkiewicz).
Reduktor obciążenia w ograniczniku udźwigu
Wzór użytkowy rozwiązuje problem opracowania
konstrukcji reduktora obciążenia ogranicznika udźwigu o znacznie zmniejszonych gabarytach i dużej dokładności wskazań czujnika.
Reduktor charakteryzuje się tym, że składa się
z obudowy (1), do której zamocowany jest czujnik
(2) i sprężyna (3). Pomiędzy czujnikiem (2) a sprężyną
(3) umieszczona jest sprężyna (5).
(1 zastrzeżenie)
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1984 12 20

W. 73837

Włodzimierz Bujniewicz, Pruszków, Polska (Włodzimierz Bujniewicz.).
Lejek, w szczególności do benzyny
Lejek stanowi naczynie o kształcie stożka, wyposażone w sitko (2), przy czym naczynie (1) jest wkręcone w przewód (3) mający postać monolitycznej
giętkiej rury o kształcie szeregu zestawionych z sobą
pierścieni.
(1 zastrzeżenie)

Dział C
CHEMIA I METALURGIA
C07F
C01B

W. 74061

1985 01 25

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych,
Warszawa, Polska (Andrzej Brzozowski, Jacek Tomaszewski).

wanej do kołnierza (13) za pomocą śrub (21). Komora
dolna urządzenia (14) zaopatrzona jest w pochyłe dno
(15) nachylone w kierunku syfonu wodnego (16)
z rurką odpowietrzającą (17).
(1 zastrzeżenie)

Urządzenie do usuwania odpadowych chlorosilariów
Urządzenie do usuwania odpadowych chlorosilanów,
zwłaszcza zanieczyszczonych chlorosilanów pozostających na dnie stalowych pojemników, stanowiące absorber zaopatrzony w perforowane półki, charakteryzujące się tym, że perforowane półki (1), łącznie
z pokrywą (2) prostokątnego otworu w bocznej ścianie
urządzenia, do której są zamocowane, tworzą ruchomy
panel przesuwający się po prowadnicach (18) i zamocowany do kołnierza (5) za pomocą śrub (21).
W pokrywie (2) osadzony jest również przewód (3)
doprowadzający wodę, zaopatrzony w dysze (4). Nad
przewodem (3) poniżej wlotu do przewodu (6) odprowadzającego gazy z urządzenia, umieszczona jest perforowana płyta (7) z warstwą kulek (8), ograniczająca
przepływ gazów odlotowych.
Przewód (9) doprowadzający gaz nośny nasycony
chlorosilanem oraz przewód (10) zakończony dyszą
(22), doprowadzający wodę do kanału wejściowego (11)
urządzenia, osadzone są w pokrywie (12) prostokątnego otworu w górnej ścianie urządzenia, zamoco-

Dział E
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO
E01D

W. 74006

1985 01 15

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych, Kielce, Polska (Józef Głomb, Stefan Jendrzejek, Teodor
Czernasiak, Andrzej Mastej, Lechosław Gazda, Leopold Giemza, Antoni Dyrda).

Łożyska czaszowe według wzoru użytkowego mają
małe gabaryty i ciężary. Można je używać jako łożyska stałe i przesuwne po drobnych zmianach konstrukcyjnych.
(2 zastrzeżenia)

Mostowe łożysko czaszowe
Wzór użytkowy dotyczy mostowych łożysk czaszowych mających zastosowanie do podparcia ustrojów
nośnych mostów lub innych konstrukcji na podporach.
Łożysko utworzone jest z trzech elementów stalowych: płyty górnej (2), czaszy (3) i płyty dolnej (4)
z wyżłobieniem czaszowym. Między tymi płytami
umieszczono płaską wkładkę (5) z tarflenu i czaszowo
ukształtowaną wkładkę (6) z tarflenu. Powierzchnie
płyt (2) i (4) od strony wkładek (5) i (6) są wypolerowane. Wkładki (5) i (6) od strony płyt (2) i (4)
mają smarowniczki wypełnione smarem.

E01H

W.74044

1985 01 22

Dowództwo Wojsk Lotniczych, Poznań, Polska (Jerzy
Derwisiński, Andrzej Niwiński, Ryszard Skomski,
Konrad Waprzko).
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Podmuchowa oczyszczarka lotniskowa
Ciągniona podmuchowa oczyszczarka lotniskowa,
przeznaczona do usuwania luźno zalegających zanieczyszczeń na sztucznych nawierzchniach drogowych,
zwłaszcza drogach kołowania i pasach startowych,
składa się z ramy nośnej (3) na kołach, zespołu napędowego z silnikiem wysokoprężnym (2) i wentylatora odśrodkowego (1) z przymocowanym na stałe
rozwidlonym konfuzorem (10). W konfuzorze (10)
znajduje się przerzutowa przepustnica do sterowania
strumieniem powietrza na roboczą część rozwidlenia.
Ustawienie wentylatora (1) względem ramy (3) oraz
budowa konfuzora (10) zapewniają wysoką sprawność
energetyczną oczyszczarki.
(1 zastrzeżenie)
E04G

