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

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

Urząd Patentowy podaje do wiadomości konta w NBP
1. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 § 77 - opłaty związane * rejestracją ł ochroną wynalazków,
wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych;
opłaty za skargi 1 odwołania
2. Urząd Patentowy PRL, Centralny Ośrodek Informacji Patentowej - NBP V O/M w Warszawie
konto: 1052-2583-222 cz. 64 dz. 77 rozdz. 7811
§ 43 - wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw,
§ 44 - wpłaty za usługi poligraficzne 1 mikrofilmowe
3. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie konto: 1052-2583-139-32 - wpłaty za powołanie
biegłego.

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL - Centralny Ośrodek
Informacji Patentowej, Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 00-950 Warszawa
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Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce
I. Wynalazkach do opatentowania
II. Wzorach użytkowych do ochrony
I. W Y N A L A Z K I
Dział A
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
A01D
B65G

P. 251781 T

85 01 31

Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Kluczbork, Polska
(Tadeusz Sowiński, Tadeusz Peć).
Konstrukcja przedniego przenośnika kopaczki
do kartofli
' Konstrukcja przedniego przenośnika kopaczki do
kartofli według wynalazku rozwiązuje zagadnienie
ochrony przed przenikaniem mas ziemnych do części
prętów (8) taśmy przenośnika (6), stykających się
z kołem napędowym taśmy. Ochronę tę
zapewnia
osłona z pasów (10) i (11) parciano-gumowych, przymocowanych do burt (1) i (2) skrzyni kopaczki. Odcinki (9) metalowych pasków, łączących sąsiednie pręty (8) taśmy przenośnika (6) wzmacniają je przed
ugięciem pod ciężarem przenoszonej ziemi.
(2 zastrzeżenia)

A01G

P.247781

Andrzej Zółkowski,
Żółkowski)

Warszawa,

84 05 22

Polska

(Andrzej

z których wydobywająca się struga wody na zasadzie
odrzutu obraca ramionami razem z przymocowaną do
nich tarczą (5), która spełnia podwójną rolę podajnika wody do ramion i koła napędowego. Tarcza (5)
jest od dołu podparta łożyskiem oporowym (6). Koło
walcowe (7) ułożyskowane w części (8) dociskane jest
ciężarem własnym urządzenia do tarczy (5) co zapewnia przy obrocie ramion obrót rolki (9) na stałe związanej z kołem (7). Dwudzielne koła toczne (10) są
obrotowo umocowane w korpusie (11) i oplecione liną
(12) podtrzymywaną naciągami (13). Na końcu ramienia (3) jest obrotowa zamocowana kierownica
(14)
zmieniająca kierunek strugi po uderzeniu patyka (15)
w ogranicznik ikrańcowy (16). Woda doprowadzana jest
wężem (1) zaciśniętym na osi obrotu (2).
(1 zastrzeżenie)

A01G

P.247802

84 05 23

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jerzy
Krzemiński, Paweł Olczyk).

Spryakiwacz ogrodowy samoprresuwny

Uchwyt zabezpieczający wąż przed obrotem

Przedmiotem wynalazku jest spryskiwacz ogrodowy, służący do samoczynnego nawilżania ziemi bez
konieczności ciągłego kontrolowania tego procesu.
Urządzenie ma rozpryskiwacz w postaci obrotowo
zamocowanych dwóch ramion (4) nierównej długości,

Uchwyt ma otwór (2) wyposażony w układ progów
(3, 4, 5, 6) usytuowanych w przestrzeni i przesuniętych względem siebie, przy czym odległość między
progami jest co najwyżej równa zewnętrznej średnicy
węża (1), a ponadto otwór (2) ograniczony jest dwiema
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równoległymi płaszczyznami (7, 8) również oddalonymi na odległość co najwyżej równą zewnętrznej średnicy węża (1) usytuowanymi prostopadle do osi progów.
(1 zastrzeżenie)
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denko (2) wraz z uchwytem rękojeści (3) wsuwana
jest do pojemnika po prowadnicach wewnętrznych (4)
i po całkowitym jej wsunięciu następuje szczelne
zamkniecie pojemnika przez denko (2) i ramkę (6).
(2 zastrzeżenia)

A22C

P.251792 T

85 01 30

Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług
Rybackich „Dalmor", Gdynia, Polska (Alojzy Kwapiszewski).
Urządzenie do rozbiórki kalmarów

A01N

P. 251903 T

85 02 09

Włodzimierz Lupa, Nowy Sącz, Polska (Włodzimierz
Lupa).
Sposób i urządzenie do wprowadzania
w szklarniach pasożytniczej błonkówki

. .

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji urządzenia do rozbiórki kalmarów zapewniającego możliwość bardzo dokładnego oczyszczenia
tub, usunięcia gonad, a przede wszystkim przystosowanego do rozbiórki głowonogów w uwzględnieniu
ich różnej wielkości.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że układ tnąco-czyszczący stanowi nóż (12), zespół usytuowanych na
taśmie (1) korytek (3) wyposażonych w łyżki (5) i odboje (22) oraz dwa przeciwbieżne walce, z których
dolny walec ułożyskowany jest na parze ruchomych
dźwigni (15) sprzężonych z rolką (19)
Łyżki (5) o regulowanej długości są zamocowane
rozłącznie i zaopatrzone w układ regulacji położenia
względem walców. Łyżki te są wyposażone w widełki
(6) mające w przekroju poprzecznym kształt litery V.
Nad środkową częścią korytek (3) osadzony jest nóż
(12), który wyposażony jest w układ regulacji poosiowego przesuwu.
(1 zastrzeżenie)

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zwalczanie metodą biologiczną szkodnika roślin, jakim
jest mączlik szklarniowy. Sposób według wynalazku
polega na tym, że w larwach mączlika szklarniowego
wyhodowaną pasożytnicza błonkówkę (10) na liściach
roślin (9) w ostatnim stadium larwalnym umieszcza
się na kartce stalowej (1) którą wsuwa się do wnętrza
specjalnego pojemnika wykonanego w kształcie walca
o przekroju poprzecznym elipsy, następnie pojemnik
umieszcza się odpowiednio między roślinami uprawianymi w szklarni i pozostawia się go w szklarni
do czasu wylęgnięcia się i wylotu przez oczka siateczki - gazy młyńskiej (8) dorosłych owadów
uskrzydlonych błonkówki (10).

A23B

Urządzenie według wynalazku stanowi pojemnik
w kształcie walca o przekroju poprzecznym elipsy,
zawierający prowadnice wewnętrzne (4) połączone na
sztywno z jednego końca z denkiem (5), a z drugiego
końca z ramką (6). Prowadnice wewnętrzne (4) w połowie swej długości usztywnione są pierścieniem stalowym eliptycznym (7). Na całej długości pojemnika
nasunięty jest rękaw wykonany ze specjalnej siateczki - gazy młyńskiej (8) o odpowiedniej wielkości
oczek, do wnętrza którego wsuwa się kratkę stalową
(1) z nałożonymi liśćmi roślin (9) z wyhodowaną błonkówką (10).
Kratka stalowa (1) zawierająca z jednego końca

P.251840 T

85 02 05

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice,
Polska (Ryszard Hołownicki, Stanisław Maj, Zdzisław
Cianciara, Waldemar Krupa, Andrzej Urbański).
Urządzenie do nanoszenia chlorku wapnia na owoce
w paletach skrzyniowych
Celem wynalazku jest opracowanie uproszczonej
konstrukcji urządzenia o niższych kosztach wykonania
i zmniejszonych gabarytach.
Urządzenie zawiera ramę (1) ze zbiornikiem (2), nad
którym znajdują się dwie komory (3) z przesuwnymi
drzwiami (4). Od góry komory (3) są przysłonięte sitami (5). Drzwi (4) są przesuwane za pomocą łańcucha
(6) napędzanego przez silnik (9) i przekładnię (8). Nad
komorami (3) jest ułożyskowana na ośce (11) dwuryn-
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nowa kierownica (12) wyposażona w rolkę (13), współpracującą ze zderzakami (14). Nad kierownicą (12)
jest zainstalowany króciec (15) połączony przewodem
z pompą (16).
(2 zastrzeżenia)

A23J

P.247957

3

element filtru ze słupkiem tytoniowym. W owinięciu
utworzona jest strefa regulacji (22), która może mieć
kształt obwodowej szczeliny. Obwodowa szczelina może rozciągać się częściowo poprzez owinięcie, albo też
może rozciągać się całkowicie poprzez owinięcie,
a częściowo poprzez owijkę filtru. W tym ostatnim
przypadku owijka filtru powinna być stosunkowo
nieprzepuszczalna dla przepływu powietrza.
Sposób wytwarzania obejmuje etap oparcia słupka
tytoniowego o zespół filtru, etap owinięcia zespołu
filtru owinięciem oraz etap utworzenia obszaru kontrołwanego osłabienia w owinięciu.
(11 zastrzeżeń)

84 05 29

Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego,
Łódź, Polska (Antoni Szydłowski, Henryk Waszczykowski, Jerzy Źuk, Ryszard Osiński, Henryk Grzybowski, Andrzej Sucheoki).

Marek Wiaderny, Warszawa, Polska (Marek Wiaderny).

Urządzenie do teksturowania białka

Wanna kąpielowa

Celem wynalazku jest opracowanie takiej konstrukcji urządzenia, w której szybko i sprawnie można
będzie nadać nową, trwałą, komórkową strukturę
bezpostaciowym surowcom białkowym, głównie pochodzenia zwierzęcego.
Urządzenie do teksturowania białka ma generatory
promieniowania mikrofalowego w postaci magnetronów (2). Magnetrony są zasilane prądem z zasilaczy
(7) umieszczonych pod taśmą transportera (1). Każdy
magnetron ma oddzielny ekran (4) w kształcie stożka,
oddzielny powietrzny układ chłodzący nadmuchowo-wyciągowy (5) oraz oddzielny transformator żarzenia (3).
Urządzenie ma zespół doprowadzający surowiec
białkowy, składający się z kosza zasypowego (9) z elementem dociskowym (10), transportera ślimakowego
(14) i dyszy rozdzielającej (16).
(1 zastrzeżenie)

Celem wynalazku było opracowanie funkcjonalnej
konstrukcji wanny. Wanna składa się z jednolitej
części zasadniczej (1) z instalacją przelewowo-spustową (4), przy czym w części (1) znajdują się otwory
manipulacyjne (2) zakręcane pokrywami (5) dla umożliwienia połączenia spustu (3) z instalacją kanalizacyjną.
(1 zastrzeżenie)

A47K

A61B

P. 245777

P.246283

84 0118

84 02 20

Akademia Medyczna, Wrocław, Polska (Kazimierz
Frączkowski, Józef Jagielski, Andrzej Maciejowski).
A24D

P.252288

85 03 07

Pierwszeństwo: 84 03 07 - St. Zjedn. Am. (nr 587325)
R J . Reynolds Tobacco Company, Winston - Salem,
Stany Zjednoczone Ameryki.
Papieros o regulowanej mocy
oraz sposób wytwarzania papierosa
o regulowanej mocy
Celem wynalazku jest umożliwienie regulowania
mocy papierosa przez palacza.
Papieros zawiera słupek tytoniowy (12) owinięty
bibułką (14) i zespół filtru. Element filtru (16) otoczony jest owinięciem (20), które może również łączyć

Układ do badania
wywołanych potencjałów mózgowych

.
f ^ifX

Celem wynalazku jest opracowanie układu umożliwiającego szybką i łatwą zmianę programu badań
oraz ilościową ocenę uzyskanych zapisów.
Układ zawiera odrębny wzmacniacz (3) dołączony
do wyjścia elektroencefalografu (2) oraz ma programowany komputer (11), wykonawczy układ (6) i sprzęgający układ (5), na wejściu którego znajduje się konwerter (4) analogowo-cyfrowy. Wykonawczy układ (6)
ma na wejściu deszyfrator (7) kodów programów, połączony przez rejestr (8) i odrębny blok (9) sterowania
z blokiem (10) generacji sygnałów, znajdującym się
na jego wyjściu. Sprzęgający układ (5) połączony jest
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z komputerem (11) poprzez dopasowujący blok (12).
Komputer (11) współpracuje z operatorskim pulpitem
(13), drukarką (14), dyskową pamięcią (15) i perforatorem (16) taśmy.
(2 zastrzeżenia)

A61B
G01P

P.247801
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elastyczne w a r s t w y powłokowe, korzystnie w postaci
płatów (22, 23) porowatego, piankowego tworzywa
sztucznego, albo też nadmuchiwanych pneumatycznych
poduszek, przy czym, w celu umożliwienia regulacji
pozycji użytkownika w szerokich granicach, poduszka
oparciowa (32) ma profil k l i n a skierowanego wąską
krawędzią do dołu, a obie poduszki (22, 32) mają odpowiednio do powyższego celu dobraną objętość.
(10 zastrzeżeń)

84 05 23

P A N Instytut Podstawowych Problemów Techniki,
Warszawa, Polska (Paweł Karłowicz, Andrzej Nowicki, Maciej Piechocki, Wojciech Secomski).
Ultradźwiękowy przepływomierz dopplerowski
do rejestracji maksymalnej prędkości cieczy
Ultradźwiękowy przepływomierz dopplerowski do
pomiaru prędkości maksymalnej cieczy, zwłaszcza
krwi, znajduje zastosowanie w diagnostyce medycznej. Przepływomierz zawiera histograf interwałów
czasowych (2) umożliwiający rejestrację przebiegu
czasowego widma częstotliwości chwilowych. Istotę
wynalazku stanowi przystawka (4) do histografu (2),
służąca do selekcji częstotliwości maksymalnych.
Przystawka (4) zawiera układ całkujący „RC", w
którym rezystor R przyjmuje dwie wartości: (Ri),
włączaną w trakcie ładowania oraz (R2), większą
o rząd wielkości, włączaną w trakcie rozładowania
kondensatora (C). Wybór rezystora (Ri) lub (R2) dokonywany jest przy pomocy komparatora (7) porównującego wielkość napięcia na kondensatorze (C)
z aktualnym napięciem sygnału z histografu.
(1 zastrzeżenie)

A61K

P.252062

85 02 21

Pierwszeństwo: 84 02 21 - Węgry (nr 686/84)
Alkaloida Vegyészeti, Gyár, Tiszavasvári,
(Kubala Ferencné, Danicska István).
Sposób

Węgry

wytwarzania preparatów farmaceutycznych
o przedłużonym działaniu

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania
p r e p a r a t ó w farmaceutycznych o przedłużonym u w a l nianiu rozpuszczalnych w wodzie soli nieorganicznych
i organicznych substancji czynnych.
Sposób wytwarzania preparatów farmaceutycznych
o przedłużonym działaniu polega na tym, że substancję czynną i środki pomocnicze równomiernie zwilża
się roztworem neutralnego polimeru w organicznym
rozpuszczalniku, granuluje się, po czym granulat p r a suje się w tabletki z wypełnieniem i poddaje
się
obróbce cieplnej i/albo granulat prasuje się w tabletki, których powierzchnie powleka się powłoką z przepuszczalnego polimeru, przy czym przepuszczalność
powłoki reguluje się substancjami rozpuszczalnymi w
wodzie.
(6 zastrzeżeń)

A61M

84 12 14
P. 250931
Pierwszeństwo: 83 12 17 - RFN (P. 3345722.0)

A16G

P. 251797 T

85 02 01

Jan Kałek, Poznań, Polska (Jan Kałek).
Zespół sztywnych nakładek do wyściełanych foteli,
w szczególności do foteli wózków inwalidzkich
lub samochodów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia
pełnego przylegania sztywnych, anatomicznie p r a widłowych nakładek, do siedzenia i oparcia wyściełanego fotela, w szczególności fotela wózka inwalidzkiego lub samochodu, a także umożliwienia regulacji
położenia ciała użytkownika względem tego fotela.
Zespół nakładek charakteryzuje się tym, że każda
z nakładek (20, 40) siedzenia i oparcia (3) fotela (1)
wózka inwalidzkiego lub samochodu jest wyposażona
od strony przylegania do tego fotela w podatne i/lub

Boehringer Ingelheim KG, Ingelheim
Republika Federalna Niemiec.

am

Rhein,

Celem wynalazku jest zapewnienie równomiernego
wydobywania się lekarstwa oraz lepszego rozbijania
aglomeracji tworzonych przez rozdrobniane l e k a r stwa.
Inhalator ma komorę (6), której średnica przelotowa jest około 1,1- do 2,5-krotnie większa od średnicy
kapsułki, a długość komory (6) jest około 0,02 do
1-krotnie większa od długości kapsułki, przy czym
otwór wlotowy powietrza (3) znajduje się w dnie komory (6) i jest mniejszy od średnicy kapsułki, a otwór
wylotowy powietrza znajduje się w części komory (6),
naprzeciwległej względem otworu wlotowego powie-

trza.

(3 zastrzeżenia)
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Układanka logiczna

A63F

84 00 01

P.247993

Karol Michałowski, Warszawa, Polska (Karol Michałowski).

Celem wynalazku jest zwiększenie asortymentu zabawek dla dzieci typu układanek.
Układanka składa się z zestawu elementów do układania (1) o kształcie trójpolowych figur, składających
się z trzech płaszczyzn połączonych z sobą pod kątem 120°, przy czym elementy te mają różne, możliwe kombinacje trzech oznaczeń (a, b, c), oraz zestawu różnokolorowych żetonów (2) o kształcie sześciokątów równoramiennych.
(1 zastrzeżenie)

Dział B
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
B01D

P.247980

84 05 30

Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego
„Polar", Wrocław, Polska (Marian Rutkowski, Edward
Drąg. Zygmunt Skrzypiński, Jacek Warchał, Mieczysław Steininger).
Sposób regeneracji freonu z zużytych
lub uszkodzonych agregatów chłodniczych
Sposób polega na tym, że prowadzi się regenerację
w adsorberach wypełnionych substancjami wiążącymi zanieczyszczenia, a dla usunięcia śladów oleju
skroplony freon poddawany jest destylacji rektyfikacyjnej.
(2 zastrzeżenia)

B01D

P.251874

T

85 02 06

Biuro Projektów Ochrony Atmosfery „Proat", Szczecin, Polska (Henryk Dominiak).
Urządzenie do utylizacji związków
chlorowcoorganicznych
Celem wynalazku jest opracowanie prostej i ekonomicznej konstrukcji urządzenia do utylizacji związków chlorowcoorganicznych, zwłaszcza do termiczno-katalitycznego spalania związków chlorowcoorganicznych z absorpcją chlorowodoru i chloru, bromowodoru, bromu, fluoru, fluorowodoru oraz jodowodoru
i jodu.
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się
tym, że ma komorę spalania (2) z palnikiem (1) połączoną rozłącznie z króćcem (3) wlotu gazów. Poniżej tego króćca umieszczony jest katalizator (4), pod
którym znajduje się wypełnienie podtrzymujące (7)
wypełnienie chłodnicy (8). Powyżej wypełnienia
chłodnicy (8) usytuowany jest króciec (9) wlotu roztworu do chłodnicy. Na podstawie skrubera (10) ułożone jest wypełnienie potrzymujące (20) wypełnienie
skrubera (21). Powyżej górnej warstwy wypełnienia
skrubera (21) usytuowany jest króciec (22) wlotu roztworu do skrubera. Nad tym króćcem znajduje się
wypełnienie odkraplacza (23).
(6 zastrzeżeń)

BOID
C02F

85 0418

P. 252991 *

Pierwszeństwo: 84 05 04 - Węgry (nr 1732-84)
Magyar Asvanyolaj es Földgaz
Budapeszt, Węgry.