W. 74148

1985 02 14

Warszawskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal", Warszawa, Polska (Bohdan Brym, Leszek Ceran, Zygmunt
Łukasik, Zygmunt Mielnik).
Prefabrykowany pomost montażowy

E04C

W. 74005

1985 01 15

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych, Kielce, Polska (Stefan Jendrzejek, Lechosław Gazda, Leopold Giemza, Stanisław Mentel, Janusz Motyl).
Łącznik kabli sprężających - łubkowy
Wzór użytkowy dotyczy łącznika kabli sprężających
mających zastosowanie do sprężania konstrukcji betonowych lub stalowych.
Łącznik utworzony jest z łubków (2) obejmujących
bloki (4), w których zakotwione są kable sprężające
(5). Pogrubienia (6) łubków (2) opierają się o występy
pierścieniowe (7) bloków (4). Pierścienie (3) umieszczone w wycięciach łubków (2) zapewniają stabilizację
łącznika (1). Płytka dociskowa (8) zapewnia przeniesienie sprężania na segment konstrukcji (9). Łącznik
według wzoru ma mały gabaryt i niewielki ciężar.
(1 zastrzeżenie)

Niniejszy wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
prefabrykowanego pomostu montażowego, przemieszczanego w pionie wzdłuż rusztowania masztowego
i przystosowanego do wykonawstwa robót elewacyjnych, który umożliwia prowadzenie tych robót w warunkach utrudnionych, takich jak przy wnękach, pilastrach i narożach elewacji. Zgodnie z wzorem, prefabrykowany pomost montażowy jest zaopatrzony w
co najmniej jeden, z dwóch pomostów pomocniczych
(5, 5a), przymocowywanych rozłącznie po przeciwnej
stronie kładki komunikacyjnej (2) do części (1, la) pomostu głównego, w zamian zdemontowanego po tej
stronie pomostu bocznego (4, 4a).
(1 zastrzeżenie)

E06B

W. 74058

1985 01 25

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Stolarki Budowlanej „Stolbud", Wołomin, Polska
(Wojciech Hertel, Ryszard Baran, Jan Łasiewicz, Zdzisław Olendzki, Cezary Góralski, Wacław Krasuski).
Okno z podwójnymi skrzydłami okiennymi

E04C

W. 74007

1985 01 15

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych, Kielce, Polska (Stefan Jendrzejek, Lechosław Gazda, Leopold Giemza, Stanisław Mentel, Janusz Motyl).
Łącznik kabli sprężających - śrubowy
Wzór użytkowy dotyczy łącznika kabli sprężających mających zastosowanie do sprężania konstrukcji
betonowych lub stalowych.
Łącznik utworzony jest z blachy (4) i blachy głównej (5) połączonych śrubami sprężającymi (2). Wewnątrz łącznika znajdują się zakotwienia (6) kabli sprężających (7). Blacha (4) powoduje równocześnie przeniesienie siły na segment konstrukcji (11). Łączniki
według wzoru można używać przy wykonywaniu
sukcesywnym i sprężaniu konstrukcji partiami.
(1 zastrzeżenie)

Okno składające się z ościeżnicy i skrzydeł okiennych charakteryzuje * się tym, że ma połączone na
stałe z ościeżnicą (1) krosno zewnętrzne (2) i krosno
wewnętrzne (3). Na zawiasach natomiast osadzone jest
zewnętrzne skrzydło okienne (6) oraz wewnętrzne
skrzydło okienne (13) zespolone ze skrzydłem okiennym środkowym (18).
Krosno zewnętrzne (2) wręgiem z odsądzeniem prostym (4) przylega od strony pionowej i górnej poziomej do wręgu z rowkiem (5) zewnętrznego skrzydła
okiennego (6), zaś od strony dolnej powierzchnią
skośną z uskokiem. (7) przylega do tego skrzydła.
W zewnętrznym skrzydle okiennym (6) we wpuście
(8) umieszczona jest szyba (9) oraz zewnętrzny wywietrznik (10) z profilem zewnętrznym odpowiadającym profilowi zewnętrznemu, zewnętrznego skrzydła
okiennego (6), którego ramiaki w części przylegającej
do wywietrznika mają profil poziomych i pionowych
ramiaków krosna zewnętrznego (2).
W krośnie wewnętrznym (3) z wręgiem prostym
krosna (12) osadzone jest wewnętrzne skrzydło okienne (13) z wręgiem prostym skrzydła (14) umieszczonym na obwodzie od strony krosna (3) oraz ustawionym po przeciwnej stronie wpustem skrzydła (15) do
osadzania szyby (16).
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W wewnętrznym skrzydle okiennym znajduje się
wywietrznik wewnętrzny o proiilu zgodnym z profilem wewnętrznego skrzydła okiennego (13).
(3 zastrzeżenia)

E21F

W. 74137

1985 02 11

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek", Katowice,
Polska (Kazimierz Mróz, Gerard Stolecki, Zygmunt
Widuch, Horst Potrawa).
E21B