Kiserleti

Intezet,

Sposób ciągłego filtrowania cieczy
i urządzenie do ciągłego filtrowania cieczy
Celem wynalazku jest zapewnienie osobnej regulacji szybkości ruchu materiału filtrującego oraz jego
przepłukiwania w procesie ciągłej filtracji z zastosowaniem ruchomego złoża.
Sposób według wynalazku polega na tym, że nasycony przesączem materiał filtrujący doprowadza SÍQ
w sposób regulowany ilościowo z dna ziarnistego złoża do pionowych rur podawczych i za pomocą do-
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prowadzonej do tych rur części wpływającego do filtrującej partii urządzenia strumienia surówki filtracyjnej unosi się ten materiał do góry, powyżej nasączonego złoża, następnie oddziela się go od tego
strumienia surówki, pozwala mu się opadać, siłą grawitacji, z powrotem na górną powierzchnię złoża filtrującego, przepłukując zarazem ten materiał w przeciwprądzie za pomocą strumienia przefiltrowanej cieczy, porwanego ku górze przez przepuszczone w tym
kierunku powietrze, po czym zanieczyszczoną tym
płukaniem przefiltrowaną ciecz odprowadza się poza
urządzenie, razem z podawczą częścią surówki filtracyjnej.
Urządzenie według wynalazku cechuje się tym, że
w pobliżu dna rury podawczej (4) znajduje się nastawna za pomocą pionowej rury (21) szczelina (20),
ponadto w celu właściwego doprowadzenia strumienia
(A2) cieczy, urządzenie zawiera dolną komorę rozdzielczą (19) oraz wyposażoną w szczeliny (11) górną
komorę rozdzielczą (10).
(7 zastrzeżeń)

B01F

P. 247992

Nr 25 (313) 1985

łych w cieczy, w celu ich rozpuszczenia, względnie
wytworzenia jednolitej zawiesiny.
Mieszadło według wynalazku jest wyposażone w
dwa wirniki o różnej średnicy osadzone na jednym
wale, przy czym wirnik górny (2) ma średnicę mniejszą niż wirnik dolny (3) i jest obudowany kierownicą
(4) służącą do wprowadzania cieczy w ruch pionowy
z góry na dół.
(2 zastrzeżenia)

B01F

P.251844 T

85 02 04

Wyższa Szkoła Inżynierska im. gen. A. Zawadzkiego, Opole, Polska (Lesław Budzeń, Danuta Dąbrowska,
Marek Węgrzyn).
Mieszalnik statyczny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji mieszalnika statycznego z uchylnymi półkami, przeznaczonego do ciągłego mieszania materiałów sypkich.

84 06 01

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji
Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice,
Polska (Adam Pruchnicki, Ludwik Jura, Adam Kubarek).
Mieszadło do rozprowadzania substancji
stałych w cieczy
Przedmiotem wynalazku jest mieszadło przeznaczone do intensywnego rozprowadzania substancji sta-

Mieszalnik utworzony jest przez pionowy kanał (1),
w którym umieszczone są półki (2) przymocowane cio
osi (3), przechodzącej przez ściany kanału (1), na których końcach umieszczone są ramiona przeciwwagi (4)
z umieszczonym na nich ruchomym obciążeniem (5).
(3 zastrzeżenia)

B01J
C01B

P.251859 T

85 02 05

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jerzy
Schroeder, Jerzy Zabrzeski, Roman Zmyślony).
Katalizator do utleniania amoniaku
do tlenku azotu
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zwiększenie efektywności procesu utleniania amoniaku
do tlenku azotu.
Katalizator według wynalazku w postaci pakietu
siatek wykonanych ze stopu rodu z innymi metalami,
najkorzystniej z platyną, charakteryzuje się tym, że
co najmniej dwie kolejne siatki w pakiecie różnią się
między sobą zawartością rodu i/lub średnicą drutu,
przy czym zarówno zawartość ta jak i średnica
zmniejszają się wraz ze zwiększającym numerem pozycji siatki w pakiecie.
(3 zastrzeżenia)

B05B
F27D
F26B
C04B
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841017

Pierwszeństwo: 83 10 17 - St. Zjedn. Am. (nr 06/542272)
Mauville Service Corporation, Denver, Stany Zjednoczone Ameryki (William Hahn SMITH).
Sposób nakładania na powierzchnię warstwy włókien,
ogniotrwałe spoiwo, materiał ognioodporny
i pistolet rozpyłowy
Sposób tworzenia warstwy izolacyjnej polega na
tym, że za pomocą pistoletu rozpyłowego, na pokrywaną powierzchnię kieruje się mieszaninę włókien
ogniotrwałych i lepkiego nieorganicznego spoiwa, a
następnie utworzoną warstwę po ubiciu utwardza się
w temp ok. 200°C.
Spoiwo ogniotrwałe stanowi mieszaninę związku
fosforanowego, środka klejącego (glinka montmorylonitowa lub bentonitowa), topnika w postaci np. kwasu
borowego oraz koloidalnej zawiesiny tlenku metalu,
np. tlenku glinu (reagującej ze środkiem klejącym)
lub krzemionki.
Pistolet rozpyłowy zapewnia równomierne zwilżanie włókien ogniotrwałych spoiwem zanim dotrą do
powierzchni urządzenia. Pistolet rozpyłowy zawiera
przewód zasilający, detektor usytuowany na przewodzie zasilającym do kształtowania strumienia materiału w pierścieniowy tor, co najmniej jedną dyszę
do zewnętrznego rozpylania i co najmniej jedną dyszę usytuowaną wewnątrz pierścieniowego toru materiału. Pistolet może być bez detektora, a wówczas
dysza wewnętrzna znajduje się w objętości strumienia włókien.
Przykład rozwiązania konstrukcji pistoletu przedstawia figura 3. Stożkowy korpus (25) osadzony w ru.rze przy użyciu łopatek (27), odchyla strumień włókien (24) tak, by przybrał on przekrój kołowy lub
owalny. Roztwór spoiwa podawany jest przewodem
(28), zaworem (29) do zewnętrznej rury dyszowej zasilającej dysze (31) otaczające z zewnątrz pierścieniowy strumień (24). Na korpusie (25) znajdują się ułożone koliście wewnętrzne dysze (32), które natryskują
spoiwo ona wewnętrzną powierzchnię (30) strumienia
(24).
(44 zastrzeżeia)

ssące charakteryzuje się tym, że ma co najmniej trzy
agregaty ssące (2) z niezależnym napędem i indywidualnymi wyłącznikami (6) usytuowane w głowicy na
planie trójkąta równobocznego. Do agregatów ssących (2) zamocowane są wkłady filtracyjne (4) umieszczone wewnątrz pojemnika zsypowego. Głowica ma
czaszę (1), do której tłoczone jest powietrze, przy czym
czasza (1) stanowiąca tłumik szmerów ma jeden wylot
(7), który osłonięty jest osłoną (8). Głowica ma co najmniej trzy nogi (13), których długość jest większa od
długości wkładów filtracyjnych (4). (3 zastrzeżenia)

B08B

P. 247922

84 05 26

Kombinat Metalurgiczny Huta Katowice, Zakłady
Koksownicze im. Powstańców Śląskich, Zdzieszowice,
Polska (Kazimierz Jamorski, Kazimierz Majchrzak).
Sposób czyszczenia kolan,
zwłaszcza na osprzęcie odciągowym gazu baterii
koksowniczych i urządzenie do czyszczenia kolan,
zwłaszcza na osprzęcie odciągowym
gazu baterii koksowniczych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie bezpiecznego
i skutecznego czyszczenia kolan na osprzęcie odciągowym gazu z baterii koksowniczych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że przy
zamkniętej rurze odciągowej a otwartym zaworze odcinającym, w dowolnym czasie, za wyjątkiem cyklu
ładowania naboju i wypychania koksu, spłukuje się
nárosty silnym płaskim strumieniem wody skierowanym prawie stycznie na wewnętrzne ścianki kolana.
Urządzenie według wynalazku składa się z co najmniej dwóch prądownic (2) umieszczonych szczelnie

B08B

P. 247886

84 05 23

Pierwszeństwo: 84 04 09 - Ogólnopolskie Targi
Wynalazków nr OPT/PP-1/84)
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Urządzeń
Klimatyzacyjno-Wentylacyjnych i Odpylających „Barowent", Katowice, Polska (Piotr Knapek, Teodor
Ozóg, Grzegorz Kazimierski).
Odkurzacz przemysłowy
Celem wynalazku było opracowanie konstrukcji odkurzacza służącego do oczyszczania hal i odciągania
dymów i pyłów.
Odkurzacz przemysłowy składający się z cylindrycznego korpusu stanowiącego pojemnik na śmieci
oraz głowicy, w której zabudowane jest urządzenie
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w kieszeniach (3), mających wyloty skierowane prawie stycznie na czyszczoną powierzchnię a wytwarzających płaskie strumienie wody o dużej szybkości.
(3 zastrzeżenia)

B08B

P.247934

84 05 30

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Antoni Latuszek, Zygmunt Zawisławski).
Urządzenie do oczyszczania powierzchni
zewnętrznych i wewnętrznych przedmiotów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie oczyszczania
przedmiotów, zwłaszcza elementów rurowych z osadu.
Istota wynalazku polega na tym, że urządzenie zawiera koncentrator drgań ultradźwiękowych (A), stanowiący przetwornik piezoelektryczny w kształcie
zbliżonym do pierścienia opasującego przedmiot oczyszczany (1), przy czym obwód wewnętrzny koncentratora (A) jest większy od obwodu zewnętrznego
przedmiotu oczyszczanego (1), zaś pomiędzy koncentratorem (A) a przedmiotem (1) umieszczony jest pośredniczący element, korzystnie metalowy (B).
.(4 zastrzeżenia)

B21F

P. 247865

N.r 25 (313) 1985

Urządzenie do spęczania wyrobów
metalowych na gorąco
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostej konstrukcji urządzenia do spęczania zapewniającego wysoką jakość wyrobu.
Urządzenie zawiera korpus (1), mocowany do stołu prasy uniwersalnej, który jest połączony układem
dźwigni (2, 3, 4) z obsadą (5) mocowaną do suwaka
prasy. Korpus (1) wraz z dzieloną tuleją (12) stożkową służy do mocowania pręta (14) spęczanego, natomiast obsada (5), w której jest osadzony stempel (18)
do kształtowania końca pręta (14).
(5 zastrzeżeń)
B23B

P.247822

84 05 24

Fabryka Automatów Tokarskich „Ponar-Wrocław",
Wrocław, Polska (Jan Włodarczyk, Bronisław Ciróg).
Tokarka, zwłaszcza uniwersalna
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
tokarki, zwłaszcza uniwersalnej, mającej 24 stopnie
prędkości obrotowej wrzeciona w dwóch kierunkach
(jego obrotu, w której 16 stopni prędkości obrotowej,
w zakresie obrotów wysokich i średnich, uzyskuje się
przy trzech zazębieniach trzech par kół oraz przy odłączeniu tej części napędu, która przewidziana jest
dla niskiego zakresu obrotów.
Wynalazek charakteryzuje się tym, że na nawrotnym wale (15) są trwale osadzone trzy zębate koła
(14, 16, 17), z których dwa są wybiórczo zazębiane z
dwoma pośrednimi kołami (19 albo 20) tworzącymi
przesuwną dwójkę osadzoną na pierwszym pośrednim
wale (21), na którym osadzone są dwie dalsze przesuwne dwójki utworzone przez dwie dalsze pary
pośrednich kół (22 i 23) oraz 24 i 25), aaś na czwartym pośrednim wale (41) jest osadzone przesuwnie
pośrednie koto (42) zazębione ze zdawczym kołem (36)
trwale osadzonym na zdawczym wale (35).
(2 zastrzeżenia)

84 05 28

Fabryka Maszyn Górniczych im. Tadeusza Żarskiego, „Pioma", Piotrków Trybunalski, Polska (Wojciech
Dratwa, Jan Kaźmierczak).

B23C
B02C

P. 247945

84 05 30

Chojnickie Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe
Przemysłu Ziemniaczanego „Premos", Chojnice, Polska
(Mieczysław Grabiak, Marek Feliszkowski, Florian
Tarandt, Zdzisław Kołodziński, Andrzej Jóźwiaik, Andrzej Rudzki, Władysław Paszfciewicz, Wiktor Respondek, Jan Brauer, Nikodem Miśkiewicz, Gerard
Cherkowski, Edward Jacuński, Janusz Stasiak, Hubert Węgierski, Kazimierz Gierszewski).
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Sposób wykonywania wielobocznych wrębów
na powierzchni walcowej bębna maszyny
do rozcierania płodów roślin okopowych,
warzyw i owoców
Powierzchnię pobocznicy bębna (1) z osiowym
otworem (2) frezuje się wzdłużnie, jednocześnie w
dwóch płaszczyznach równoległych, przy czym do frezowania używa się dwa frezy (4 i 5) o różnych średnicach. Frezy te są osadzone na wspólnym wrzecionie
(6), przy czym ich średnice i rozstaw są ściśle uzależnione od zarysu wrębów (3). Boczną powierzchnię
skrajną freza (4) o mniejszej średnicy ustawia się w
płaszczyźnie promieniowej, natomiast boczną powierzchnię skrajną freza (5) o większej średnicy ustawia się w płaszczyźnie, która tworzy z płaszczyzną
promieniową „n" - tego wrębu pewien kąt, który jest
uzależniony od rozstawienia frezów (4 i 5), mierzonego ilością wrębów „n", jak również całkowitą ilością wrębów „N" na pobocznicy obrabianego bębna
U).
Zabieg frezowania poszczególnych wrębów (3) jest
powtarzalny w przesunięciu o jeden wrąb. Przedstawiona powyżej obróbka umożliwia wykonanie wrębów o niesymetrycznym zarysie. Dla uzyskania wrębów o zarysie symetrycznym, obróbkę wykonuje się
przy pomocy dwóch frezów o jednakowych średnicach,
osadzonych na wrzecionie, przy czym obydwa frezy
ustawia się symetrycznie względem płaszczyzny promieniowej.
(5 zastrzeżeń)
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Wartości rezystorów są tak dobrane, że spełniają
warunki: stała czasowa u k ł a d u j e s t
Wmeż

większa od 0,1 sekundy, lecz mniejsza od 2 sekund,
a napięcie pracy jałowej na kondensatorze (O
jest mniejsze od 24V, lecz większe
od napięcia detektowanego przez układ logiczny (UL).
(1 zastrzeżenie)

B23K

P. 247878

84 05 28

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Maciej Nowakowski, Grzegorz Czarnecki).
Urządzenie do spawania i lutowania gazowego
) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usuwania pary
wodnej z gazu przeznaczonego do spawania poprzez
zastosowanie osuszacza.
Osuszacz gazu (2) w postaci wymiennej wkładki
o porowatej strukturze i własnościach higroskopijnych, korzystnie wykonanej jako spiek ceramiczny,
włączony jest pomiędzy zbiornikiem (1) wody poddawanej elektrolizie w celu uzyskania gazu a palnikiem
(5).
(1 zastrzeżenie)
B23H
H01T

P. 251738 T

85 01 28

Wyższa Szkoła Inżynierska im. K. Pułaskiego, Radom, Polska (Jerzy Sekuła, Zdzisław Celiński, Tomasz
Stefański, Krzysztof Miernik).
Układ zasilania urządzenia
do elektroiskrowego utwardzania powierzchni
Układ zasilania urządzenia do elektroiskrowego utwardzania powierzchni zgodnie z wynalazkiem rozwiązuje problem zwiększenia wydajności procesu utwardzania powierzchni detali z materiałów przewodzących poprzez zwiększenie napięcia roboczego, przy
jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa pracy w
czasie użytkowania urządzenia. Pomiędzy zasilacz (Z)
a układ składający się z dwóch równolegle ze sobą
połączonych kluczowanych źródeł prądowych (ZG) i
(ZP), sterowanych układem logicznym (UL), oraz szeregowo z nimi połączonego kondensatora (C) włączone są dwa rezystory (Rl) i (R2) stanowiące dzielnik
napięcia. Rezystor (Rl) bocznikuje układ źródeł prądowych (ZG) i (ZP), zaś rezystor (R2) bocznikuje kondensator (C).

B23K

P. 247968

84 05 31

Zakłady Elektroniczne „Elwro", Wrocław, Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania Postępu Technicznego i Organizacyjnego „Posteor", Wrocław, Polska (Włodzimierz MontewsM, Lidia Burczyk, Michał
Krasodomski, Elżbieta Weidemau).
Olej lutowniczy wodozmywalny
do lutowania stopem cyna-ołów
lub cyną elementów elektronicznych
Celem wynalazku jest opracowanie składu oleju
lutowniczego wodozmywalnego dla uzyskania właściwej jakości połączeń lutowanych, zwłaszcza przy lutowaniu kąpielowym w urządzeniach z tzw. falą stojącą spoiwa.
Skład stanowi mieszanka poliglikolu etylowego o
średnim ciężarze cząsteczkowym 1500 z oksyalkilowanym tlenkiem etylenu, tlenkiem propylenu lub ich
mieszaniną alkilofenolem z dodatkiem inhibitora utleniania cyny. Jako inhibitor stosuje się mieszaninę
nienasyconych kwasów tłuszczowych o łańcuchu alkilu Cii_i2, 4Hmetylo-2,6-dwiutert-buitylofenolu i alkilowanego styrenem krezolu w odpowiednim stosunku,
zapewniającym ochronę cyny przed utlenianiem i wydzielaniem szlamów, które pogarszają jakoać lutowania.
(1 zastrzeżenie)

B23P
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T

pami wzdłuż tworzącej pobocznicy do zespołu mocującego zwłaszcza w celu gwintowania odlewów łączników rurociągowych. Posiada on pionowo usytuowane
magazynki (14) umieszczone nad szczękami mocującymi (15), których cylindryczne gniazda posiadają
wzdłużne rowki (16) na pomieszczenie występów
przedmiotów obrabianych przegrodzone naprzemian
zębami oporowymi (17) zakończonymi półkolistymi
wierzchołkami o promieniu mniejszym aniżeli wysokość zębów oporowych.
Zęby oporowe (17) służą do blokowania przedmiotów obrabianych przed obrotem w czasie gwintowania, a ich półkoliste zakończenie umożliwia wejście
występów przedmiotów do rowków (16).
Po uruchomieniu pracy podajnika i osiągnięciu rozwarcia szczęk mocujących (15) przedmioty z magazynków (14) wpadają dzięki sile grawitacji do gniazd
szczęk i opierają się o dolną część przedłużonych boków magazynków (14), które podtrzymują przedmiot
w osi szczęk mocujących (15), do chwili ich zaciśnięcia, po czym następuje przemieszczenie szczęk z przedmiotami w oś narzędzi skrawających celem gwintowania. Podczas operacji gwintowania stos przedmiotów znajdujący się w magazynku rozdzielany jest
szczęką i blokowany przed wypadnięciem listwą (12).
(1 zastrzeżenie)

85 01 31

Wyższa Szkoła Inżynierska im. K. Pułaskiego, Radom, Polska (Jerzy Sekuła, Zdzisław Celiński, Tomasz
Steiański, Krzysztof Miernik, Jan Walkowicz).
Wibrator
Wynalazek rozwiązuje problem wzrostu wydajności
procesu utwardzania powierzchni detali wykonanych
z materiałów przewodzących prąd elektryczny, oraz
polepszenia jakości ich powierzchni, poprzez zwiększenie i ujednorodnienie obszaru utwardzanego w czasie jednego przejścia elektrody.
Wibrator zawiera elektromagnes (EM) współpracujący z osadzoną na sprężynie płaskiej (SP) zworą
(ZW) wraz z uchwytem (UE) i elektrodą utwardzającą (EL), oraz niesymetrycznie zamocowany zderzak
(ZK), usytuowany względem położenia spoczynkowego zwory (ZW) w odległości mniejszej niż amplituda
drgań zwory (ZW).
(2 zastrzeżenia)

B25B

P.247807

84 05 22

Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice,
Polska (Sylwester Sroczyński, Karol Reich, Wojciech
Skoczyński).
Zespół osadczy
Celem wynalazku jest opracowanie łatwej w wykonaniu i montażu konstrukcji zespołu osadczego.
Zespół osadczy ma pierścień zewnętrzny (1)
i
wewnętrzny
(2),
a
między
łctórymi
umieszczone są klocki (3 i 4) złączone śrubą (5). Liczba
klocków (3 i 4) zależy od średnic pierścieni (1 i 2)
i wynosi od kilku do kilkunastu. Klocki (3 i 4) mają
po jednym otworze (6, 7) na śrubę (5) lub po kilka
takich otworów.
(5 zastrzeżeń)

B23Q
B65G

P. 251667 T

85 01 22

Fabryka Łączników, Radom, Polska (Arkadiusz Rudka, Maciej Gałek, Waldemar Kmita).
Podajnik grawitacyjny do obrabiarek
Wynalazek dotyczy podajnika grawitacyjnego w celu podawania przedmiotów cylindrycznych z wystę-
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Jan Kania, Łodygowice, Polska (Jan Kania).
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P.245913

84 0124

Józef Sasiela, Gorlice, Polska (Józef Sasiela).

Złączka bezgwintowa do łączenia
elektroenergetycznych przewodów instalacyjnych
Celem wynalazku jest opracowanie prostej konstrukcji złączki łatwej do stosowania.
Zfączka ma korpus z względnie elastycznego tworzywa termoplastycznego, w którym zmieszczona jest
płaska sprężyna dociskowa (4) i przewodzący element
(3). Czołowa ścianka wlotowa (2) jest zatrzaskiwana
korpusie (1) zębem (7) za ucho (8).
(2 zastrzeżenia)

11

Urządzenie do przecinania prętów
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji urządzenia umożliwiającej przecinanie prętów metalowych o dowolnych kształtach z dużą dokładnością bez
potrzeby dodatkowej obróbki.
Urządzenie ma dwa elementy tnące z co najmniej
jednym otworem (3) umieszczonym mimośrodowo i
odpowiadającym wymiarowi pręta ciętego. Elementy
tnące są połączone osiowo sworzniem z zakończeniem
gwintowym. Urządzenie ma blachę oraz tarczę (5)
z zamocowanymi do niej łącznikami połączonymi z
dźwigniami (7) zamocowanymi do blachy.
(2 zastrzeżenia)

84 05 29

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jerzy
Lemanowicz, Tomasz Dziwiszek, Józef Caban, Bogdan Stanclik).
Precyzyjny uchwyt narzędziowy
Celem wynalazku jest zapewnienie uzyskania współosiowego umocowania trzpienia elektrody z identycznym dociskiem wszystkich skośnych powierzchni
szczęk i trzpienia przekazywanym na współpracujące
elementy bazujące.

B26D
B65H

P. 247882

84 05 28

Warszawskie Zakłady Telewizyjne, Warszawa, Polska (Zbigniew Landowski, Edward Berliński).
Sposób rozdzielania przewodów płaskiej wiązki
wstążkowej i urządzenie do rozdzielania
przewodów płaskiej wiązki wstążkowej

-,

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
rozdzielania przewodów płaskiej wiązki wstążkowej

Uchwyt wyposażony jest w osadzone w korpusie
(3) współosiowo i przesuwnie cztery szczęki (4) zakończone z jednej strony skośnymi powierzchniami
o kącie pochylenia identycznym z kątem pochylenia
skośnej powierzchni wałka (11) trzpienia elektrody
(10), a z drugiej strony zakończone ramionami, których zewnętrzna powierzchnia ukształtowana jest w
postaci fragmentu powierzchni walcowej o promieniu
krzywizny zapewniającym samohamowność między
ramionami a łożyskowanym ślizgowo w korpusie (3) pierścieniem (5), w wycięciach którego osadzone są pierścienie sprężyste opierające się o powierzchnie walcowe szczęk (4).
(1 zastrzeżenie)
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o znacznej tolerancji podziałki bez uszkodzenia izolacji przewodów.
Sposób według wynalazku polega na odrywaniu od
siebie przewodów wiązki w kierunku prostopadłym
do wyobrażalnej powierzchni, na której leżą te przewody przed rozdzieleniem.
Urządzenie, zawierające dwa ruchome ku sobie i
mogące się zazębiać zestawy (1, 2) płytek rozdzielających rozmieszczonych w każdym zestawie w odstępach równych w zasadzie podwójnej podziałce wiązki (4), charakteryzuje się tym, że w stanie zazębienia
zestawów istnieje między sąsiadującymi płytkami
boczny luz zrywający większy od luzu tnącego wymaganego do przecinania izolacji przewodów. Urządzenie ma korzystnie noże odizolowujące (6, 7) w pobliżu wyjściowych końców zestawów (1, 2), do odizolowywania końcówek przewodów i znajduje zastosowanie do przygotowywania końcówek wiązki wstążkowej do montażu.
(6 zastrzeżeń)

B26D
B02C
C13L

P. 247935
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spondek, Jan Brauer, Nikodem Miśkiewicz, Gerard
Cherkowski, Edward Jacuński, Janusz Stasiak, Hubert Węsierski, Kazimierz Gierszewski).
Bęben rozcierający,
zwłaszcza do płodów roślin okopowych,
warzyw i owoców
Celem wynalazku jest wyeliminowanie zjawiska
występowania drgań rezonansowych brzeszczotu tnącego w bębnie.
Bęben ma w zewnętrznej powierzchni usytuowane
obok siebie promieniowe, wzdłużne w kierunku osiowym wybrania, które składają się ze szczeliny zewnętrznej (3), okrągłego kanału (4) oraz szczeliny wewnętrznej (5). W każde wybranie wsunięty jest brzeszczot trący o dwóch krawędziach roboczych, który w
części środkowej zakleszczony jest klinem ustalającym. Brzeszczot trący (6), w części środkowej usytuowanej w kanale (4), ma w przekroju poprzecznym co
najmniej dwa ugięcia równoległe do osi bębna i jest
ustalony dwuczęściowym klinem (7), o powierzchniach zaciskowych przylegających do brzeszczotu (6)
i odpowiednio względem siebie przystających.
(6 zastrzeżeń)

Chojnickie Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe
Przemysłu Ziemniaczanego „PREMOS", Chojnice, Polska (Mieczysław Grabiak, Marek Feliszkowski, Florian Tarandt, Zdzisław Kołodziński, Andrzej Jóźwiak,
Andrzej Rudzki, Władysław Paszkiewicz, Wiktor Respondek, Jan Brauer, Nikodem Miśkiewicz, Gerard
Cherkowski, Edward Jacuński, Janusz Stasiak, Hubert Węsierski, Kazimierz Gierszewski).
Bęben rozcierający,
zwłaszcza do płodów roślin okopowych,
warzyw i owoców
Celem wynalazku jest zapewnienie łatwej i swobodnej wymiany brzeszczotów tnących w bębnie.
Bęben charakteryzuje się tym, że część powierzchni
dolnej (8) każdego klinowego pręta ustalającego (5),
przyległa do jego powierzchni oporowej (7'), tworzy
z nią kąt przestrzenny różny od 90°. Część dolna powierzchni oporowej (7) każdego klinowego wybrania
(3) jest równoległa do jego powierzchni zaciskowej (6)
i łączy się z jego denną powierzchnią (9) łukowo.
Ponadto element sprężysty (10) ma postać płaskiej
sprężyny ugiętej w profil dwuramienny o kształcie
zbliżonym do lekko rozwartej dużej litery „U", przy
czym jedno ramię tej sprężyny opiera się o denną powierzchnię (9) klinowego wybrania (3), a drugie ramię wspiera klinowy pręt ustalający (5) i przylega do
części jego dolnej powierzchni (8) przyległej do jego
powierzchni oporowej (7').
(2 zastrzeżenia)
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Chojnickie Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe
Przemysłu Ziemniaczanego „PREMOS", Chojnice, Polska (Mieczysław Grabiak, Marek Feliszkowski, Florian Tarandt, Zdzisław Kołodziński, Andrzej Jóźwiak,
Andrzej Rudzki, Władysław Paszkiewicz, Wiktor Respondek, Jan Brauer, Nikodem Miśkiewicz, Gerard!
Cherkowski, Edward Jacuński, Janusz Stasiak, Hubert Węsierski, Kazimierz Gierszewski).
Bęben rozcierający,
Zwłaszcza do płodów roślin okopowych,
warzyw i owoców
Celem wynalazku jest zapewnienie swobodnej wymiany brzeszczotów tnących w bębnie oraz poprawienie dynamicznych warunków pracy całej maszyny.
Bęben charakteryzuje się tym, że dolna część powierzchni oporowej (7) klinowego wybrania (3) i dol-

B26D
B02C
C13L

P.247936

84 05 30

Chojnickie Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe
Przemysłu Ziemniaczanego „PREMOS", Chojnice, Polska (Mieczysław Grabiak, Marek Feliszkowski. Florian Tarandt, Zdzisław Kołodziński, Andrzej Jóźwiak,
Andrzej Rudzki, Władysław Paszkiewicz, Wiktor Re-
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na część powierzchni oporowej (7') klinowego pręta
ustalającego (5) jest równoległa do promieniowej powierzchni zaciskowej (6) klinowego wybrania (3), a
klinowy pręt ustalający (5), na dolnej powierzchni (8),
ma symetryczne prostokątne wybranie (12) na całej
długości, które obejmuje element sprężysty (10). Ponadto na obydwu powierzchniach czołowych każdy
klinowy pręt ustalający (5) ma prostokątny prowadzący rowek (13) o krawędziach podłużnych równoległych do jego powierzchni oporowej (T').
(1 zastrzeżenie)
B26D
B02C
C13L
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Chojnickie Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe
Przemysłu Ziemniaczanego „PREMOS", Chojnice, Polska (Mieczysław Grabiak, Marek Feliszkowski, Florian Tarandt, Zdzisław Kołodziński, Andrzej Jóźwiak,
Andrzej Rudzki, Władysław Paszkiewicz, Wiktor Respondek, Jan Brauer, Nikodem Miśkiewicz, Gerard
Cherkowski, Edward Jacuński, Janusz Stasiak, Hubert Węsierski, Kazimierz Gierszewski).

13

umożliwienie zwiększenia liczby brzeszczotów, a tym
samym zwiększenia wydajności i dokładności maszyny przecierającej.
Bęben charakteryzuje się tym, że każde klinowe wybranie (3) ma dwie zaciskowe powierzchnie (6), zbieżne ze sobą w kierunku od bębna (1), symetrycznie
względem jego osi poprzecznej i co najmniej część
środkową dennej powierzchni (9), współpracującą z
falistą sprężyną (10) prostopadłą do tej osi. Jednocześnie do każdej z zaciskowych powierzchni (6) przylega jeden brzeszczot trący (4), którego końce są ugięte w kierunkach przeciwnych wdłuż linii podłużnych, symetrycznie względem jego podłużnej linii
środkowej. Ponadto każdy klinowy pręt ustalający (5)
ma również dwie zaciskowe powierzchnie (7), równoległe do zaciskowych powierzchni (6) klinowego wybrania (3) i przylegające do powierzchni brzeszczotów trących (4) w ich częściach zawartych pomiędzy
górnymi i dolnymi liniami ich ugięć. (3 zastrzeżenia)

Bęben rozcierający,
zwłaszcza do płodów roślin okopowych,
warzyw i owoców
Celem wynalazku jest zapewnienie łatwej i swobodnej wymiany brzeszczotów tnących w bębnie.
Bęben charakteryzuje się tym, że klinowy pręt ustalający (5) ma dolną powierzchnię (8) równoległą do
swej powierzchni górnej, a jego powierzchnia oporowa (7') w części dolnej ma ścięcie (12) równoległe do
promieniowej powierzchni zaciskowej (6') tego klinowego pręta (5). Ponadto powierzchnia oporowa (7) klinowego wybrania (3) łączy się z jego denną powierzchnią (9) poprzez powierzchnię łukową (13). Pomiędzy
powierzchniami oporowymi klinowego wybrania (3)
i klinowego pręta ustalającego (5) umieszczona jest
osłona (14) elementu sprężystego (10), przylegająca
częścią dolną do łukowej powierzchni (13) i części
dennej powierzchni (9) klinowego wybrania (3), podwinięta na końcu.
(3 zastrzeżenia)
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Chojnickie Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe
Przemysłu Ziemniaczanego „PREMOS", Chojnice, Polska (Mieczysław Grabiak, Marek Feliszkowski, Florian Tarandt, Zdzisław Kołodziński, Andrzej Jóźwiak,
Andrzej Rudzki, Władysław Paszkiewicz, Wiktor Respondek, Jan Brauer, Nikodem Miśkiewicz, Gerard
Cherkowski, Edward Jacuński, Janusz Stasiak, Hubert Węsierski, Kazimierz Gierszewski).
Bęben rozcierający,
zwłaszcza do płodów roślin okopowych,
warzyw i owoców

B26D
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Chojnickie Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe
Przemysłu Ziemniaczanego „PREMOS", Chojnice, Polska (Mieczysław Grabiak, Marek Feliszkowski, Florian Tarandt, Zdzisław Kołodziński, Andrzej Jóźwiak,
Andrzej Rudzki, Władysław Paszkiewicz, Wiktor Respondek, Jan Brauer, Nikodem Miśkiewicz, Gerard
Cherkowski, Edward Jacuński, Janusz Stasiak, Hubert Węsierski, Kazimierz Gierszewski).
Bęben rozcierający,
zwłaszcza do płodów roślin okopowych,
warzyw i owoców

Celem wynalazku jest zapewnienie łatwej i swobodnej wymiany brzeszczotów tnących w bębnie oraz

Celem wynalazku jest zapewnienie szybkiej i swobodnej wymiany brzeszczotów tnących w bębnie.
Bęben charakteryzuje się tym, że denna powierzchnia (9) wybrania klinowego (3) oraz dolna powierzchnia (8) klinowego pręta ustalającego (5), od strony ich
powierzchni zaciskowych (6 i 6'), przechodzą w pomocnicze powierzchnie (12 i 12') prowadzenia klinowego pręta ustalającego (5), równoległe do ich powierzchni oporowych (7 i T) i osi elementu sprężystego (10). Ponadto dolne części powierzchni oporowych (7 i 7') są równoległe do promieniowych powierzchni zaciskowych (6 i 6')
(2 zastrzeżenia)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

14
B26D
B02C
C13L

P.247941

N(r 25 (313) 1985

84 05 30

Chojnickie Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe
Przemysłu Ziemniaczanego „PREMOS", Chojnice, Polska (Mieczysław Grabiak, Marek Feliszkowski, Florian Tarandt, Zdzisław Kołodziński, Andrzej Jóźwiak,
Andrzej Rudzki, Władysław Paszkiewicz, Wiktor Respondek, Jan Brauer, Nikodem Miśkiewicz, Gerard
Cherkowski, Edward Jacuński, Janusz Stasiak, Hubert Węsierski, Kazimierz Gierszewski).
Bęben rozcierający,
zwłaszcza do płodów roślin okopowych,
warzyw i owoców
Celem wynalazku jest zapewnienie swobodnej wymiany brzeszczotów tnących w bębnie.
Bęben charakteryzuje się tym, że każdy klinowy
pręt ustalający (5) ma górną powierzchnię i dolną powierzchnię (8) prostopadłą do promieniowej powierzchni zaciskowej (6) klinowego wybrania (3). Brzeszczot
trący (4) jest ugięty promieniowo pod kątem 90° i ma
w przekroju poprzecznym profil równoramienny, przy
czym ramię jego profilu jest prostopadłe do promieniowej powierzchni zaciskowej (6) klinowego wybrania (3) i jest usytuowane pomiędzy dolną powierzchnią (8) klinowego pręta ustalającego (5) a elementem
sprężystym (10).
(2 zastrzeżenia)

B26D
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P. 247943
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Chojnickie Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe
Przemysłu Ziemniaczanego PREMOS, Chojnice, Polska (Mieczysław Grabiak, Marek Feliszkowski, Florian Tarandt, Zdzisław Kołodziński, Andrzej Jóźwiak.
Andrzej Rudzkd, Władysław Paszkiewicz, Wiktor
Respondek, Jan Brauer, Nikodem Miśkiewicz, Gerard
Cherkowski, Edward Jacuński, Janusz Stasiak, Hubert
Węsierski, Kazimierz Gierszewski).
Wirnik składany o dużej energii wirowania,
zwłaszcza maszyny do rozcierania płodów rolnych
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji wirnika umożliwiającej wymianę każdego z jej elementów składowych w przypadku zużycia lub uszkodzenia przy zachowaniu niezmiennych własności technicznych zarówno pozostałych elementów jak i całego
wirnika.