W. 74136

1985 02 08

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kraków, Polska (Stanisław Nowak, Władysław Fijak, Jan
Szymakowski, Edward Bęben).
Urządzenie do uszczelniania rur okładzinowych
podczas prób ciśnieniowych
Urządzenie przeznaczone jest do prób ciśnieniowych
uzbrojenia przeciwerupcyjnego wylotu wiertniczego.
Urządzenie składa się z trzonu (1), na którym
w środkowej części osadzony jest korek (2) w kształcie tulei (3), która w dolnej swej części połączona jest
trwale z korpusem stalowym (4) i pierścieniem osłaniającym (5).
(1 zastrzeżenie)

E21D

W. 74165

1985 02 15

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław,
Polska (Romuald Glapiński, Ryszard Pawlak, Andrzej
Janowski).
Obudowa spągu wyrobiska górniczego
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia spągu przed wypiętrzaniem.
Obudowę spągu według wzoru tworzą osadzone
w wywierconych otworach (2) w spągu i ustabilizowane w nim spoiwem (4) cięgna (3) rozmieszczone
w sąsiednich otworach tworzących szereg, usytuowany
zgodnie z kierunkiem działania naprężeń występujących w górotworze. Rozwiązanie według wzoru umożliwia wytworzenie w spągu szeregu układów działających jak belki o dużej wytrzymałości.
(1 zastrzeżenie)

Urządzenie do sterowania blokady
i sygnalizacji bezpieczeństwa
Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie
sterowania, blokady i sygnalizacji bezpieczeństwa
przeznaczone do wszystkich typów przenośników i kolejek podwieszanych stosowanych w podziemiach
kopalń.
W korpusie (1) urządzenia wyróżnia się komorą
główną (2), komorę mikrowyłączników (4) oraz komorę przyłączeniową (6). Komora główna (2) wyposażona jest w buczek (8) połączony z płytą (9) osadzoną w pokrywie (3) oraz łącznik przyciskowy załączający (10) i łącznik przyciskowy rozłączający (11)
Komora mikrowyłączników (4) zaopatrzona jest w mikrowyłączniki blokady (13) i sygnalizacji (14). Komora
przyłączeniowa (6) podzielona jest przegrodą izolacyjną (15) na części: iskrobezpieczną i nieiskrobezpieczną oraz posiada listwę zaciskową (16). W ściankach korpusu (1) osadzone są izolatory przepustowe
(18). Na zewnątrz korpusu (1) zlokalizowany jest mechanizm blokady, który tworzy dźwignia (19) z trzpieniem (20) przemieszczającym się wewnątrz tulejki (21)
w kierunku mikrowyłączników.
Uruchomienie łącznika przyciskowego załączającego
(10) powoduje zamknięcie iskrobezpiecznego obwodu
sterowania w przyłączonym urządzeniu napędowym
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przenośnika lub kolejki oraz następuje równoczesne
zadziałanie buczka (8). Uruchomienie łącznika przyciskowego rozłączającego (11) powoduje rozwarcie
obwodu sterowania w przyłączonym urządzeniu napędowym. Oddziaływanie mechaniczne na dźwignię
(19) powoduje rozwarcie wewnętrznych zestyków mi-
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krowyłącznika blokady (13) i przerwę w iskrobezpiecznym obwodzie sterowania, zaś zestyków mikrowyłącznika sygnalizacji (14) przerwanie nieiskrobezpiecznego obwodu zasilania i zgaśniecie lampy sygnalizacyjnej współpracującej z urządzeniem.
(2 zastrzeżenia)

Dział F
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
F02M

W. 74133

1985 02 08

Fabryka Obsługowych Urządzeń Samochodowych
im. Batalionu Czwartaków AL, Warszawa, Polska
(Marek Radomski, Stanisław Micznik).
Końcówka doprowadzająca powietrze,
w szczególności do cylindrów
przy sprawdzaniu ich szczelności
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie konstrukcji końcówki nadającej się do stosowania do
różnego typu silników.
Końcówka charakteryzuje się tym, że ma korpus
(1), na zewnątrz którego osadzona jest ruchoma tuleja
(2), w górnej części ujęta nakrętką (7), natomiast
w dolnej części wsparta na sprężystym elemencie (4)
za pośrednictwem podkładki (3), przy czym sprężysty
element (4) połączony jest z korpusem (1) za pomocą
wkręta (5) mające przelotowy otwór (6).
(1 zastrzeżenie)

F16K
F24H

W. 74117

1985 02 06

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej,
Gdynia, Polska (Tomasz Kuplicki, Jadwiga Pawlińska, Edward Wincewicz).
Przesłona regulacyjna przepływu

F16D

W. 74168

1985 02 18

Raciborska Fabryka Kotłów „RAFAKO", Racibórz,
Polska (Henryk Smieja, Jerzy Thamm).
Sprzęgło rozruchowe
obrotowego podgrzewacza powietrza
Przedmiotem wzoru użytkowego jest sprzęgło rozruchowe obrotowego podgrzewacza powietrza o osi
pionowej, umieszczone pomiędzy silnikiem elektrycznym a przekładnią zębatą.
Wzór użytkowy rozwiązuje sprzęgło rozruchowe mechaniczne, które odznacza się prostą budową, odpornością na zanieczyszczenia oraz nie wymaga sterowania.
Przedmiotowe sprzęgło ma cylindryczną obudowę
(1), w której, w łożysku (7) jest osadzony kielichowy
człon napędzający (4), mający wałek (5), do połączenia
z przekładnią zębatą, a w kielichu ma usytuowany
człon napędowy (2), do połączenia z silnikiem elektrycznym, na tarczy którego, na sworzniach (6), ma
obrotowo osadzone segmenty cierne (3).
(1 zastrzeżenie)

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji przesłony regulacyjnej ułatwiającej precyzyjne nastawienie przepływu, umożliwiającej skuteczne uszczelnienie śruby regulacyjnej oraz zabezpieczającej przed rozregulowaniem nastaw przez osoby
postronne.
Przesłona regulacyjna przepływu stanowi zestaw
trzech krążków o jednakowej średnicy, osadzonych
centrycznie na przewodzie rurowym. Prostokątny
otwór środkowego krążka wyposażony jest w przesuwną wkładkę (2). Wkładka (2) ma w górnej części
gniazdo, w które wchodzi, odpowiednio ukształtowana
końcówka (3) śruby regulacyjnej (4). Śruba regulacyjna (4) ma część nagwintowaną (5). Gwintowana
część śruby regulacyjnej (4) wkręcona jest w otwór
(7) wspornika (6) przymocowanego do korpusu (1)
przesłony. Łeb (8) śruby regulacyjnej (4) ma kształt
specjalny, na przykład trójkątny, a do wspornika (6)
przymocowana jest rurka osłaniająca (9). Przesłona
regulacyjna przepływu, według wzoru użytkowego,
ma zastosowanie w przewodach pracujących pod ciś•nieniem, zwłaszcza w przewodach centralnego ogrzewania i sieciach ciepłej wody.
(3 zastrzeżenia)
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W. 74122

1985 02 05

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Kompletnych Obiektów „Chemadex", Kraków, Polska (Henryk Kopyto, Bolesław Mosur).
Przepustnica odcinająca
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji przepustnicy odcinającej przeznaczonej do
szczelnego zamykania przepływu gazu lub powietrza.
Przepustnica ma klapę zamykającą (4), której oś
(3) obrotu jest przesunięta względem płaszczyzny przylegania tej klapy do gniazda (2) oraz względem osi
korpusu (1). Na obrzeżu klapy (4) jest osadzony elastyczny pierścień uszczelniający (9) zaciśnięty między
pierścieniami kształtowymi (6) i (9).
(2 zastrzeżenia)

F16K
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W. 75004

1985 06 14

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia W. 72785
albo W. 72786
Bielska Fabryka Armatur „Befa", Bielsko-Biała,
Polska (Jerzy Janeczko, Stanisław J. Szeląg, Leopold
Szczypka).
Zawieradło zaworowe
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia
trwałości i niezawodności zawieradeł zaworowych,
a jego istota polega na tym, że tulejka (2), osadzona
w otworze zawieradła (1), jest od dołu zaślepiona,
przy czym jest ona trwale połączona z zawieradłem
(1) przy zastosowaniu spawania, lutospawania, lutowania, zgrzewania albo klejenia.
(8 zastrzeżeń)

F23D

W. 73583

19841112

Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne, Zakład Własny Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Pracy, Koszalin, Polska (Jan Stępkowski).
Osłona płomienia palnika do obróbki szkła
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
skutecznej i uniwersalnej, a zarazem prostej w konstrukcji osłony zabezpieczającej obsługę palników do
obróbki szkła przed promieniowaniem cieplnym.
F16K

W. 74124

1985 02 06

Spółdzielnia Pracy Usług Pralniczo-Farbiarskich
„Świt", Poznań, Polska (Witold Kręglewski, Ireneusz
Malujda).
Pływak sterujący do zaworu
Pływak przeznaczony zwłaszcza do regulowania
odpływu kondensatu pary wodnej, ma postać kuli
zespawanej z dwóch półkulistych czasz (la) i (lb)

z blachy nierdzewnej. Kula ta jest połączona z ramieniem (4) sterującym pracą zaworu. W celu ułatwienia łączenia ze sobą czasz przez spawanie, jak
również ułatwienia napraw, pływak zaopatrzony jest
w gwintowany króciec (2) zakręcany korkiem (3).
Króciec (2) służy do odpowietrzania pływaka podczas spawania jego czasz. Ułatwia to sprawdzenie
szczelności spawania, gdyż może służyć do podłączenia
sprężonego powietrza.
(1 zastrzeżenie)