B26D
B02C
C13L

P.247942

84 05 30

Chojnickie Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe
Przemysłu Ziemniaczanego „PREMOS", Chojnice, Polska (Mieczysław Grabiak, Marek Feliszkowski, Florian Tarandt, Zdzisław Kołodziński, Andrzej Jóźwiak,
Andrzej Rudzki, Władysław Paszkiewicz, Wiktor Respondek, Jan Brauer, Nikodem Miśkiewicz, Gerard
Cherkowski, Edward Jacuński, Janusz Stasiak, Hubert Węsierski, Kazimierz Gierszewski).
Bęben rozcierający,
zwłaszcza do płodów roślin okopowych,
warzyw i owoców
Celem wynalazku jest uproszczenie technologii wymiany brzeszczotów prowadzących w bębnie.
Bęben charakteryzuje się tym, że co najmniej część
powierzchni dennej (9) wybrania klinowego (3), oraz
co najmniej część powierzchni dolnej (8) klinowego
pręta ustalającego (5) stanowią pomocnicze powierzchnie (12 i 12') prowadzenia klinowego pręta ustalającego (5) i są równoległe do powierzchni oporowej (7)
wybrania klinowego (3). Pozostałe części powierzchni
dolnej (8) tego pręta i pozostałe części powierzchni
dennej (9) tego wybrania, przyległe do tych pomocniczych powierzchni (12 i 12') są prostopadłe do promieniowej powierzchni zaciskowej wybrania klinowego
(3) i co najmniej jedna z nich styka się z elementem
sprężystym (10).
(5 zastrzeżeń)

Wirnik składany charakteryzuje się tym, że odsądzenie (3) piasty każdej tarczy (2) ma poobwodowe
zatoczenie (6). W zatoczeniach (6) umiejscowione są
kołnierze (7) tulei pośredniej (8), usytuowanej pomiędzy czołowymi powierzchniami odsadzeń (3) piast tych
tarcz (2). Wieniec (5) wirnika, na wewnętrznej średnicy, ma równoległe, dystansowe zatoczenia (9) z obu
stron, poprzez które jest osadzony na walcowych powierzchniach (4) tarcz (2), a które stanowią bazowe
powierzchnie osadzenia itarcz (2). Ponadto średnica
wewnętrzna jednej piasty i średnica (Di) wału (1)
w obszarze osadzenia tej piasty są zwiększone w
stosunku do średnicy wewnętrznej drugiej piasty
i średnicy (D) wału (1) w obszarze osadzenia tej drugiej piasty i w obszarze usytuowania tulei pośredniej (8), która ma średnicę wewnętrzną flfc).
(1 zastrzeżenie)
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Chojnickie Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe
Przemysłu Ziemniaczanego „PREMOS", Chojnice, Polska (Mieczysław Grabiak, Marek Feliszkowski, Florian Tarandt, Zdzisław Kołodziński, Andrzej Jóźwiak,
Andrzej Rudzki, Władysław Paszkiewicz, Wiktor Respondek, Jan Brauer, Nikodem Miśkiewicz, Gerard
Cherkowski, Edward Jacuński, Janusz Stasiak, Hubert Węsierski, Kazimierz Gierszewski).
Zespół smarowania i chłodzenia łożysk tocznych
wału wirnika szybkoobrotowego maszyny
do rozcierania płodów roślin okopowych,
warzyw i owoców
Celem wynalazku jest zapewnienie długotrwałej,
bezawaryjnej pracy maszyny do rozcierania płodów
roślin okopowych, poprzez wyeliminowanie częstych
awarii łożysk.
W zespole według wynalazku smarowanie i chłodzenie łożysk tocznych (3) olejem, doprowadzonym
pod ciśnieniem, realizowane jest poprzez kanał doprowadzający (9) z wlotem (10), zakończony dyszą
wtryskową (11) od strony wewnętrznej łożyska tocznego (3), usytuowany w górnej części korpusu (4)
obudowy tego łożyska oraz poprzez poziomy kanał doprowadzający (12) zakończony dyszą wtryskową (13),
usytuowany w górnej części pokrywy (5). Odprowadzenie oleju jest realizowane poprzez poziomy przelewowy otwór (14) w dolnej części pokrywy (5) obudowy łożyska tocznego (3) oraz częściowo poprzez kanał odprowadzający (15) z króćcem (16) ustalającym
minimalny poziom oleju w obudowie łożyska tocznego (3).
Kanał odprowadzający (15) przechodzi częściowo
poprzez korpus (4) obudowy łożyska i pokrywę (5)
tej obudowy i jest zakończony wylotem (17) poniżej
poziomego, przelewowego otworu (14), którego dolna krawędź jest usytuowana w tej pokrywie (5) na
wysokości wlotu króćca (16) ustalającego minimalny
poziom oleju. Zespół smarowania i chłodzenia olejem
jest wyposażony dodatkowo w hydrodynamiczną kurtynę olejową realizowaną przez odśrodkowy odrzutnik oleju mający postać kształtowego pierścienia (18)
osadzonego poprzez dystansowy pierścień (19) na czopie (1) wału (2), po wewnętrznej stronie obudowy łożyska tocznego (3) w komorze (20) łożysk (6) stojana (7).
Obudowa łożyska tocznego (3) jest wyposażona dodatkowo w układ chłodzenia wodą w obiegu zamkniętym dla odprowadzania nadmiaru ciepła wyzwalanego
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przez silnie obciążone łożysko toczne (3). Układ ten
jest zrealizowany poprzez dwa poobwodowe kanały
(21) wykonane w korpusie (4) obudowy, z wlotami (22)
w górnej części tego korpusu, usytuowane symetrycznie po obu stronach łożyska tocznego (3) i połączone
z wylotem (23) w dolnej części tego korpusu łącznikowym kanałem (24). Drugi czop (1) wału (2) jest ułożyskowany identycznie, a jego łożysko toczne (3) ma
tak samo zrealizowany zespół smarowania i chłodzenia zarówno olejem jak i wodą.
(1 zastrzeżenie)
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Chojnickie Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe
Przemysłu Ziemniaczanego „PREMOS", Chojnice, Polska (Mieczysław Grabiak, Marek Feliszkowski, Florian Tarandt, Zdzisław Kołodziński, Andrzej Jóźwiak,
Andrzej Rudzki, Władysław Paszkiewicz, Wiktor Respondek, Jan Brauer, Nikodem Miśkiewicz, Gerard
Cherkowski, Edward Jacuński, Janusz Stasiak, Hubert Węsierski, Kazimierz Gierszewski).
Maszyna do rozcierania płodów roślin okopowych,
warzyw i owoców
Celem wynalazku jest zapewnienie swobodnej wymiany elementów składowych wirnika, brzeszczotów
tnących w bębnie bez konieczności kalibracji wysunięcia brzeszczotów ponad zewnętrzną powierzchnię
bębna, oraz zmniejszenie awaryjności maszyny.
Maszyna według wynalazku zawiera podstawę (1)
i osadzony na niej korpus (2), do którego przymocowane są obudowy (3) łożysk tocznych wału wirnika
(4). Bęben maszyny (5) jest osadzony na wale, a po
jego obydwóch stronach usytuowane są łożyska stojana, osłoniętego szczelną obudową (7) z lejem zasypowym. Bęben ten jest zbudowany z dwóch tarcz o płaszczyznach czołowych prostopadłych do osi wału, których piasty zwrócone są odsądzeniem do siebie, a na
ich walcowych powierzchniach jest osadzony wieniec
bębna (5). Zewnętrzna powierzchnia bębna (5) ma
promieniowe klinowe wybrania (17), równoległe do
jego osi, a w nich usytuowane trące brzeszczoty (18),
wystające promieniowo ponad zewnętrzną powierzchnię bębna (5), ustalone w klinowych wybraniach (17)
za pomocą klinowych prętów ustalających (19) na
całej długości. Każde klinowe wybranie (17) i każdy
klinowy pręt ustalający (19) mają promieniową powierzchnię zaciskową (20 i 20') i powierzchnię oporową (21) i (21') zbieżną do tej powierzchni zaciskowej w kierunku na zewnątrz bębna (5). Dolna powierzchnia (22) każdego klinowego pręta ustalającego
(19) jest w części prostopadła do jego powierzchni zaciskowej (20'), a ponadto o denną powierzchnię klinowego wybrania (17) jest oparty element sprężysty
(24). Wybrania klinowe (17) są tak wyprofilowane, że
każda część dennej powierzchni (23) każdego wybrania tworzy z powierzchnią oporową tego wybrania
kąt różny od 90°. Osadzenie piasty każdej tarczy bębna (5) ma zatoczenie, w których umiejscowione są
kołnierze tulei pośredniej, usytuowanej pomiędzy
czołowymi powierzchniami odsadzeń, zaś wieniec bębna (5), na wewnętrznej średnicy, ma równoległe dystansowe zatoczenia z obu stron, poprzez które jest
osadzony na walcowych powierzchniach tarcz.
Średnica wewnętrzna jednej piasty i średnica wału (4), w obszarze osadzenia tej piasty, są zwiększone
w stosunku do wymiarów drugiej piasty i wału (4),
w obsarze osadzenia tej piasty i w obszarze usytuowania tulei pośredniej. Zespół smarowania i chłodzenia olejem łożysk tocznych (25) wyposażony jest
w poziomy otwór przelewowy (36) w dolnej części pokrywy (28) obudowy (3) łożyska tocznego (25), usytuowany na wysokości wlotu króćca (38) ustalającego
minimalny, poziom oleju oraz w odśrodkowy odrzutnik oleju mający postać kształtowego pierścienia (40),
który jest osadzony, poprzez dystansowy pierścień uszczelniający (30), na czopie (26) wału (4).
(5 zastrzeżeń)
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wnętrzu tej rury, przy czym rurę nośną (1) stanowi
zewnętrznych 10-25 słojów pnia przesyconych żywicą syntetyczną i wraz z nią utwardzonych, natomiast
rdzeń (2) stanowią pozostałe wewnętrzne słoje tego
pnia w stanie naturalnym o twardości około 20 MPa.
(1 zastrzeżenie)

B29C

P.247884

84 05 28

Sanocka Fabryka Autobusów, Sanok, Polska (Barbara Kulczycka, Mieczysław Romański, Janusz Maćkowski, Zygmunt Drwięga).
Sposób formowania zakuwki kołka montażowego
elementów z tworzyw termoplastycznych
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzyskanie zakuwek o dużej wytrzymałości na odrywanie
oraz skrócenie czasu nagrzewania kołka montażowego.
Sposób formowania zakuwki kołka montażowego
elementów z tworzyw termoplastycznych podczas mocowania ich do blach, polega na tym, że tylko część
ikołka montażowego ulega nagrzewaniu, natomiast
końcówka pozostaje zimna, a formowanie zakuwki
odbywa się przez docisk zimnym narzędziem formującym, przy czym strumień nagrzanego powietrza
kierowany jest równocześnie na całą powierzchnię
strefy przeznaczonej do uplastycznienia. Z tym, że
podczas przechodzenia zakuwki ze stanu plastycznego
w stan utwardzony następuje na nią nadmuch zimnego powietrza.
(1 zastrzeżenie)
B29D
B43K
B27K

P.2i7828

84 05 23

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska Maciej Ławniczak).
Drewniany słup
z okorowanego okrągłego pnia
Celem wynalazku jest uzyskanie konstrukcji słupa
odznaczającej się znaczną odpornością na korozję
biologiczną i abiotyczną oraz dużą wytrzymałością na
obciążenia dynamiczne występujące przy działaniu na
nią silnych wiatrów.
Drewniany słup z okorowanego okrągłego pnia,
którego zewnętrzne słoje są przepojone substancją
zwiększającą twardość drewna, według wynalazku
składa się z zewnętrznego utwardzonego do co najmniej 60 MPa płaszcza stanowiącego rurę nośną (1)
i z miększego od niej rdzenia (2) znajdującego się we

P.247871

84 05 28

Pruszkowskie Zakłady
Materiałów
Biurowych,
Pruszków, Polska (Kazimierz Skrzypek, Henryk Nowakowski, Andrzej Racięcki, Kazimierz Sarnowski).
Sposób wytwarzania końcówek do pisaków
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania końcówek do pisaków z nici anilanowych o odpowiednio
utwardzonej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej.
Sposób według wynalazku polega na tym, że nić
anilanową przepuszcza się przez pojemnik z płynem
żywicznym, zawierającym 15-25% żywicy epoksydowej i 2-6% utwardzacza w stosunku wagowym do
ilości octanu etylu, po czym suszy się w kolumnach
pionowych w temperaturze 70°-130°C oraz w tunelu
grzejnym w temperaturze 130-180°C i podaje się
przez oczko kalibrujące na wałki ciągnące i obcina
się na długość końcówek, które następnie impregnuje
się w roztworze rezolitu oraz suszy się i szlifuje
końce.
(1 zastrzeżenie)
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P. 247834

84 05 23

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P-241889

Raciborskie Zakłady Chemii Gospodarczej, „Pollena", Racibórz, Polska (Stanisław Bochenek, Józef
Stelmach, Ernest Kalusek).

Janusz Niewiarowski, Słupsk, Polska (Janusz Niewiarowski).

Urządzenie do nanoszenia oznakowań,
zwłaszcza na opakowania jednostkowe

Urządzenie zabezpieczające samochód przed kradzieżą

)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
urządzenia łatwego w obsłudze i zapewniającego dobrą czytelność oznakowań.

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji
urządzenia alarmowego, charakteryzującego się prostotą podłączania do instalacji elektrycznej samochodu.
Urządzenie wyposażone jest w przerzutnik, układ
scalony oraz głośnik sygnału. Układ scalony jest zasilany przez diodę (D) i zblokowany kondensatorem (C).
(1 zastrzeżenie)

B61L
Urządzenie ma rolkę nawilżającą i drukującą. Rolka nawilżająca ma postać pierścienia (14) zamkniętego
pokrywami (15 i 16). W bocznej ścianie pierścienia
(14) rozmieszczone są otwory, w których umieszczone
są knoty (22), stykające się z jednej strony z materiałem porowatym włóknistym (17) umieszczonym wewnątrz pierścienia (14) i nasączonym medium drukującym, a z drugiej strony z materiałem porowatym
włóknistym (19) obciągniętym na zewnętrznej powierzchni pierścienia (14) opaską nanoszącą tusz (20).
Opaska nanosząca tusz (20) dociśnięta jest do pierścienia (14) za pomocą napinaeza (21).
Urządzenie według wynalazku służy do nanoszenia takich oznakowań, jak cena, data produkcji i tym
podobnych na opakowania jednostkowe na przykład
proszków do prania lub mydeł toaletowych.
(4 zastrzeżenia)

B60P

P. 247928

840528

Wytwórnia Urządzeń Komunalnych „Presko", Zakład Konstrukcyjno-Badawczy Sprzętu Komunalnego,
Wrocław, Polska (Jan Łyszczek, Ignacy Mrukowicz,
Krzysztoi Drogosz, Julian Żelechower, Józef Sośnicki).
Samochód specjalny do mycia pojemników na śmieci
Samochód ma dwa zbiorniki w kształcie walców
po jednym na wodę czystą i wodę brudną, rozmieszczone wzdłuż osi podłużnej pojazdu w ten sposób, że
jeden zbiornik jest wmontowany wewnątrz drugiego.
Cały zespół zbiornikowy w części tylnej ma zmontowaną komorę myjną zaopatrzoną w głowice myjące,
które myją pojemniki wodą pod wysokim ciśnieniem
oraz posiada mechanizm hydrauliczny podający i odbierający pojemniki. Proces mycia pojemników może
być sterowany automatycznie lub ręcznie.
(4 zastrzeżenia)

P.247827

84 05 23

Biuro Projektów Kolejowych, Katowice-Załęże,
Polska (Jerzy Głąb, Jerzy Wieczorek, Zbigniew Grzywak, Jerzy Huchro, Wiktor Mól).
Sposób obsługi w systemie kontroli dyspozytorskiej
sygnału elektrycznego,
generowanego przez urządzenie sterowania
ruchem kolejowym przy zmianie na semaforze sygnału
ze stanu „Stój" na sygnał „Wolna droga" i odwrotnie
Sposób obsługi w systemie kontroli dyspozytorskiej
sygnału elektrycznego generowany przez urządzenia
sterowania ruchem kolejowym przy zmianie na semaforze sygnału „Stój" na sygnał „Wolna droga"
charakteryzuje się tym, że sygnał ten generowany
ze stanu 0-*l lub l-»-0 przy podaniu na semafor sygnału „Wolna droga" oraz ze stanu l-)0 lub 0-)l przy
podaniu na semafor sygnału „Stój" badany jest przez
elektroniczne układy logiczne systemu kontroli dyspozytorskiej w zakresie czasu trwania tego sygnału
oraz w zakresie występowania jego we współzależności z innymi sygnałami elektrycznymi, generowanymi przez urządzenia sterowania ruchem kolejowym
a mianowicie, z zero-jedynkowym sygnałem elektrycznym generowanym ze stanu 0-»-l lub l-»-0 z chwilą zajmowania i zwalniania odcinka izolowanego
przez pociąg w zakresie występowania w tym samym
czasie odmiennych stanów elektrycznych tych sygnałów, oraz z zero-jedynkowym sygnałem elektrycznym
generowanym ze stanu 0-»-l lub l-*0 z chwilą wyświetlania na semaforze sygnału zastępczego „Sz",
oraz ze stanu l-)0 lub 0-»*l z chwilą wygaszania na
semaforze sygnału zastępczego „Sz", w zakresie występowania w tym samym czasie identyczności stanów elektrycznych tych sygnałów.
(3 zastrzeżenia)

B62D

P. 247809

84 05 22

Tadeusz Wojarski, Gliwice, Polska (Tadeusz Wojarski).
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Przyczepa bagażowo-campingowa
Przyczepa bagażowo-campingowa składa się z przyczepy kołowej (1) z dyszlem, ramy (2) w kształcie
nieforemnego trapezu, dachu (3) o kształcie trapezu
lub łukowym, przystawki (7) w kształcie np. skrzyni
lub klina oraz osłon bocznych i trójkątnych okien (6).
Przyczepa (1) jest stosowana jako bagażowa, a jako
campingowa stosowana jest po przedłużeniu dyszla,
zamocowaniu zawiasami (4) z przodu przyczepy (1)
ramy (2), zamocowaniu do ramy (2) dachu (3), zamocowaniu rozłącznie do tyłu przyczepy (1) zawiasami
(9) przystawki (7) z drzwiami (8). Osłony i trójkątne
okna (6) zakładane są w likszpary lub szyny w kształtownikach dolnych krawędzi bocznych ścian ramy (2).
Przednia ściana ramy (2) i przystawka (7), po rozłożeniu zwiększają powierzchnię użytkową przyczepy
w odmianie campingowej.
(7 zastrzeżeń)

B62M

P.247818

84 05 24

Maksymilian Stanisław Muszyński, Warszawa, Polska (Maksymilian Stanisław Muszyński).
Mechanizm napędowy roweru
Istota rozwiązania według wynalazku polega na
zastąpieniu obrotowego ruchu pracy nóg rowerzysty
na ruch pionowo-zwrotny.
Mechanizm napędowy według wynalazku posiada
po obu bokach roweru listwy (7) zawierające w przedniej części od spodu prowadnice, w których umieszczone są elementy toczne połączone przegubowo
z osiami pedałowymi (3) przy pomocy łączników. Tylne końce listew (7) zamocowane są obrotowo w tylnej
części roweru, najkorzystniej do osi tylnego koła.
Przednie części listew (7) od góry posiadają uformowane podstopia (9) z noskami (10).
(3 zastrzeżenia)

B62M

P. 250661
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pewniłaby poruszanie się pojazdu przy użyciu niewielkiej siły.
Napęd pojazdów składa się z kół zębatych (7) i (8)
osadzonych na tulejach koła centralnego (4). Wieńce
kół zębatych (7) i (8) połączone są z zębatkami pionowymi (10) umieszczonymi w naczyniu (11) z płynem
o kształcie litery „U". Koło zębate (7) i koło zębate
(8) osadzone są na tulejach koła centralnego (4) za
pomocą sprzęgieł jednokierunkowych. (1 zastrzeżenie)

B63B
B23K

P. 248028

84 06 01

Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego, Szczecin,
Polska (Jerzy Sobociński).
Ścianki wewnętrzne kadłuba okrętowego
i sposób wytwarzania tych ścianek
Wynalazek rozwiązuje problem wytwarzania lekkich ścianek okrętowych o dużej sztywności, wraz
z możliwością regulowania długości i grubości ścianki
w czasie jej wytwarzania.
Ścianka wewnętrzna (10) składa się z prefabrykowanych modułowych kaset (11), których obrzeża pionowe są zagięte i w wyniku tych gięć utworzony
zostaje na obrzeżu kasety pas skośny (12) i pas równoległy (13). Kasety rozmieszczone są w dwóch warstwach z określoną podziałką w każdej warstwie, przy
czyni kasety te są zwrócone dnami do siebie i połączone ze sobą za pomocą spoin (14). Długość ścianki
reguluje się przez przesuwanie kaset na ich częściach
równoległych do płaszczyzny ścianki, zaś jej grubość
na częściach skośnych do den kaset.
Ścianki według wynalazku przeznaczone są zwłaszcza do podziału wnętrza kadłubu okrętowego na pomieszczenia o określonej powierzchni i objętości.
(15 zastrzeżeń)

85 03 08

Mieczysław Misiurski, Anna Misiurska, Warszawa,
Polska (Mieczysław Misiurski, Anna Misiurska).