Osłona charakteryzuje się tym, że ma tuleję wewnętrzną (1) i tuleję zewnętrzną (2) przechodzącą
w stożkową część osłonową (3). Pomiędzy tuleją wewnętrzną (1) i tuleją' zewnętrzną (2) usytuowane są
żebra dystansowe (4). W tulei zewnęrznej (2) wykonane są otwory (5) do przelotu powietrza chłodzącego,
zaś w stożkowej części osłonowej (3) wykonane jest
trapezowe wycięcie (8) i wzierniki (6). Osłona ponadto
wyposażona jest w wkręt (7) służący do jej mocowania na korpusie dyszy wylotowej płomienia palnika.
Osłona znajduje zastosowanie we wszystkich typach
palników stosowanych do obróbki szkła cienkościennego, szczególnie przy wytwarzaniu wyrobów z rurek
szklanych jak bańki do ozdób choinkowych, fiolki,
kształtki, formówki i tym podobnie.
(5 zastrzeżeń)
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W. 74144
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1985 02 12

Politechnika Śląska, Gliwice, Polska (Andrzej Walewski, Wacław Wojnar, Tadeusz Chmielniak, Mirosław Krupa, Janusz Przybyła, Wincenty Lisiecki, Jerzy
Iwan, Marek Wąsowicz, Ludwik Madeja, Andrzej
Mączyński).
Wstępny podgrzewacz powietrza kotłów
Wstępny podgrzewacz powietrza kotłów charakteryzuje się tym, że rury grzewcze (2) wyposażone są
w koszulki aluminiowe (3) śrubowo użebrowane, przy
czym stosunek wysokości h żebra (4) do średnicy
zewnętrznej d rury grzewczej (2) wynosi 0,4 a podziałka s żeber (4) wynosi 0,2 d.
(1 zastrzeżenie)

Dział G
FIZYKA
G01B

W. 74123

1985 02 05

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Kompletnych Obiektów Przemysłowych „Chemadex", Kraków, Polska (Stanisław Miśtal, Rafał Lewan, Zdzisław
Szott).
Zbiornik korekcyjny
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
zblokowanej konstrukcji zbiornika korekcyjnego, stosowanego głównie do produkcji szkła wodnego.
Zbiornik korekcyjny charakteryzuje się tym, że
w cylindrycznym płaszczu (1) ma umieszczoną wężownicę (6) rurową stanowiącą zespół grzewczy, przy
czym wężownica (6) jest usytuowana wzdłuż wewnętrznej powierzchni płaszcza (1) pozostając od niej
w stałym odstępie, zaś do przestrzeni otoczonej tą
wężownica wpuszczone są łopatki (4) mieszadła (3).
(2 zastrzeżenia)

Przyrząd stanowi tarcza (1), na bocznej powierzchni
której naniesiona jest trzypunktowa skala, przy czym
prostopadle do tarczy, w szczelinach usytuowane są
trzy kołki (2), które połączone są z trzema sprężyna
mi (4). Obrotowa tarcza (8), mająca skalę kątową czte
rokrotną, usytuowana współosiowo z tarczą (1), osa
dzona jest na sworzniu (7). Tarcze (1 i 8) współpra
cują ze sprężyną (11), która zamocowana jest współ
osiowo ze sworzniem (7) pomiędzy tarczami.
(1 zastrzeżenie)

G01M

W. 74175

1985 02 18

Uzdrowisko Kołobrzeg, Kołobrzeg, Polska (Zbigniew
Szelinger, Andrzej Jackowski).
Przyrząd do sprawdzania szczelności
elementów kotłów,
zwłaszcza do centralnego ogrzewania
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania prostej konstrukcji przyrządu umożliwiającej
sprawdzanie szczelności elementów kotła.
Przyrząd według wzoru użytkowego ma pary pokryw połączone ze sobą łącznikiem, przy czym każda
para pokryw ma pokrywę przednią (7) zaopatrzoną
w gwintowane gniazda (14) oraz pokrywę tylną (8)
zaopatrzoną w trzpień gwintowany (16) i dodatkowo
pokrętło (15). W pokrywie przedniej (7) pary pokryw
umieszczona jest końcówka wlotowa (11) zaopatrzona
w manometr (12) i zawór odcinający (13). Ponadto
wszystkie pokrywy zaopatrzone są w uszczelki stalowe (9) i uszczelki gumowe (10).
(6 zastrzeżeń)
G01M

W. 74135

1985 02 08

Fabryka Obsługowych Urządzeń Samochodowych
im. Batalionu Czwartaków AL, Warszawa, Polska
(Marek Radomski, Stanisław Miecznik).
Przyrząd do kontroli kąta obrotu wału korbowego
podczas pomiaru szczelności cylindrów
w silnikach samochodowych
Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji przyrządu nadającej się do stosowania przy pomiarach
nowoczesnych silników samochodowych.
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Nr 24 (312) 1985
G03B

W. 74162

1985 02 14

Adolf Forbert, Warszawa, Polska (Adolf Forbert).
Urządzenie do fotografowania rysunków
składających się na obraz przestrzenny
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
urządzenia umożliwiającego uzyskanie przestrzennego
obrazu otrzymanego z cząstkowych rysunków.
Urządzenie stanowi podstawa (1) z otworem, w tylnej części której, na sworzniu (3), osadzona jest wahliwie płyta (4) z podłużnym otworem (5), w którym
osadzone są od spodu chwyty, na których z kolei,
na zewnątrz płyty (4), umieszczone są suwliwie i usytuowane poprzecznie w stosunku do płyty (4) ramki
(7) z osadzonymi w nich szklanymi płytami (8), natomiast w części przedniej podstawy (1) osadzony jest
na wsporniku (9) fotograficzny aparat (10), a na powierzchni podstawy (1) przy krawędzi płyty (4) umieszczona jest skala (11).
(1 zastrzeżenie)

79
W. 74815

G08B

1985 05 16

Zakłady Metalowe „Predom-Mesko", Skarżysko-Kamienna, Polska (Lucjan Grabiński, Andrzej Piątek, Bogdan Tochman).
Sygnalizator świetlny,
zwłaszcza do maszyn zespołowych
Wzór rozwiązuje zagadnienie lokalizacji awarii,
zacięć lub pozycji pracy poszczególnych mechanizmów
i urządzeń maszyn zespołowych, pracujących w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.
Sygnalizator świetlny ma postać kubka (1) zamkniętego pokrywą (2). Zewnętrzna strona dna kubka (1)
ma tarczę cyfrową, wyposażoną w wyświetlacze, którymi są diody elektroluminescencyjne (5). Pokrywa
(2) ma dławicę (7) doprowadzającą wiązkę przewodów
przyłączeniowych (8), umieszczonych w izolacji dodatkowej (9), do wnętrza kubka (1), w którym te przewody są rozdzielone i połączone z diodami elektroluminescencyjnymi (5) i których połączenia są zalane
żywicą epoksydową (12).
(3 zastrzeżenia)

Dział H
ELEKTROTECHNIKA
H01H

W. 74803

1985 05 13

Radomska Wytwórnia Telefonów „Telkom-RWT",
Radom, Polska (Marek Rogozik, Stefan Jarosik).
Przełącznik przyciskowy, zwłaszcza do mikrotelefonu
aparatu telefonicznego
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania przełącznika o dużej niezawodności działania.
Przełącznik według wzoru charakteryzuje się tym,
że ma ruchomą magnetyczną przesłonę (6) zamocowaną obrotowo na osi przesłony osadzonej w korpusie
<1) przełącznika, równolegle do linii sił pola magnetycznego wytwarzanego przez stały magnes (3). Koniec
magnetycznej przesłony (6) o kształcie zbliżonym do
ceownika wchodzi w szczeliny między stałym magnesem (3), a kontaktronami umieszczonymi na montażowej płytce (4), po dwóch stronach stałego magnesu
(3), prostopadle do linii sił pola magnetycznego. Stały
magnes (3) jest osadzony w gnieździe osadczym (2)
uformowanym w korpusie (1). Przedmiot wzoru ma
zastosowanie szczególnie w mikrotelefonach specjalnych aparatów telefonicznych.
(1 zastrzeżenie)

H01L

W. 74134

1985 02 08

Fabryka Obsługowych Urządzeń Samochodowych
im. Batalionu Czwartaków, Warszawa, Polska (Tomasz Olszewicki).
Oprawka diody
Przedmiotem wzoru użytkowego jest oprawka diody
o nowym i użyteczniejszym ukształtowaniu stosowana
w urządzeniach elektronicznych.
Oprawkę stanowi korpus (1) z przelotowym otworem (2), przy czym na zewnętrznej powierzchni korpusu (1), w górnej jego części, jest kryza (3), a w dol-
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nej kołnierz (4), natomiast na zewnętrznej powierzchni
przelotowego otworu (2), w dojnej jego części, są dwa
kołnierze (5 i 6), a w górnej części cztery występy
(7) rozmieszczone symetrycznie.
(1 zastrzeżenie)

H02G

Nr 24 (312) 1985
W.74170

1985 02 18

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego „Projmors", Gdańsk, Polska (Leszek Mazurkiewicz).
Zwijak kablowy

H0IR

W. 74130

1985 02 08

Lech Maziakowski, Szczecin, Polska (Lech Maziakowski).
Zintegrowany zespół łącznikowy:
wtyczka sieciowa - rozłącznik

Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji
zwijaka kablowego pozwalającego na wykorzystanie
momentu obrotowego własnego koła jezdnego do napędu bębna kablowego.
Zwijak charakteryzuje się tym, że kablowy bęben
(9) napędowy moment obrotowy otrzymuje od jezdnego koła (1) poprzez zębatą przekładnię (2), zębatą
zwrotną przekładnię (4), przeciążeniowe sprzęgło (6)
oraz zębatą przybębnową przekładnię (8).
(1 zastrzeżenie)

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia
funkcyjności wtyczki sieciowej przez zespolenie jej
z rozłącznikiem.
Rozłącznik (3) wmontowany jest w pokrywę (2)
korpusu (1) wtyczki sieciowej. Zespół wtyczka-rozłącznik ma szczególne zastosowanie w nieprzemysłowych łącznikach elektrycznych.
(1 zastrzeżenie)

H05B

W.74166

1985 02 18

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Polam",
Warszawa, Polska (Stanisław Karbownik, Antoni
Wróblewski).
Obudowa urządzenia elektronicznego