B63B

P.252902

85 04 12

Napęd pojazdów, zwłaszcza rowerów

Pierwszeństwo: 84 04 27 - RFN (nr DE/P 3415717.
4-22)

wynalazku jest opracowanie takiego napędu
pojazdów zwłaszcza rowerów, którego konstrukcja za-

Deutsche Mac Gregor GmbH, Brema, Republika
Federalna Niemiec.
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Urządzenie do przemieszczania grodzi
w ładowniach statków
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do przemieszczania poprzecznych ścianek (grodzi) w ładowniach statków.
Celem wynalazku jest opracowanie urządzenia nie
przeszkadzającego szczelnemu zamknięciu ładowni.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że do grodzi są
ruchomo przytwierdzone wózki jezdne (30, 40), na
których są ułożyskowame rolki jezdne (31, 33, 41, 43).
Wózki jezdne (30, 40), w ich położeniu roboczym,
umożliwiają wzdłużne przemieszczanie grodzi (20) w
ładowni. W ich nierobocznym położeniu można wózki
jezdne (30, 40) przemieścić do ładowni i wówczas nie
przeszkadzają one przykryciu ładowni sztywnymi samonośnymi przykrywami luków. Przemieszczanie
wózków jezdnych (30, 40) pomiędzy ich dwoma położeniami jest umożliwione podniesieniem grodzi (20)
za pomocą wsporników do podnoszenia, które są wychylnie, na stałe połączone z grodzią (20). W miejsce
własnego napędu wózków jezdnych (30, 40) można
wykorzystać napęd przykryw (50) luków. W tym celu
można czasowo połączyć przykrywy luków, względnie
ich organy napędowe, z wózkami jezdnymi za pomocą zabieraków.
(12 zastrzeżeń)

B63H

P. 251228

84 12 21

Urząd Gospodarki Morskiej, Gdańsk, Polska (Kazimierz Fiuk).
Sposób sterowania napędem statku morskiego
ze szczególnym uwzględnieniem zespołu pędnik-kadlub
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie optymalnego wykorzystania mocy napędu, bez względu na zużycie paliwa przez silnik główny.
Sposób sterowania napędem statku polega na mierzeniu (dla każdej wyporności statku i jego zanurzenia) wartości charakteryzujących układ napędowy,
wielkości kinematycznych śruby, oraz wielkości obciążenia silnika głównego. W szczególności mierzy się
moc obciążenia silnika, która wraz z prędkością statku
tworzy parę głównych wielkości regulowanych. Dla
każdego stanu zanurzenia statku, dla każdej jego
wyporności oraz wartości zadanej głównej wielkości
regulowanej, dobiera się optymalne wartości współczynnika posuwu, stanowiące główne kinematyczne
wielkości regulowane śruby napędowej.
Tworzy się optymalne wzajemne zależności wielkości napędowych i wprowadza się je do bloku instrukcji, programów nastaw optymalnych i odchyłek
przedziałów ufności. Z kolei uzyskanymi parami wielkości takimi, jak wartość zadana głównej wielkości
regulowanej i odpowiadająca jej optymalna wartość
współczynnika posuwu, przetworzonymi na sygnały

19

wartości zadanych prędkości obrotowej i skoku śruby,
steruje się nastawami regulatora prędkości obrotowej
silnika oraz steruje się oddzielnie nastawami mechanizmu zmiany skoku śruby nastawnej, przy czym
operacje sterowania zabezpiecza się dodatkowo pomocniczymi operacjami przeciwprzeciążeniowymi.
.
(9 zastrzeżeń)

B65B
B65G

P. 237858

82 08 09

Biuro Projektów Przemysłu Kruszyw, Kamienia
Budowlanego i Surowców Mineralnych „BIPROKRUSZ", Kraków, Polska (Wacław Chrząszczewski,
Zbigniew Krupa, Romuald Poprawa).
Sposób napełniania płytkami i rozładunku stelaży
oraz urządzenia do stosowania tego sposobu
Celem wynalazku jest opracowanie prostej i zwartej konstrukcji urządzenia podająco-odbierającego
płytki.

Urządzenie charakteryzuje się tym, że płytki (1)
wysuwane z prasy na stanowisko „odbiór" zaciskane
są wewnątrz ramki zaciskowej (2), osadzonej obrotowo na osi (5). Przy przemieszczaniu ramki (2) z płytkami w kierunku stelaża (10) następuje jej obrócenie
do pozycji pionowej przez koło zębate (7) zazębiające
się z zębatką (8), a po wyzębieniu utrzymywane w
pozycji pionowej przez kółko (9). Przesuwnik (6) sterowany jest przez wyłącznik (12) reagujący na nacisk
działający od strony płytek (1).
(3 zastrzeżenia)

B65D

P. 247798

84 05 23

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, Warszawa, Polska (Andrzej Cholewa, Bohdan
Cherniawski, Janusz Małaśnioki, Sławomir Oleszczuk.
Jerzy Urbański, Krystyna Żarska).
Sposób uzyskiwania szczelności
wieczka poliolefinowego do słoi
typu „twist" off'
Celem wynalazku jest rozwiązanie konstrukcyjne
wieczka spełniające wymagania szczelności na ciecze
i sztywności, możliwe w zastosowaniu do różnych
produktów spożywczych.
Wieczko składa się z części zewnętrznej (zapewniającej sztywność) oraz wewnętrznej (uszczelniającej),
które wykonane są z dwóch różniących się właściwościami tworzyw poliolefinowych. Obie części mogą
być połączone ze sobą rozłącznie lub nierozłącznie.
(2 zastrzeżenia)
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B65D

P. 247806

84 05 22

Instytut Gospodarki Magazynowej, Poznań, Polska
(Henryk Adler).
Pojemnik segmentowy
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji pojemnika służącego do przemieszczania i składowania
zwłaszcza wyrobów hutniczych, nadającego się do
łączenia w zestawy zwarte.
Pojemnik segmentowy ma ściany (1) boczne, podstawę (2) i ścianę (3) czołową połączone ze sobą rozłącznie.
(1 zastrzeżenie)

B65D

P.247820
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nież innych rodzajów układów nadających ruch klapie kieruj ąco-zamykającej.
Rozdzielacz pneumatyczny do transportu włókien
w liniach potokowych stanowi rurowy przewód (1),
połączony z rozprowadzającymi przewodami (4). W komorze rozdzielacza jest umieszczona klapa (6) kierująco-zamykająca, zamocowana na osi, na której zamocowany jest także element (7), w postaci wycinka
koła o odpowiednim promieniu. Element (7) stanowi
bieżnię liniowego silnika (8) zamocowanego wraz
z dystansowymi rolkami (9) do obejmy (2), umieszczonej na rurowym przewodzie (1). Pomiędzy ruchomym
elementem (7) a rozdzielaczem znajduje się przetrzaskowa sprężyna, dociskająca klapę (6) w skrajnym
położeniu.
(2 zastrzeżenia)

84 05 24

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych, Łódź, Polska (Roman Zorga,
Krzysztof Szemberg, Dariusz Kurant).
Nakładka zabezpieczająca
zwłaszcza uderzana ściankę zbiornika
materiałów sypkich
Dolna część nakładki, przylegająca do ścianki zbiornika, zaopatrzona jest w centryczny otwór (3) ograniczony powierzchnią czaszy kulistej. Ponadto nakładka wyposażona jest we wkładkę elastyczną (4),
która umieszczona jest w walcowym wydrążeniu
górnej części nakładki. Wysokość wkładki elastycznej
(4) jest większa od głębokości wydrążenia, w którym
jest umieszczona. Poza tym nakładka posiada kołnierz
(2) wyposażony w otwory (5) służące do zamocowania
jej do ścianki zbiornika.
Nakładka służy do zabezpieczania przed zniszczeniem ścianki zbiornika materiałów sypkich w miejscu
uderzenia młotka.
(2 zastrzeżenia)

84 05 29
B65G
P. 247959
F16K
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn
Włókienniczych „POLMATEX-CENARO", Łódź, Polska (Bohdan Stasz, Tadeusz Bartoszkiewicz).

Rozdzielacz pneumatyczny
Celem wynalazku jest wyeliminowanie uciążliwej
konserwacji mechanizmów przekładniowych jak rów-

B65G

P.247983

84 05 30

Kopalnia Węgla Kamiennego „Staszic", Katowice,
Polska (Marian Sakowski, Zenon Flak, Leonard Liduchowski, Stanisław Orzechowski, Adam Gorzkowski).
)*■■

■. i.

Blacha osłonowa
ścianowego przenośnika zgrzebłowego

Istota tej blachy polega na zastosowaniu dwóch
poprzecznie usytuowanych wzmocnień w postaci karbów jej części górnej (1). Poza tym do obu brzegów
części górnej (1) blachy są zamocowane trwale kątowe wsporniki (2) zaopatrzone od strony wewnętrznej
w ograniczniki (6) w postaci płaskowników. Natomiast
od strony zewnętrznej ograniczniki te są dodatkowo
połączone z częścią górną (1) za pomocą elementów
wzmacniaj
ących
(7).
(1 zastrzeżenie)

B65G
E02B

P. 248010 9r

4, -

84 05 31

«.v..!!..'

Przedsiębiorstwo Państwowe, Ogólnokrajowe Gwarectwo Węgla Brunatnego, Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Czesław Palczak, Tadeusz
Sikora, Tadeusz Biełous, Franciszek Lipiński).
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Sposób eksploatacji szlamu
o konsystencji plastycznej lub płynnej
ze zbiornika o dużej powierzchni a małej głębokości
Sposób według wynalazku polega na tym, że w
zbiorniku umieszcza sie. zespół pontonów (1), na który
wprowadza się koparkę (2), po czym znaną metodą
wybiera się szlam i ładuje na samochody (3) przy jednoczesnym liniowym przemieszczaniu zespołu pontonów (1) wraz z koparką (2). Następnie przemieszcza
się zespół pontonów (1) wraz z koparką (2) w głąb
zbiornika o wielkość zabierki. W odległości zasięgu
ramienia koparki (2) ustawia się most pontonowy dla
samochodów. Dalszą eksploatację prowadzi się w
znany sposób aż do wyeksploatowania całego zbiornika.
(5 zastrzeżeń)

B65G

P. 248023

Urządzenie zasypowe przenośnika
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie - uproszczenia
konstrukcji urządzenia zasypowego przenoszącego materiał sypki z urządzenia załadowczego na przenośnik.
Urządzenie składa się z leja (1) zamocowanego na
konstrukcji nośnej (2) wspartej na saniach (3). Sanie
(3) stanowią element urządzenia zwałującego (4), które poruszają się po krążnikach (5) przenośnika zwałującego (6) w dwóch kierunkach jego osi podłużnej
wykorzystując napędy jazdy urządzenia zwałującego (4).
(2 zastrzeżenia)

P. 247808

W korpusie (3) ogranicznika znajduje się śruba (6)
z nasadzoną na nią sprężyną (3), tuleja (8) z podkładkami dystansowymi (11), suwak (5), w który wkręcony
jest palec (9). Z boku do korpusu (3) przymocowany
jest łącznik krańcowy (14) z przyciskiem znajdującym
się w linii działania palca (9). Na zewnątrz pokrywy
(4) na śrubie (6) znajdują się nakrętki regulacyjne (12).
(1 zastrzeżenie)

84 06 01

Główne Biuro Studiów i Projektów Przeróbki Węgla
„Separator", Katowice, Polska (Kazimierz Pułka, Jerzy Skoczyński).

B66B
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84 05 22

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut",
Gliwice, Polska (Henryk Białas).
Ogranicznik udźwigu mechanizmu podnoszenia
Wynalazek rozwiązuje problem samoczynnego wyłączania silnika napędowego mechanizmu podnoszenia
w przypadku przekroczenia dopuszczalnego udźwigu.
Mechanizm ma układ napędowy z bębnem linowym,
zblocze hakowe oraz ogranicznik udźwigu połączony
przewodem elektrycznym z silnikiem elektrycznym.

B66C

P. 253537

85 05 22

Kombinat Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łabędy", Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych, Gliwice, Polska (Stanisław Drzensla, Andrzej Huńkiewicz).
Podwieszenie stopy podpory hydraulicznej
żurawia samojezdnego
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji
podwieszenia umożliwiającej samoczynne odchylanie
stóp bez ograniczania własności trakcyjnych żurawia.
Podwieszenie charakteryzuje się tym, że ramka (2)
jest obrotowo połączona z cylindrem siłownika hydraulicznego (10) za pomocą uch (3), a o ramkę (2)
opiera się stopa podporowa (1), która jest przymocowana za pomocą cięgien do dzielonego pierścienia (6).
Ramka (2) zestawiona jest z dwóch równoległych ramion połączonych trwale poprzeczkami, a ramiona te
zaopatrzone są w czopy zwrócone do osi symetrii ramki (2). Kaibłąk (9) wychylony jest wokół osi przesuniętej (w stosunku do osi siłownika i opiera się o ramiona ramki (2) unieruchamiając jej obrót w jednym
kierunku.
Rozwiązanie przeznaczone jest do podwieszenia stóp
podpór hydraulicznych umieszczonych z przodu i z tyłu ramy żurawii samojezdnych.
(4 zastrzeżenia)
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B66D
B63B

F. 247813

84 05 22

Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych „Towimor", Toruń, Polska (Jerzy Jasiewicz).
Wciągarka kompensacji
pionowego falowego ruchu zawiesia
zwłaszcza dla żurawi pokładowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie właściwej pracy
przeładunkowej żurawi pokładowych bez względu na
zwiększanie się uciągu w linie bądź kołysań własnych
statku.
Wciągarka ma bęben kompensacyjny (7) połączony
z silnikiem pomocniczym (5) za pośrednictwem jednostopniowej przekładni walcowej (4) z elektromagnetycznym sprzęgłem tarczowym (6), do którego zamocowane jest koło zapadkowe. Koło zapadkowe usytuowane od strony jednostopniowej przekładni
l
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cowej (4), ryglowane jest za pomocą sprężynowej zapadki (11) zamocowanej na podporze rozłączanej elektromagnesem (12). Pracą bębna kompensacyjnego (7)
steruje sztywno połączony wyłącznik krańcowo-wrzecionowy (13) zamocowany na stojaku (9) i dwuprogowy czujnik (15) uciągu w linie (16) zamocowany na
zbloczu (14).
(1 zastrzeżenie)
B66D

"

P. 247815

84 05 22

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P-239694
Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Gdynia, Polska
(Henryk Czubek, Józef Krępa, Roman Osmóski).
Urządzenie napędowe wciągarki kalmarowej
Urządzenie według wynalazku lealizuje zadanie
obniżenia nacisków jednostkowych na krawędziach
współpracujących elementów układu napędowego

wciągarki kalmarowej. Charakteryzuje się tym, że
na wałku (7) jest osadzony nieruchomo pierścień (10),
na którego pobocznicy są wyprofilowane przynajmniej
dwa wypusty (11), kształtem zbliżone do kształtu równoległobocznych wycięć (9) tulei (8), a wymiarami
nieco mniejsze od nich.
(1 zastrzeżenie)

Dział C
CHEMIA I METALURGIA
C01G

P.247876

84 05 28

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Edward Boroch, Bogusław Grochowski, Jan Przyłuski,
Klemens Skalski).
Sposób wytwarzania
międzymetalicznego związku tytanu i rtęci
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia
procesu. Sposób wytwarzania międzymetalicznego
związku tytanu i rtęci o strukturze krystalograficznej
Ti;jHg, polega na tym, że proszek tytanu wygrzewa
się w temperaturze 550-800°C w parach rtęci o ciśnieniu 0,5-7 MPa, przy stosunku molowym ilości
tytanu i rtęci w zakresie 3,15-4,2, przez 3-100
godzin. Otrzyman- związek stosowany jest jako źródło
rtęci do lamp wyładowczych.
(1 zastrzeżenie)

C02F

P. 247777

84 05 22

Biuro Projektów Gospodarki
Wodno-Sciekowej
„Prosan", Warszawa, Polska (Marek Roman, Henryk
Zołnowski, Andrzej Jarmoliński, Wacław Pajdziński,
Jerzy Pomorski).
:

Oczyszczalnia ścieków,
zwłaszcza o małym przepływie ścieków
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zbudowanie oczyszczalni ścieków z nie wymuszoną recyrkulacją osadu wewnątrz komory osadu czynnego.
Oczyszczalnia ścieków według wynalazku składająca się z komory osadu czynnego i osadnika wtórnego w jednym zbiorniku, charakteryzuje się tym,
że wlot ścieków (4) z koonory osadu czynnego (1) do
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osadnika wtórnego (2) usytuowany jest pod przegrodą
(5) osadnika (2), natomiast przy dnie (8) tego osadnika
pomiędzy przegrodami (6) i (7) znajduje się perforowany przewód powietrzny (9) wymuszający recyrkulację osadu, zaś przegroda (6) od strony osadnika
wtórnego (2) w górnej części nachylona (jest w kierunku wlotowej części komory, najlepiej pod kątem
45°.
(1 zastrzeżenie)
C02F

P. 247826

C03C
D04H
F16L

Oczyszczalnia ścieków gorzelnianych
Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie zbudowania
oczyszczalni prostej w obsłudze oraz niezawodnej w
działaniu.
Oczyszczalnia ścieków gorzelnianych, zwłaszcza mechaniczna, charakteryzuje się usytuowaniem w komorze zbiorczej (1) podnośnika czerpakowego (2) wynoszącego ścieki na zwarty zespół osadników (4), (9),
(14), (16), (17), w których usytuowane są chwytacze
zanieczyszczeń pływających (6), (10), (19) oraz
na
kaskady napowietrzające (3), (8), (11), (13), (15).
(1 zastrzeżenie)

P.248033

8406 01

Zakłady Uszczelnień i Wyrobów Azbestowych „Polonit", Łódź, Polska (Anna Sas, Jerzy Godycki, Edward Słota, Jan Kasztelan, Mirosław Kucharski, Tadeusz Sendecki, Kazimierz Głąbała, Grzegorz Lewandowski, Tadeusz Skórek, Jan Kwiatkowski, Jan
Szura).

84 05 22

Państwowe Gospodarstwo Rolne - Tuchola, Tuchola, Polska (Kazimierz Pinkowski).
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Włóknina termoizolacyjna
Przedmiotem wynalazku jest włóknina termoizolacyjna, niepalna i odporna na temperaturę do 500°C.
Włókninę termoizolacyjna stanowi welon szklany
z włókien elementarnych o grubości powyżej 11 (im,
sklejonych żywicą termoutwardzalną w ilości nie
większej niż 3%, przeszyty przędzą szklaną sam lub
łącznie z jedną lub dwoma warstwami tkaniny szklanej, po obu stronach welonu, przy gęstości osnowy
od 14 do 20 na 10 cm i gęstości ściegu nie większej
niż 30 na 10 cm.
(1 zastrzeżenie)

C04B

P.248011

84 05 31

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska (Franciszek Nadachowski, Andrzej Kielski, Lucjana Mandecka-Kamień, Andrzej
Kubicz, Krzysztoi Wielanowski).
Sposób wytwarzania
zwartego klinkieru wapienno-chromowego
oraz ogniotrwałych materiałów wapienno-chromowych
z tego klinkieru

C02F

P. 251201 T

84 12 21

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Kraków, Polska ((Augustyn Jelonek).
Sposób biologicznego oczyszczania ścieków
Proces oczyszczania ścieków prowadzi się w komorach, które pracują periodycznie i przemiennie raz
jako komora napowietrzania, a raz jako osadnik
Wtórny.
(1 zastrzeżenie)
C03C
C22C

P.247919

84 05 29

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Tadeusz Kulik, Bohdan Lisowski, Wojciech Dmowski,
Jerzy Latuszkiewicz, Piotr Zieliński, Henryk Matyja).
)■

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opracowanie sposobu wytwarzania zwartego klinkieru wapienno-chromowego o zwiększonej odporności na
hydratację i otrzymania z tego klinkieru ogniotrwałych materiałów wapienno-chromowych, charakteryzujących się dużą zwartością tekstury i wysokimi
własnościami termomechanicznymi, przy jednoczesnym zapewnieniu znacznych oszczędności surowców
energetycznych z uwagi na obniżenie temperatury
wypalania zarówno klinkieru jak i otrzymywanych
z niego materiałów.
Sposób wytwarzania zwartego klinkieru polega na
tym, że do CaO lub/i Ca(OH)j, lub/i CaCOj, lub/i wapienia wprowadza się syntetyczny oksychromit wapnia w ilości 20-50% wagowych lub/i tlenek chromowy,
lub/i rudy chromowe, lub/i koncentraty rud chromowych, lub/i inne związki chemiczne zawierające chrom
w ilości pozwalającej na utworzenie podczas spiekania 20-50% wagowych oksychromitu wapnia, przy
czym surowce poddaje się wspólnemu przemiałowi,
formowaniu, suszeniu, a następnie wypala się w temperaturze 1200-1600°C. Sposób wytwarzania ogniotrwałych materiałów wapienno-chromowych polega na
tym, że przygotowuje się masę w skład której wchodzi: 60-70% wagowych klinkieru wapienno-chromowego o uziarnieniu 0,09-10 mm, oraz 30-40% wagowych klinkieru wapienno-chromowego o uziarnieniu
0-0,09 mm lub kompozycji klinkieru wapienno-chromowego z mieszaniną o składzie oksychromitu wapnia
zawierającą CaCO3 lub/i Ca(OH)2 lub/i wapień oraz
tlenek chromowy o uziarnieniu 0-0,09 mm w odniesieniu do wszystkich składników mieszaniny, a następnie wszystkie składniki masy poddaje się homogenizacji i z ujednorodnionej masy formuje się materiały, które po wysuszeniu wypala się w temperaturze 1200-1600°C.
(3 zastrzeżenia)

Szkło metaliczne magnetyczne miękkie

Szkło według wynalazku charakteryzuje się tym, że
zawiera 90-93% wagowych żelaza, 2-4% wagowych
boru, 4-6% wagowych krzemu. Powyższe szkło znajduje zastosowanie w elektrotechnice. (1 zastrzeżenie)

C04B

P.248013

84 05 31

Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice, Polska
(Leszek M. Ludera).
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Urządzenie do dwustopniowego wypalania
metodą suchą drobnokawałkowych
surowców mineralnych

Nir 25 (313) 1985

Sposób wybielania wyrobów ceramicznych

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
urządzenia.
Urządzenie według wynalazku składające się z pieca
szybowego, komory spalania oraz pieca obrotowego
z chłodnikiem, charakteryzuje się tym, że pierwszy
stopień wypalania stanowi urządzenie typu pieca szybowego (1), w którego dolnej części zainstalowany jest
ruszt (5), .poniżej którego stożkowo-cylindryczna część
(12) urządzenia typu pieca szybowego (1) połączona
jest z komorą kurzową (10) pieca obrotowego (11),
stanowiącego drugi stopień wypalania, przy czym
jedno połączenie stanowi rurociąg przesypowy (13),
a drugie stanowi rurociąg gorących spalin (7), łączący
się poprzez otwory przelotowe (6) z podrusztową
częścią urządzenia typu pieca szybowego (1), zaś między komorą kurzową (10) pieca obrotowego (11) i dolną częścią urządzenia typu pieca szybowego (1) zainstalowana jest komora spalania (8), łącząca się poprzez rurociąg (9) z komorą kurzową (10), a przez
rurociąg gorących spalin (7) z otworami przelotowymi (6).
(1 zastrzeżenie)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wybielania wyrobów ceramicznych bez usuwania związków żelaza
i tytanu ze składu itworzywa.
Sposób według wynalazku polega na tym, że wyformowane i wysuszone wyroby lub wypalone na
biskwit nasyca się roztworem wodnym kwasu fosforowego o stężeniu 35-80%, po czym suszy je i wypala w temperaturze obniżonej o 123 K od temperatury wypalania właściwej dla użytego tworzywa.
(1 zastrzeżenie)
C04B

P.252927

85 04 15

Instytut Szkła i Ceramiki, Warszawa, Polska (Ryszard Wojciechowski, Anna Wojciechowska, Jerzy
Szulc, Wojciech Cnmiedecki, Henryk Kycia, Józef Zaremba).
Sposób wytwarzania porcelany tzw. „twardej"
o obniżonej temperaturze wypalania
Sposób polega na sporządzeniu masy w oparciu
0 tradycyjne surowce tj.: minerały ilaste, kwarc i skaleń sodowo-potasowy. Masa charakteryzuje się zawartością skalenia sodowo-potasowego w ilości 26-40%
wagowych oraz dodatkowo dolomitu w ilości 0,5-3,0%
wagowych. Z masy formuje się półfabrykaty, suszy
1 wypala w temperaturze 1533-1573 K. Uzyskana
porcelana charakteryzuje się parametrami zbliżonymi
do parametrów porcelany twardej, tj. wymaganym
stopniem białości, odporności mechanicznej i termicznej na deformację wyrobów.
(1 zastrzeżenie)

C05F

P. 251717 T

85 01 25

Instytut Warzywnictwa, Skierniewice, Polska (Olgierd Nowosielski, Andrzej Bereśniewicz, Piotr Kaczmarek, Henryk Struszczyk).
C04B

P.251816

T

85 01 31

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Henryk Urbański, Henryk Bystroń, Bogdan Kołodziejczyk,
Waleria Maciejewska-Sołtys, Andrzej Rychlicki, Grzegorz Wojtynek, Mieczysław Szaf er).
Sposób wytwarzania zaprawy anhydrytowej
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzyskanie zaprawy (anhydrytowej w oparciu o tanie i łatwo dostępne surowce.
Sposób według wynalazku polegający na mieszaniu
anhydrytu, wody i przyspieszacza wiązania, charakteryzuje się tym, że jako przyspieszacz wiązania stosuje się wodny roztwór siarczanów metali, zwłaszcza
siarczanu żelazowego z niewielką zawartością kwasu
siarkowego, stanowiący ciekły odpad potrawienny
z hutnictwa żelaza i stali, o gęstości około 1,151,24 g/cm1 i kwasowości 0,5-5, przy czyni ilość przyspieszacza wiązania wynosi 5 - 8 części wagowych na
20 części wagowych anhydrytu, korzystnie w postaci
mączki o uziarnieniu 0 - 2 mm. Ponadto stosuje się
korzystnie dodatek węglanu wapniowego, najkorzystniej w postaci pyłu wapiennego w ilości 1-3 części
wagowych.
Zaprawa znajduje zastosowanie zwłaszcza w górnictwie węglowym jako środek profilaktyki pożarowej
oraz środek zapobiegający wypływom gazów, na przykład metanu lub dwutlenku węgla.
(2 zastrzeżenia)

C04B

P.252739

85 04 03

Instytut Szkła i Ceramiki, Warszawa. Polska (Hen-11
ryk Kycia, Anna Wojciechowska, Jerzy Szulc, Wojciech Chmielecki).

Naturalny nawóz wieloskładnikowy
Nawóz według wynalazku, złożony ze składnika
organicznego, zwłaszcza w postaci węgla brunatnego,
torfu i kory drzewnej oraz ewentualnie ze składnika
wapniowego, zwłaszcza w postaci popiołu węgla brunatnego lub wapna defekacyjnego, charakteryzuje się
tym, że zawiera nawóz naturalny bogaty w składniki
pokarmowe, komponenty pochodzenia organicznego
zwłaszcza mączkę kostną i rogową, pomiot ptasi, nawóz owczy oraz gnojowicę zestaloną z ferm trzody
chlewnej lub bydła z ewentualnym dodatkiem komponentów mineralnych pochodzenia naturalnego, jak
siarczan potasowy oraz superfosfat, przy czym stosunek zawartości w nawozie składnika organicznego,
składnika wapniowego oraz nawozu naturalnego
wvnosi 3:3:1.
(2 zastrzeżenia)

C07C

P. 245886

84 01 24

Pierwszeństwo: 83 0124 - St. Zjedn. Am. (nr 460.600)
Sandoz A.G., Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych
mewalonolaktonu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania nowych związków chemicznych mających zastosowanie
jako środki hypolipoproteinemiczne i środki przeciw
miażdżycowemu stwardnieniu naczyń.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych mewalonolaktonu o wzorze 1, w którym obydwie grupy Ro
tworzą razem rodnik o wzorze 115 albo grupę
-/CHj/4, gdzie R2 oznacza wodór, grupę Ci_4-alkilową, Ci_4-alkoksylową z wyjątkiem grupy t-butoksylowej, grupę trójfluorometylową, atom fluoru, chloru,
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grupę fenoksylową lub benzyloksylową, Rj oznacza
wodór, grupę Ci_j-alkilową, Ci_3-alkoksylową, trójiluorometylową, atom fluoru, chloru grupę fenoksylową lub benzyloksylową, z tym, że nie więcej niż
jeden z podstawników R2 i Ra oznacza grupę trójfluorometylową, nie więcej niż jeden z podstawników
Ra i R3 oznacza grupę fenoksylową i nie więcej niż
jeden z podstawników R2 i Rj oznacza grupę benzyloksylową, Ri oznacza wodór, grupę Ci_6-alkilową,
atom fluoru, chloru lub grupę benzyloksylową, R4
oznacza wodór, grupę Ci_4-alkilową, Ci_4-alkoksylową
z wyjątkiem grupy t-butoksylowej, grupę trójfluorometylową, atom fluoru, chloru, grupę fenoksylową lub
benzyloksylową, R5 oznacza wodór, grupę Ci_3-alkilową, Ci_3-alkoksylową, grupę trójfluorometyIową,
atom fluoru, chloru, grupę fenoksylową lub benzyloksylową, Rga oznacza wodór, grupę Ci_2-alkilową,
Ci-2-alkoksylową, atom fluoru lub chloru, z tym, że
nie więcej niż jeden z podstawników R4 i R5 oznacza
grupę trójfluorometylową, nie więcej niż jeden z podstawników R4 i R5 oznacza grupę fenoksylową i nie
więcej niż jeden z podstawników R4 i R5 oznacza grupę benzyloksylową, X oznacza grupę - I C H . i l n - lub
grupę o wzorze 116, przy czym n oznacza 0, 1, 2 lub
3, a obydwa symbole q oznaczają 0 albo jeden z nich
oznacza 0, a drugi oznacza 1, Z oznacza grupę o wzorze 2, w którym Re oznacza wodór albo grupę Ci_aalkilową, przy czym ugrupowanie - X - Z oraz grupa
fenylowa zawierająca podstawnik R4 są w położeniu
orto w stosunku do siebie, w postaci wolnego kwasu
albo w postaci soli, polega na tym, że hydrolizuje się
związek o wzorze 1 w postaci estru lub laktonu, i gdy
w związku o wzorze 1 występuje wolna grupa karboksylowa, otrzymane związki wyodrębnia się w postaci wolnego kwasu lub w postaci soli. (1 zastrzeżenie)
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Sposób wytwarzania związków o wzorze 1 i ich
eterów jednometylowych lub jednoetylowych zawierających ogółem nie więcej niż 28 atomów węgla oraz ich estrów lub soli w którym to wzorze 1 Ar oznacza grupę trzech lub czterech skondensowanych pierścieni
benzenowych
lub
grupę o wzorze 9 lub 10, ewentualnie podstawioną
jednym lub dwoma podstawnikami, Rl oznacza
grupę Ci-s-alkilową podstawioną grupą hydroksylową, R* oznacza wodór, grupę Ci_3 lub hydroksymetylową, R* i R* są takie same lub różne i każdy
oznacza
wodór, grupę metylową lub etylową Rl, Rf, R3 i
4
R razem zawierają nie więcej niż 5 atomów węgla,
albo ugrupowanie o wzorze i i stanowi grupę o wzorze 12, w którym pierścień stanowi pięcioczłonpwy lub
sześcioczłonowy nasycony pierścień izocykliczny zawierający dwie lub trzy grupy hydroksylowe, R8 oznacza wodór,
grupę metylową lub hydroksymetylową,
R" i R10 są takie same lub różne
i każdy oznacza wodór lub grupę metylową, R11 oznacza wodór, grupę
hydroksylową, metylową lub hydroksymetylową, R8,
R», R10 i R11 i pierścień razem zawierają mniej niż
7 atomów węgla, polega na tym, że redukuje się
związek o wzorze 2, w którym Ar, R 1 -R* mają wyżej podane znaczenie lub jego odpowiednio zabezpieczoną pochodną i ewentualnie usuwa się zabezpieczenie gdy jest to właściwe.
(5 zastrzeżeń)

C07C

P.247848

84 05 24

Łódzkie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", Łódź,
Polska (Grzegorz Kaczmarowicz, Anna NowakowskaWaszczuk, Stanisław Walisch, Ryszard Zemła).
Sposób otrzymywania glukonianu wapnia.
C07C

P. 247759

84 05 17

Pierwszeństwo: 83 05 17 - W. Brytania (nr 8313571)
The Wellcome Foundation Limited, Londyn, Wielka

Brytania.

Sposób wytwarzania nowych polí cyklicznych
związków aromatycznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania
nowych związków chemicznych wykazujących aktywność biocydalną.

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
uproszczonego oraz oszczędnego sposobu otrzymywania
glukonianu wapnia, eliminującego z podłoża fermentacji składniki organiczne.
Sposób według wynalazku polega na tym, że do procesu fermentacji dodaje się od 105 do 4.108 na 1 cm3
podłoża
zarodników
mutanta Aspergillus
niger
o główkach konidialnych barwy jasnobrązowej i o
konidiach wklęsłokulistych o gładkiej powierzchni
widmie w zakresie ultrafioletu wykazującym charakterystyczne maksimum absorpcji światła przy długości fali 313 nanometrów. Proces fermentacji zachodzi
w środowisku pH 4,5 ustalanym za pomocą kwasu
fosforowego lub kwasu glukonowego. (1 zastrzeżenie)
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C07C
A61K

P. 247863

84 05 26

Akademia Medyczna, Poznań, Polska (Urszula Wrzeciono, Lucjusz Zaprutko, Jaromir Budzianowski, Jerzy Jambor).
Sposób wytwarzania kwasu oleanolowego
i jego soli z części nadziemnych
nagietka lekarskiego Calendula officinal is L
Sposób wytwarzania kwasu oleanolowego i jego
soli z nagietka lekarskiego Calendula officinalis L.,
w którym wymieniony materiał roślinny ekstrahuje
się wodnym roztworem niższego alkoholu alifatycznego, a wyekstrahowany produkt zawierający glikozydy kwasu oleanolowego poddaje kwaśnej hydrolizie,
polega na tym, że ekstrakcji wodnym roztworem niższego alkoholu alifatycznego poddaje się części nadziemne nagietka lekarskiego, natomiast kwaśną hydrolizę zagęszczonego wyciągu przeprowadza w środowisku wodnego roztworu kwasu mineralnego, a nierozpuszczone po tej hydrolizie składniki ekstrahuje
wodnym roztworem alkaliów, po czym, z nierozpuszczalnej w tym roztworze frakcji, zawierającej sól
kwasu oleanolowego, wydziela się czysty produkt w
znany sposób przez krystalizację i ewentualnie zakwaszenie.
(1 zastrzeżenie)

C87C

P.248022

84 06 01

Akademia Medyczna w Poznaniu, Poznań, Polska
(Urszula Wrzeciono, Lucjusz Zaprutko, Jaromir Budzianowski, Ignacy Małecki, Hanna Kieryłowicz).
Sposób wytwarzania wodorobursztynianu
kwasu oleanolowego i jego soli

P. 251857 T

mola glukozy, 0,2-0,9 mola wodorowęglanu sodowego
i 0,05-0,3 mola bromku sodowego, którego składniki dozuje się odrębnie do elektrolizera, przepuszcza
się w sposób ciągły przez elektrolizer z anodą z filcu
węglowego w temperaturze 18-30°C, przy szybkości
przepływu cieczy prze^ elektrolizer określonej stosunkiem natężenia prądu płynącego przez elektrolizer do iloczynu ładunku prądu niezbędnego do całkowitego utlenienia 1 mola glukozy i stężenia glukozy,
a wytworzony elektrolizat zawierający glukonian sodowy przesącza się przez anodę.
(1 zastrzeżenie)

P. 252604

C07C

85 03 27

Pierwszeństwo: 84 03 28 - St. Zjedn. Am. (nx 59*267)
Union Carbide Corporation, Danbury, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania glikoli alkilenowych
W strefie hydrolizy kontaktuje się tlenek alkilenu
i wodę w obecności nierozpuszczalnej w wodzie żywicy zawierającej ulegający dysocjacji organometalan.
Do strefy hydrolizy wprowadza się rozpuszczalny w
wodzie środek stabilizujący o charakterze metalanu
np. NaîMo-i.
Sposobem tym otrzymuje się glikole monoalkilenowe o jakości odpowiedniej dla polistrów.
(30 zastrzeżeń)
C*7C

P.252629

85 03 28

Pierwszeństwo: 84 03 28 - St. Zjedn. Am. (ar 594 2S8)
Union Carbide Corporation, Danbury, Stany Zjednoczone Ameryki.