H01S

W. 74019

1985 01 18

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława
Dąbrowskiego, Warszawa, Polska (Kazimierz Maksjan,
Janusz Tyszka).
.
Lampa pompująca
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
lampy, której konstrukcja zapewniałaby bardziej równomierny rozkład pola elektrycznego pomiędzy elektrodami.
Lampa pompująca służy do pobudzania materiału
laserującego. Lampa ma rurę wyładowczą (1), na
końcach której umocowane są elektrody (2). W obszarach przyelektrodowych znajdują się warstwy przewodząco-odbijające (3) pokryte warstwami dielektrycznymi (4).
(2 zastrzeżenia)

Obudowa urządzenia elektronicznego, zwłaszcza obudowa elektronicznego zapłonnika świetlówki składa
się z podstawy (1) w kształcie prostokątnej płytki oraz
połączonej z nią gwintowo pokrywy (2) o obrysie
odpowiadającym wymiarom płytki podstawy (1)
i wgłębieniu (3) w kształcie pudełka, którego ścianki
o mniejszej powierzchni mają jednakowe nadlewy (4)
umieszczone asymetrycznie w przeciwległych narożach pokrywy (2).
Nadlewy (4) mają na powierzchniach bocznych po
dwa wycięcia (5) dochodzące do krawędzi pokrywy (2)
oraz na powierzchniach czołowych po dwa otwory
(6), w które wchodzą śruby (7) złączek (8) zamocowanych na płytce (9) drukowanej umieszczonej wewnątrz obudowy w prostokątnej ramce (10) stanowiącej wypust podstawy (1). Ramka (10) ma po zewnętrznej stronie na każdej krótszej ściance parę występów (11) o kształcie prostopadłościanów wchodzących w wycięcia (15) pokrywy (2) tworząc otwory (12).
Ramka (10) ma na wewnętrznych ściankach trzy pary
występów (13, 14, 15), na których spoczywają końce
płytki (9) drukowanej,
(3 zastrzeżenia)
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Nr zgłoszenia
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Strona

1

2

3

1

2

3

241312
244408
245640
245973
246244
246824
246950
247499
247549
247562
247566
247567
247568
24756
247570
247571
247572
247577
247578
247584
247585
247586
247590
247591
247594
247595
247597
247602
247603
247604
247606
247607
247609
247610

F02M
C07D
B01D
B65B
H01F
G01P
B29C
B23K
A61F
A23N
B63C
A01D
A01D
H03B
B22D
C04B
B01D
G01B
G04F
G05F
C09J
F23C
E21D
E21C
H02P
E02D
B29H
B63H
C01B
C08G
G01P
C08L
G01P
B61L
F16K
G09F
C02F
G03B
H01R
G04C
F28D
G01N
B21F
E01B
B01F
E01C
B01D
E21D
H01J
C04B
C08F
F02M

40

247655
247656
247657
247658
247659
247661
247662
247664
247665
24766
247668
247669
247670
247673
247674
247676
247677
247678
247679
247680
247683
247687
247689

DO 3D
G05F
G05F
C25D
C09J
C08F
C07F
H03K
E21C
C09J
G06F
B22C
B66C
C22B
C22B
C01G
C01G
B66C
B30B
G05B
G01R
B65B
G01P
G0I M
G01C
F15B
G06F
B29J
E21D
B61B
C07F
H02B
C25D
B23B
G01R
HOLT
G01L
G09F
C07D
F04B
G01M
F16J|
B29C
A23P
C01B
G01L
G01N
G01L
C01B
B65G
C08L
E21C
F15B

35
56
56
34
30
28
28
61
38
30
57
8
17
33
34
18
19
17
12
55
5)3
15
52
50
48
42
57
12
40
13
28
60
34
8
54
59
49
58
24
42
50
43
11
3
18
49
51,
50
18
16
29
38
43

247612

T

24/1985

247615
247618
247619
247621
247622
247623
247626
247628
247629
247630
247636
247637
247638
247640
247647

247649
247650
247652

G11B

23
5
15
58
52
11
9
4
3
14
1
1
61
8
20
5
53
55
56
30
45
39
37
61
36
12
15
17
29
53
29
53
13
44
58
19
54
59
55
47
51
7
36
6
36
6
39
59
20
28
41
58

247690
247693

247696
247697
247701

247704
247706
247707
247708
247710
247711
2 4 7 7 1 3 i
247715
247716
247717
247720
247728
247729
247731
247733
247734
247735
247737
247738
247740
247741
247750
247751

247753
247754
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1

247755
247756
247757
247758
247760
247761
247762
247763
247766
247767
247930
248112
249104
249737
250323
250719
250869
250885
250S65
250992
251056
251100
251101
251341
251342
251343
251344
251345
251346
251347
241348
251349
251385
251462
251472
251492
251487
251495
251498
251508
251510
251528
251529
251530
251535
251539
251545
251548
251551
251553
251554
251556
251558
251560
251566
251572
251573
251577
251578
251592
251604
251611
251625
251630