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania
czystego wodorobursztynianu kwasu oleanolowego
z dobrą wydajnością.
Sposób wytwarzania wodorobursztynianu kwasu
oleanolowego i jego soli polegający na reakcji kwasu
oleanolowego z bezwodnikiem kwasu bursztynowego użytym w nadmiarze w środowisku rozpuszczalnika organicznego, a następnie oddestylowaniu rozpuszczalnika i oddzieleniu nieprzereagowanego bezwodnika bursztynowego od wodorobursztynianu kwasu
oleanolowego, który ewentualnie przeprowadza się w
sól metalu alkalicznego, ziem alkalicznych lub metalu
trójwartościowego, charakteryzuje się tym, że oddzielenie nieprzereagowanego bezwodnika bursztynowego od wodorobursztynianu kwasu oleanololwego
przeprowadza się w ten sposób, że mieszaninę poreakcyjną po przynajmniej częściowym oddestylowaniu rozpuszczalnika traktuje się wodą dla zhydrolizowania bezwodnika bursztynowego, a pozostały osad
krystalizuje z rozpuszczalnika organicznego.
(2 zastrzeżenia)

C07C
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85 02 05

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Rajmund Sołoniewicz, Maria Teodorczyk).
Sposób wytwarzani» glukonianu sodowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu wytwarzania glukonianu sodowego w procesie ciągłym, eliminującym elektrochemiczny rozklad
glukonianu sodowego.
Sposób wytwarzania glukonianu sodowego na drodze elektrochemicznego utleniania roztworu wodnego
glukozy, zawierającego dodatkowo wodorowęglan sodowy i bromek sodowy, w elektrolizerze z katodą z
materiału kwasoodpornego, a następnie wyodrębniania utworzonego glukonianu sodowego z elektrolizatu
za pomocą alkoholu metylowego, charakteryzuje
się
tym, że roztwór wodny zawierający w 1 dm3 0,2-0,8

Sposób wytwarzania glikoli alkilenowych
przy użyciu ciała stałego zawierającego metalan
Glikole alkilenowe wytwarza się na drodze reakcji
tlenku alkilenu z wodą w obecności ciała stałego zawierającego metalan, przy czym metalan jest zasocjonowany z elektrododatnimi centrami kompleksującymi na stałym nośniku, takim jak żywica amonitowa.
(30 zastrzeżeń)
C07C

P.252722

85 04 02

Pierwszeństwo: 84 04 04 - Szwajcaria (nr 1704/84)
Lonza AG, Bazylea,
Jacques Gosteli).

Szwajcaria

(Leander

Tenud,

Sposób wytwarzania optycznie czynnego chlorku
nitrylu karnityny oraz sposób wytwarzania optycznie
czynnego winianu dwu-/3-chloro-2-hydroksypropylotrójmetyloamoniowego)
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
łatwego do przeprowadzenia sposobu wytwarzania
optycznie czynnego chlorku nitrylu karnityny oraz
sposobu wytwarzania optycznie czynnego winianu
dwu-/3-chloro-2-hydroksypropylotrojmetyloamoniowego).
Sposób wytwarzania chlorku nitrylu karnityny polega na tym, że racemiczny chlorek 3-chloro-2-hydroksypropylotrójmetyloamoniowy przeprowadza się w optycznie czynny winian dwu-/3-chloro-2-hydroksy-propylotrójmetyłoamoniowy/ za pomocą optycznie czynnego kwasu winowego, winian ten rozszczepia się na
kwas winowy i na optycznie czynny chlorek 3-chloro-2-hydroksy-propylotrójmetyloamoniowy, zaś chlorek
poddaje się reakcji z cyjankami w celu wytwarzania
chlorku nitrylu karnityny. Sposób wytwarzania winianu
dwu/3-chloro-2-hydroksy-propylotrójmetyloamoniowego/ polega na tym, że racemiczny chlorek
S-chloro^-hydroksypropylotrójmetyloamoniowy prze-
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prowadza się na drodze rozszczepiania racematu optycznie czynnym kwasem winowym w żądany optycznie czynny winian dwu-ZS-chloro-Z-hydroksypropylotrójmetyloamoniowy/.
(9 zastrzeżeń)

C07C

P.254663
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rym A, E, B, R, n, Y i Z mają wyżej podane znaczenie ewentualnie poddaje się reakcji z farmaceutycznie
dopuszczalnym kwasem albo halogenkiem lub siarczanem tworzącym sole czwartorzędowe.
Wytwarzane związki wykazują działanie przeciwhistaoninowe.
(1 zastrzeżenie)

85 07 24

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska
(Halina Bednarska, Wiktor Kaźmierowicz, Hanna
Szczepańska, Konstanty Chmielewski, Andrzej Jakubowicz, Bogusław Więckiewicz, Edward Grzywa).
Ciągły sposób otrzymywania kwasów tłuszczowych,
zwłaszcza Cs-Cis, na drodze katalitycznego
utleniania n-alkanów oraz urządzenie
do otrzymywania kwasów tłuszczowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu otrzymywania kwasów tłuszczowych, zwłaszcza C8-Cis, poprzez selektywne utlenianie n-alkanów gazem zawierającym tlen z udziałem katalizatorów w układzie dwufazowym gaz-ciecz oraz urządzenia do realizacji tego sposobu.
Sposób według wynalazku polega na tym, że ciekłe
n-alkany z dodatkiem katalizatora i ewentualnie inicjatora, kontaktuje się w przeciwprądzie w kolumnie absorpcyjnej z gazem zawierającym tlen wprowadzanym w 2-8-krotnym nadmiarze w stosunku
cio fazy ciągłej. Proces prowadzi się w temperaturze
160-205°C pod ciśnieniem normalnym lub podwyższonym do 2 MPa przy
obciążeniu kolumny gazem
2
równym 800-600 m*/m
h i obciążeniu cieczą wys
2
noszącym 2,5-20 m /m h. Proces prowadzi się w urządzeniu stanowiącym kolumnę absorpcyjną z bezprzelowowymi półkami o prześwicie 10--60%.
(10 zastrzeżeń)

C07D

P.243953

83 09 26

Pierwszeństwo: 82 09 30 - St. Zjedn. Am. (nr 431500)
830829 - St. Zjedn. Am. (nr 527559)
A. H. Robins Company, Inc., Richmond, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania aromatycznych
lub heterocyklicznych oksazepin lub tiazepin
Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w którym
A oznacza aromatyczny pierścień posiadający dwa atomy węgla wspólnie z resztą akazepiny lub tiazepiny,
który może być ewentualnie podstawiony, B i E
oznaczają atom tlenu lub siarki i mogą być takie same lub różne, R oznacza niższą grupę alkilową, grupę cykloalkilową lub fenylo-niższoalkilową, w której
grupa fenylowa może być ewentualnie podstawiona,
2
n oznacza liczbę 1 lub 2, Z oznacza grupę -NR!R
,
1-H-pirazol-l-ilową lub 1-H-imidazol-l-ilową, R1 i R2
oznaczają atom wodoru, niższą grupę alkilową, grupę
cykloalkilową i fenylo-niższoalkilową, w której grupa1 fenylowa
jest ewentualnie podstawiona, względnie
R i R2 razem z sąsiadującym atomem azotu tworzą
heterocykliczną resztę oraz ich farmaceutycznie dopuszczalnych soli polega na tym, że chlorowcuje się
związek o wzorze 4b w którym E, R i m mają wyżej podane znaczenie A oznacza s aromatyczny pierścień ewentualnie podstawiony, R oznacza atom wodoru lub jon neutralizujący kwas; następnie otrzymany związek o wzorze 3 lub jego wolną zasadę, w
którym X oznacza atom chloru lub bromu, zaś A, E,
R, Y i n mają wyżej podane znaczenie stapia się, po
czym otrzymany związek o wzorze 2a, w którym A,
E, R, N, X i Y mają wyżej podane znaczenie ewentualnie poddaje się reakcji ze środkiem sulfuryzującym a następnie otrzymane związki poddaje się
reakcji ze związkiem o wzorze ZH, w którym Z oznacza grupę - N R ^ 21 , lH-pirazol-1-ilową
lub 2H-inüdazol-1 -iłową a R i R2 mają wyżej podane znaczenie, po czym otrzymany związek o wzorze 1, w któ-

C07D

P.246932

84 03 29

Pierwszeństwo: 83 03 30 - Wielka Brytania
(nr 83 08 856)
Lilly Industries Limited, Londyn, Wielka Brytania
(George Joseph Cullinan).
Sposób wytwarzania pochodnych
alkaloidów indolo-dihydroindolowych

^

Sposób wytwarzania związków o wzorze R-O-CO-X-CO-Z, w którym R oznacza grupę o wzorze 1 w
którym R2 oznacza atom wodoru, grupę metylową
lub formy Iową, gdy R4 i R5 występują oddzielnie to
R5 oznacza atom wodoru i jeden z R* i R4 oznacza
ngrupe. etylową, a drugi - atom wodoru luł) grupę
hydroksylową gdy R4 i RB wzięte razem tworzą z
przyległymi atomami węgla pierścień oksiranowy, R*
oznacza grupę etylową, R1 oznacza grupę karboksy-
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Iową, COOQCi-a) alkilową, CO-Rf, w której R« oznacza grupę aminową, NH-(Ci_3)-alkilową, NH-CHaCHzCl,
1-pirolidylową, 1-piperydynylową lub grupę NH-CH2CH1YCH3, w której Y oznacza atom siarki lub
tlenu, X oznacza prosty łańcuch alkilenowy o 1-4
atomach węgla, rozgałęziony łańcuch alfcilenowy o
2 - 8 atomach węgla, łańcuch alkenylenowy o 2 - 4 atomach węgla, grupę cykloalkilenową o 3 - 4 atomach
węgla, grupę fenylową, grupę hydroksyalkilenoiwą
o 1-4 atomach węgla lub wiązanie, Z oznacza grupę
OH,O(Ci-s) alkilową, OR lub grupę aktywującą lub
ochraniającą grupę karboksylową polega na tym, że
związek o wzorze ROH w którym R ma podane
znaczenie poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze
5, w którym X ma podane znaczenie. Wytworzone
związki są użyteczne jako środki przeciwnowotwo(1 zastrzeżenie)
rowe

mi aromatycznymi pochodnymi benzoksazolonu lub
benzimidazolonu w postaci roztworów w N,N-dwumetyloformamidzie lub w N-metylopirolidonie-2, przy
czym kondensację prowadzi się w obecności stechiometrycznych ilości bezwodnego octanu sodowego lub
potasowego w temperaturze 0-50°C, a produkt wydziela się ze środowiska reakcji na drodze krystalizacji.
(1 zastrzeżenie)

C07D

P.248779

84 07 16

Pierwszeństwo: 83 0718 - Włochy (nr 22110A/83)
Institute De Angeli S.p.A., Mediolan, Włochy.
Sposób wytwarzania nowych amidynopochodnych
2-podstawionego 4-fenyloimidazolonu

C07D

P. 248018

84 06 01

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Jan Kraska,
Zygmunt Boruszczak).
Sposób wytwarzania N-aryloamidów kwasu
3-hydroksynaftoesowego-2
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego sposobu, w którym wyeliminowano użycie drogich i toksycznych rozpuszczalników.
Sposób wytwarzania związków o wzorze ogólnym
przedstawionym na rysunku, w którym X oznacza
atom tlenu lub grupę iminową, zaś Y oznacza atom
wodoru, chloru, bromu lub grupę metylową, przy
czym podstawnik Y zajmuje położenie oznaczone we
wzorze numerem 6 lub 7, na drodze kondensacji
chlorku kwasu 3-hydroksynaftoesowego-2 z aminami
aromatycznymi polega na tym, że roztwór chlorku
kwasu 3-hydroksynaftoesowego-2 w czterochlorku
węgla, czterochloroetylenie, benzenie, toluenie, ksylenie, chloro-i o-^dwuchlorobenzenie, otrzymany w wyniku reakcji kwasu 3-hydroksynaftoesowego-2 z chlorkiem tionylu w obecności katalitycznych ilości N,N-dwumetyloformamidu w środowisku czterochlorku
węgla, czterochloroetylenu, benzenu, toluenu, ksylenu, chloro- i o-dwuchlorobenzenu w temperaturze
20-50°C, poddaje się, po usunięciu nadmiaru chlorku tionylu, reakcji kondensacji z I-rzędowymi amina-

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w którym R oznacza prostą lub rozgałęzioną grupę alkilową, grupę alkoksylową o 1-3 atomach węgla, grupę
merkapto, grupę alkilotio o 1-3 atomach węgla, atom
chlorowca, grupę alkilosulfonylową lub alkilosulfinylową o 1-3 atomach węgla, grupę sulfamylową,
grupę aminową, która może być podstawiona lub grupę fenylową, Ri i R2 takie same lub różne oznaczają
atom wodoru lub grupę alkilową, R3 oznacza prostą
lub rozgałęzioną grupę alkilową ewentualnie zawierającą jeden heteroatom, taki jak atom tlenu, siarki lub
azotu, grupę alkenylową, grupę alkinylową, grupę cyjanową, ewentualnie podstawioną grupę arylową lub
aralkilową, podstawioną lufo niepods ta wioną grupęheterocykloalkilową lub heterocykliczną, R4 oznacza
atom
wodoru,
grupę
alkoksylową
lub
alkilową
o
1-3
atomach
węgla,
atom
chlorowca,
grupę
cyjanową
lub
karbamylową,
ich postaci tautomerycznych oraz ich soli addycyjnych z kwasami polega na tym, że związek o
wzorze 2, w którym R, Ri i R4 mają wyżej podane
znaczenie poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze
3, w którym R2 i R3 mają wyżej podane znaczenie,
a A oznacza grupę benzyloksylową, atom chloru lub
grupę alkoksylową, X~ oznacza anion kwasu nieorganicznego i ewentualnie otrzymany produkt przeprowadza się w sól lub sól przeprowadza się w wolną
zasadę. Nowe związki hamują wydzielanie kwasu żołądkowego i są stosowane jako środki przeciwwrzodowe.
(11 zastrzeżeń)
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P. 248811

84 07 18

Pierwszeństwo: 83 0719 - Szwajcaria (nr 3946/83-2)
Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria*
Sposób wytwarzania nowych podstawionych
tiazolidynylowych estrów amidów
kwasu nieorganicznego
Sposób wytwarzania związków o ogólnym wzorze
1, w którym jeden z symboli Ri i R2 oznacza nienasycony w położeniu-2,3 rodnik alkilowy o 3 lub 4 atomach węgla, a drugi z symboli Ri i R2 oznacza taki
nienasycony rodnik lub niższy rodnik alkilowy, Rj
i R4 niezależnie od siebie oznaczają atom wodoru lub
rodnik metylowy, H; i R( niezależnie od siebie oznaczają atom wodoru, niższy rodnik alkilowy, chloro wcowany niższy rodnik alkilowy lub niższy rodnik alkenylowy, albo razem tworzą niższy rodnik alkilenowy ewentualnie przedzielony atomem tlenu, siarki lub ewentualnie podstawionego azotu, X oznacza
grupę ORł lub NR8R9, przy czym R7 stanowi atom
wodoru lub niższy rodnik alkilowy, a Ri i R9 niezależnie od siebie stanowią atom wodoru, niższy rodnik alkilowy, chlorowcowany niższy rodnik alkilowy
luto niższy rodnik alkenylowy, albo razem tworzą
niższy rodnik alkilenowy ewentualnie przedzielony
atomem tlenu, siarki lub ewentualnie podstawionego
azotu, albo R6 razem z R7 lub z Ra tworzą niższy
rodnik alkilenowy, soli związków o wzorze 1, w którym R7 oznacza atom wodoru, czystych izomerów
związków o wzorze 1 i mieszanin tych izomerów polega na tym, że związek o wzorze 2 poddaje się reakcji ze związkiem wprowadzającym rodnik kwasu
fosforowego o wzorze 3, albo w związku o wzorze
4, w którym Z\ oznacza atom chlorowca lub grupę
NR 5 -R 6 a Z2 oznacza atom chlorowca lub grupę X
pod warunkiem, że przynajmniej jeden z symboli Zi
i Z2 stanowi atom chlorowca poddaje się reakcji z
wodą, R7 OH, lub z aminą HNR5R8 lub HN ReRs,
i/lub otrzymany związek o wzorze 1, w którym R7
oznacza atom wodoru, ewentualnie przeprowadza się
w jego sól, i/lub otrzymaną mieszaninę izomerów
ewentualnie rozdziela się na poszczególne izomery.
Nowe związki o ogólnym wzorze 1 wykazują właściwości farmakologiczne, zwłaszcza działanie
przeciw(8
rakowe.
zastrzeżeń)
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8410 02