T

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

B25B
C02F
C04B
B61G
C03B
G01M
G04D
A61F
B22D
E21C
E21B
A01N
C08H
B23B
B60R
C07C
A01N
F16S
F16K
B60G
B65G
A61F
A61F
C08F
G01N
C12Q
C12P
C1ÓG
C12P
C12Q
A23L
C12P
G03C
B25B
F21L
E21D
B25B
B29D
F24F
B63B
B29C
H01L
F16K
C07D
B25B
C07C
H02J
G0LC
D04B
F02N
G01N
F16H
F27B
G01S
D04H
F03D
F03D
B22F
C03C
G01B
A01N
G01C
C03C
B65F

3
10
19
21
13
20
51

55
4
8
38
37
1
29
9
13
21
1
45
44
12

17
4
5
29
52
32
32
30
32
33
2
32
54
10
45
40
10
12
46
14
11
59
44
24
10
57
60
48
35
41
52
43
47
54
35
41
41
8
20
48
2
49
20
16

Nr 24 (312) 1985

1
251632
251633
251637
251651
251653
251670
251682
251712
251713
251716
251830
251904
251912
251945
251964
251965
251971
252063
252064
252113
252126
252128
252129
252160
252164
252165
252166
252248
252249
252250
252302
252304
252329
252344
252362
252388
252443
252445
252462
252463
252465
252467
252488
252489
252516
252521
252524
252560
252563
252574
252625
252659
252660
252661
252741
252773

252850
252854
252855
252856
252858
252859
253029
253074

2

T
T
T
T
T
T
T
T
T

T
T

G08B
B21H
C22C
E05B
F27D
B24B
C01B
C10L
C10L
A23L
B27K
E21C
C13K
B23Q
C12P
B02C
C01F
C10L
C10L
H02J
C02F
E21D
C07D
D03D
C07D
C07D
C07D
F26B
A41D
C13H
B63B
C07C
B03C
C07C
C07D
F16J
F27D
C07D

conc

T

C07C
E02D
F15B
C10L
C04B
H04L
C10B
C21C
A22C
A61M
C03B
F26B
C07K
C07C
C07C
F04B
C07D
C07D
B65B
B65B
C07D
C07C
C07C
B01J
F42B

3
57
7
34
37
47
9
18
31
31
2
,11
39
33
9
32
6
18
31
31
60
19
40
24
35
25
25
25
46

3
33
14
21
6
21
26
44
47
26
22
22
36
43
34
21
61
30
33
2
5
20
46
28
22
23
42
26
27
15
16
27
23
23
6
48

Nr 24 (312) 1985
1
253225
253300
253322
253323
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B21D
H05B
B63C
A41D

3

1

7
62
14
3

253324
253332 T
253405 T

83
2
A41D
C07C
E21B

3

3
23
37
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Nr zgłoszenia
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1

2

3

72030
73015
73285
73549
73583
73666
73682
73837
73846
73907
73936
73968
74005
74006
74007
74019
74026
74044
74050
74058
74061
74074
74108
74116
74117
74118
74122
74123
74124
74125
74128
74129
74130
74132
74133

B60Q
B60K
A63H
B01L
F23D
B01D
B23D
B67C
A47J
B01D
A47J
A47G
E04C
E01D
E04C
H01S
B65D
E01H
B65B
E06B
C07F
B65D
A47L
B60P
F16K
A63F
F16K
G01B
F16K
B21D
B05B
A61J
H01R
A61J
F02M

71
70
66
67
77
66
69
73
64
67
64
64
74
73
74
80
71
73

71
74
73
71

65
70
7S
66
77
78
77
69
68
65
80
66
76

Nr zgłoszenia
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Strona

1

2

3

74134
74135
74136
74137
74138
74142
74144
74145
74146
74147
74148
74149
74152
74154
74155
74156
74157
74158
74160
74161
74162
74164
74165
74166
74167
74168
74169
74170
74171
74175
74177
74376
74803
74815
74914
75004

H01L
G01M
E21B
E21F
B05C
B01F
F28D
B27C
B25B
A47.I
E04G
B65B
B30B
B05B
B01D
B08B
A01J
A01K
B25B
A61B
G03B
B01L
E21D
H05B
B65D
F16D
B65D
H02G
B66B
G01M
A61G
A47C
H01H
G08B
A44B
F16K

79
78
75
75
68
67
78
70
69
64
74
71
70
68
67
69
63

63
69
65
79'
68
75
80
72
76
72
80
72
78
65
63

79
79
63
77

SPIS TREŚCI

Ł Wynalazki
Str.
Dział
Dział
Pział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział

A - Podstawowe potrzeby ludzkie
B - Różne procesy przemysłowe; Transport
C - Chemia i metalurgia
D - Włókiennictwo i papiernictwo
E - Budownictwo: Górnictwo
F - Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska
G - Fizyka
H - Elektrotechnika
Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków

1
5
17
35
36
40
48
58
91

IL Wzory użytkowe

Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział

A
B
C
E
F
G
H

-

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

83
66
73
73
76
78
79
84
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