Pierwszeństwo: 83 10 03 - Szwajcaria (nr 5363/83)
Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria*
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Sposób wytwarzania pochodnych karbapenemu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania pochodnych karbapenemu o właściwościach antybio(tycznych.
Sposób wytwarzania pochodnych karbapenemu o
wzorze 1, w którym Ri oznacza atom wodoru lub
rodnik metylowy, Rj oznacza atom wodoru lub niższy
rodnik alkilowy, alkenylowy, alkinylowy albo rodnik
cykloalkilowy, przy czym każdy z nich może być niepodstawiony albo jedno- lub wielopodstawiony grupą
aminową, niższą grupą mono- lub dwualkiloaminową,
niższą grupą acyloaminową, grupą karboksylową, niższą grupę alkoksykarbonylową albo grupą karbamoilową; grupę o wzorze (CH t ) p -R5, w której R5 oznacza rodnik fenylowy albo 5- lub 6-członowy nasycony

lub nienasycony układ heterocykliczny zawierający
jeden lub więcej heteroatomów, takich jak tlen, siarka i/lub azot, niepodstawiony albo jedno- lub wielopodstawiony fluorem, chlorem, bromem, grupą aminową, niższą grupą mono- lub dwualkiloaminową,
grupą hydroksylową, niższą grupą alkoksylową, grupą merkaipto, alkilotio, fenylotio, grupą sulfaimoillową,
guanidynową, nitrową, cyjanową, niższą grupą acyloaminową x, grupą karboksylową, alkoksykarbonylową
lub karbamilową, a p oznacza 0,1, 2 lub 3; albo oznacza
grupę o wzorze 2,2a lub 2b, w których to grupach Re. R7
i Rs mogą być takie sam e lub różne i każdy z nich
oznacza atom wodoru lub niższy rodnik alkilowy,
albo Re i Rfl i/lub R7 i jedna z grup CH2, jak również
R7 i Rs we wzorze 2 oraz Rs i R7 we wzorze 2a i 2b
mogą być połączone tworząc pierścień, który może
toyć niepodstawiony albo jedno- lub wielopodstawiony
grupą alkilową, hydroksylową, karboksylową albo
niższą grupą dwualkiloaminową, m oznacza, 2 lub 3, a
n oznacza 1,2 atom wodoru lub niższy rodnik oznacza 1,2
lub 3, R3 oznacza atom wodoru lub niższy rodnik
alkilowy, a R4 oznacza niższy rodnik alkilowy, albo
ich postaci chronionych i/lub fizjologicznie dopuszczalnych i zdolnych do hydrolizy estrów, w postaci wolnych kwasów albo sou, albo jonów dwubiegunowych,
polega na tym, że wprowadza się grupę - S - R 2 do
związku o wzorze 3, w którym Ri-R4 mają znaczenie wyżej podane, Rio oznacza grupę odszczepialną a R9 oznacza grupę ochronną albo fizjologicznie
dopuszczalną i zdolną do hydrolizy grupę estrową
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i ewentualnie usuwa się grupy ochronne i ewentualnie przeprowadza się fizjologicznie dopuszczalny i
zdolny do hydrolizy ester i/lub postać chronioną i tak
otrzymany związek wyodrębnia się w postaci wolnego
kwasu albo soli albo jonu dwubiegunowego.
(1 zastrzeżenie)
C07D

P.250213

84 10 26

Pierwszeństwo: 8310 27 - W. Brytania (nr 8328757)
The Wellcome Foundation Limited, Londyn, Wielka Brytania.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych triazyny
Sposób wytwarzania nowych pochodnych o ogólnym
wzorze 6, w którym R1 oznacza grupę Ci-Cio alkilową, C2-C10 alkenylową, C2-C10 alkinylową lub
C3--Cio cykloalkilową, przy czym każda z tych grup
może 6 być ewentualnie podstawiona, podstawniki R2
do R są takie same lub różne i oznaczają atomy wodoru, atomy chlorowca, grupy C i - C 8 alkilowe, alkenylowe, alkinylowe lub alkoksylowe, przy czym każda z tych grup może być ewentualnie podstawiona2
jednym
lub większą liczbą podstawników, bądź R
do R6 oznaczają grupy aminowe, jedno- lub dwupodstawione grupy aminowe, grupy alkenyloksylowe, acylowe, acyloksylowe, cyjanowe, nitrowe, arylowe i alkilotio, bądź dowolne 2dwa sąsiednie
podstawniki spośród podstawników R do R8 są połączone ze sobą
i tworzą grupę o wzorze - C H = C H - C H = C H - oraz
ich tautomerów 5-iminowych i soli polega na tym,
że związek o wzorze 7 lub jego tautomer 5-iminowy,
w którym to wzorze podstawniki R 2 -R 8 mają wyżej
podane znaczenie,
poddaje się reakcji ze związkiem
o wzorze ł Q-R 1 , w którym Q oznacza grupę opuszczającą a R , ma wyżej podane znaczenie i ewentualnie
otrzymane związki przekształca się w sole. Związki
o wzorze 6 są użyteczne w leczeniu zaburzeń pracy
serca, a zwłaszcza arytmii.
(4 zastrzeżenia)
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Sposób wytwarzania nowych pochodnych
1,4-dwuwodoropLrydyny
Sposób wytwarzania nowych związków użytecznych
jako środki przeciw niedokrwieniu i przeciw nadciśnieniu, o wzorze 1, w którym R oznacza grupę 2-chlorofenylową lub 2,3-dwuchlorofenylową, R1 i R2 oznaczają, niezależnie od siebie, grupę Ci-C^^alkilową lub
2-metoksyetylową, n oznacza 1 lub 2, m 4oznacza 1, 2
lub 3, a Z oznacza grupę o wzorze -NR*R lub 5- albo
6-członową grupę heterocykliczną
zawierającą atom
azotu, w którym to wzorze R4 3 oznacza, atom wodoru
lub grupę Ci-C4-alkilową, R oznacza atom wodoru,
grupę C1-C4 alkilową, grupę CO(Ci-C4 alkilową), grupę COCF3, grupę SOz(Ci-C4 alkilową), grupę heterocykliczną albo SOj-heterocykliczną, które to grupy heterocykliczne są5 ewentualnie podstawione
lub grupę
o wzorze CONR R*, w którym R5 i R6 oznaczają, niezależnie od siebie, atom wodoru lub grupę C1-C4 alkilową albo razem z atomem azotu, do którego są
parzy łączone, tworzą grupę pirolidynylową, pdperydynylową, morfolinową, piperazynylową lub grupę N-(Ci-C4
alkilo) piperazynylową i ich dopuszczalnych w farmacji soli, polega
na tym, że związek o wzorze 2, w
którym R, R1, R2, n mają wyżej podane znaczenie,
poddaje się reakcji z czynnikiem aUdlującym o wzorze hal-(CH2)m - Z, w którym m i Z mają wyżej
podane znaczenie, a hal oznacza atom chloru lub bromu,3 i4 ewentualnie gdy Z oznacza grupę o wzorze4
NR R , w którym R* oznacza atom wodoru, a R
oznacza grupę COCF3, hydrolizuje się otrzymany produkt, otrzymując związek o wzorze 1, w którym Z
oznacza grupę NH2, i ewentualnie otrzymany związek
o wzorze i przekształca się w sól.
(5 zastrzeżeń)

C07D

P.251703

85 01 25

Pierwszeństwo: 84 0126 - W. Brytania (nr 8402085)
84 07 11 - W. Brytania (nr 8417659)
8410 12 - W. Brytania (nr 8425889)
Beecham Group, p.l.c, Brentford, Wielka Brytania.
Sposób wytwarzania nowych związków
6-alkilidenopenemowych

C07D

P.251584

85 01 17

Pierwszeństwo: 84 0118 - W. Brytania (nr 8401288)
Pfizer Corporation, Colon, Republika Panamy, Bruksela, Belgia, (David Alker, Peter Edward Cross, Simon Fraser Compbell).

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
nowych związków o wzorze 1, w którym jeden z symboli R1 i R2 oznacza wodór, a drugi z symboli R1 i R2
oznacza nie podstawiony lub podstawiony pięcioczłonowy pierścień heteroaromatyczny związany poprzez
swój atom węgla i zawierający jeden heteroatom, taki jak azot, tlen, siarka oraz dodatkowo zawierający od
jednego do trzech atomów azotu i R3 oznacza wodór
lub grupę organiczną, która może być związana poprzez atom siarki lub węgla i może oznaczać grupę
R* lub SR4, w których R4 oznacza niepodstawianą lub
podstawioną grupę węglowodorową lub heterocykliczną, albo ich farmaceutycznie dozwolonych soli lub
estrów ipolegający na tym, że z odpowiedniego związku
penemowego odszczepia się związek o wzorze H-X,
w którym X oznacza grupę hydroksylową lub grupę
opuszczającą. Wytworzone związki wykazują działanie przeciwbakteryjne.
(8 zastrzeżeń)
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P. 251972

85 02 15

Pierwszeństwo: 84 0217 - RFN (nr P 3405632.7)
84 04 12 - RFN (nr P 3413708.4)
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indol-4/5H/-on albo 4, 5-dwuwodoro-lH-[l, 4] diazepino(l, 7-a)indol-2/3H/-on albo ich sole addycyjne z
kwasami do 2, 3, 4, 5-czterowodoro-lH-Il, 4]diazepino
[1, 7^a]indolu lub jego soli addycyjnej z kwasem;
2, 3, 4, 5-czterowodoro-lH-Il, 4]déazepino [1,7-a] indol
podstawiony przy atomie azotu w pozycji 3 albo jego
sól poddaje się reakcji konwersji do odpowiedniego
indolu niepodstawionego przy atomie azotu w pozycja
3 lub jego soli xl lub przeprowadza się reakcję konwersji 2, 3, 4, 5-czterowodora-lH-(l, 4)diazepino(l, 7-a)
indolu ndepodstawionego przy atomie azotu w pozycji
3 albo jego soli do 2, 3, 4, 5-czterowodoxo-lH-[l, 4]
dóaizepiinotl, 7-a]iindolu postawionego przy atomie azotu w pozycji 3 albo jego soli i otrzymane związki
wyodrębnia się w postaci wolnej zasady lub sola addycyjnej z kwasem.
Otrzymane związki wykazują działanie przeciwdepresyjme, irrzeciwlękowe, neuroleptyczne.
(2 zastrzeżenia)

Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania pochodnych pleuromutyliny
Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w którym Ri oznacza rodnik etylowy lub winylowy, R2
oznacza piccioczłonową nasyconą grupę heterocykliczną albo rodnik aminoalkálowy niepodstawiony lub
podstawiony w grupie alkilowej grupą hydroksylową
oraz ich soli addycyjnych z kwasami i soli czwartorzędowych polega na tym, że związek o wzorze 2, w
którym Ri ma znaczenie wyżej podane, poddaje sdę
reakcji z reaktywnym estrem związku o wzorze
HOOCR2, w którym R2' ma znaczenie podane dla Rj
z tym, że występujące tam grupy są chronione, odszczepia grupy chroniące grupy aminoiwe i wyodrębnia
otraymane związki w postaci rwołnej zasady, albo w
postaci sola addycyjnych z kwasami lub soli czwartorzędowej.
Związki wytworzone sposobem wg wynalazku wykazują działanie przed wbakteryj ne, przeciwpasożytnicze i przyspieszające wzrost zwierząt.
(5 zastrzeżeń)

C07D

P. 252065

C07D

P. 252433

85 03 18

Pierwszeństwo: 84 03 19 - St. Zjedn. Am. (nr 590667)
84 12 21 - St. Zjedn. Am. (nr 684889)
Pfizer Inc., Nowy Jorîc, Stany Zjednoczone AmexyM.
Sposób wytwarzania 2-oksindolo-l-karbonamidów
Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w którym X oznacza atom wodoru, fluoru, chloru, bromu,
grupę alkilową, cykloalkllową, alkoksylową, alkiLotio,
trójfluonometylową, alkilosulfinylową, alkllosuLfiotnyIową, nitrową, fenylową, alkanoilową, benzotilową, tenoalową, alkanoamidową, benaamidową lub grupę N,
N-dwualkilosuliamolową; a Y oznacza atom wodoru,
fluoru, chloru, bromu, grupę alkilową, cykloaJMlową,
alioksylową, alkilotio lub grupę trójfluorometyłową;
lub X i Y razem tworzą grupę 4, 5-, 5, 6- lub 6,
7-metylenodÍDksy lub grupę 4, 5-, 5, 6- lub 6, 7-etylenodáoksy; lub X i Y razem, gdy są przyłączane do
sąsiednich atomów węgla, twoinzą skondensowany
pierścień karbocykliczny lub heterocykliczny,1 R oznacza atom
wodoru lub grupę o wztonze -CO-R , w którym Rł oznacza grupę alkilową, cykloalkalową, cykloalkenylową, fenylową, podstawioną grupę fenylową,
grupę fenyloalkilową, (podstawioną fenylo) alkilową,
feiniaksyalkilową, (podstawioną fenoksy) alkilową, (Mofemoksy) alkilową, naftylową, grupę bicyklo [2.2.1]
heptanylową-2, grupę bicyklo [2.2.1] hepten-5-ylową-2
lub grupę o wizorze -/CH2/ n -Q-R°, w którym n oznacza liczbę zero, 1 lub 2, Q oznacza dwuwartoścaowy
rodnik pochodzący od związku heterocyklicznego, a R°
oznacza atom wodoru lub grupę alkilową polega na
tym, że hydrolizuje się związek o wzorze 2, w którym
X, Y i Y mają wyżej podane znaczenie.
Wytworzone związki są produktami pośredinami przy
otrzymywaniu związków o daialamiu przeciwbólowym
i pnzecfrwzapalnym.
"Zi*
W zastrzeżeń)

85 02 21

Pierwszeństwo: 84 02 22 - Szwajcaria (nr 863/84)
Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania
2, 3, 4, 5-czterowodoro-lH-(l, 4)diazeptno(l, 7-a)indoli
Sposób według wynalazku polega ma tym, że redukuje się 2, 3-dwuwodoxo-lH-[l, 4}daazep:Jno[l, 7-a]

C07D

P.252434

85 03 18

Pierwszeństwo: 84 03 19 - St. Zjedn. Am. (nr 590.659)
84 12 21 - St. Zjedn. Am. (nr 684.634)
Pozer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryka.
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Sposób wytwarzania nowych,
3-poüsta\vionych 2-oksindolo-l-karbonamidów
Sposób wytwarzania związków o wzorze 1 lub ich
farmakotogacaniie dopuszczalnych soli, w którym to
wzorze X oznacza atom wodoru, chloru, fluoru lub
bromu, grupę alkilową, cykloalkilową, alkoksylową,
alłcilofcio, trójfluoanometylową, alkuasulfiinylowa, alkilosulfonylową, nitrową, fenylową, acyloalikilową, ben(zoilową, tenoilową, alkainoamkiową, benzamidową, N,
N-dvvualkiloisulfonaimidiową a Y oznacza atom wodoru,
fluoru, chloru lub bromu, grupę alkilową, cykloalkilową, alkoksylową, alkilotio, trójfluorometylową, albo
X i Y oznaczają razem grupę 4, 5-, 4, 6- lub 6, 7-metylenodioksy lub grupę 4, 5-, 5, 6- lub 6, 7-metylenodtooksy, albo Xi Y oznaczają razem, połączone z sąsiedrnimi atomami węgla, dwuwariościową grupę Z,
taką, że jeżeli Z jest wzięte razem z atomami węgla,
do których jest przyłączone to tworzy skondensowany
pierścień karbo-cykliczriy lub heterocykliczny, R1 oznacza grupę alkilową, cykloalkilową, cykloalkenylową,
fenylową, podstawioną grupę fenylową, grupę fenyloalkilową, (podstawioną fenylo) alkilową, fenoksyalkilową (podstawioną fenoksy/alkilową),
(triofenołcsy) alkilową, naftylową, bdcyklo [2.2.1]-hepten-2-yiową, bdcyklo (2,2.1)hpt-5-en-2-ylową
albo R1 oznacza grupę o wzorze -/CHz/n-Q-ROi w którym m oznacza 0, 1 lub 2, Q oznacza dwuwartościową grupę heterocykliczną, a R° oznaozia atom wodoru lub grupę
alikilową polega na tym, że związek o wzorze 7, w
Jctórym X i Y mają wyżej podaine znaczenie poddaje
się reakcji z aktywowaną
pochodną kwasu karboksyIpwego o wzorze R1 -C/=O/-HO, w którym R1 ma
wyżej ipodane znaczenae.
Wytworzone związki o wzorze 1 mają zastosowanie
jaiko środki przeciwbólowe d przeciwzapalne.
(8 zastrzeżeń)

C07D

P.252519
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R/OH/j, w którym R ma wyżej podáme znaczenie,
korzvstniie mający masę równoważnikową 300-2500,
łąazy sdę maeszając z poJüzocyjaTW&nem o wzorze
OCN-R'-NCO, w którym R' ma wyżej podane znaczende, po ozym powstały półprodukt poddaje się reakcji z laktamem.
Sposób wytwarzania blokowego kopolimeru poliamidowego charakteryzuje się tym, że polimeryzuje sdę
laktam w obecnoścti katalizatora polimeryzacji laktamu i zwiiązku o wzorze podanym na rysunku, w
którym, R R'Y, a )mają wyżej podane znaczenie.
{5 zastrzeżeń)

C07D

P. 252562 T

85 03 25

Pierwszeństwo: 84 03 26 - St. Zjedn. Am. (nr 593444)
Jamssen Pharmaceutica N. V., Beerse, Belgia.
Sposób wytwarzania nowych związków
pirydazynoatnino wych
Sposób wytwanaania związków o ogólnym wzorze 1,
w którym R1 oznacza atom wodoroi lub chlorowca,
grupę lH-amddaziOl-1-ilową, mdższą- grupę alkoksylową,
grupę aryloksylową, niżiszą grupę aryloalkoksylową,
miższą grupę alkilotio, grupę cyjamową, arylotio, hydroksylową, merkapto lub aminową, ntiższą grupę alkilową, alkilosulfinylową, alkilosulfonylową, alkoksykarbtanylową lub alkilokarbonylową, R2 ii R3 są jednakowe lub różne i oznaczają atomy wodoru lub niższe
nadndikli alkilowe, albo R2 i R3 nazem tworzą dwuwartośaiowy rodnik o wzorze -CH=CH-CH=CH-, zaś A
oznacza dwuwartościową podstawioną lub miepodsitaWiioną girupę węglowodocnawą,- lub grupę węglowodorową zawierającą atom azotu jak rówanież sola d/lub
steroizomerów i/albo tautomerów tych związków polega na tvm, że aminę o wzorze 6, w którym A ma
wyżej podane znaczenie alkiluje1 się2 za pomocą
pirydazyny o wzorze 7, w którym R , R i R3 mają wyżej
podatne znaczenie i W oznacza zdolną do reakcji grupę
ulegiającą odszczepieniu lub związek o wzorze 1, w
którym w .ugrupowaniu A występuje grupa -NHalkáluje isdę i otrzymane związki o wzorze 1 przeprowadza w farmakologicznie dopuszczalne sole i/albo
wyodrębnia siię steroiizomery.
Wytworzone zwaązki dzaaiają przeoiwwóruaowo.

85 03 22

Pierwszeństwo: 84 03 22 - St. Zjedn. Am. (nr 592082)
Stamicairboin B. V., Geleen, Holandia (Kaneyoshi
Ashdda, Józef Lambertus Mania Vian der Loos).
Sposób wytwarzania nowych związków laktamowych
Celem wynalazku jeał opracowanie sposobu otrzymywiamiiia nowych zwiiąizków będących aktywatorami
w procesie wytwarzanda blokowych kopolimerów poliamidowych o ulepszonych własnościach fizycznych.
Sposób wytwarzania związków o ogólnym wzorze podanym na rysunku, w którym R oznacza grupę pochodzącą z glikolu policzterometyleniawego R/OH/i
i stanowi grupę pozostałą z tlenku policzterometylemiowego stosowajnego jako substancja wyjściowa do
wytwaonzaimia tego glikolu, R' oznacza grupę alkilową,
grir"» cyiklaalknJową, grupę arylową, grupę alkiloarylową lub grupę anryloalkilową, z [których każda zawiera 6-25 atomów węgla, Y oznacza grupę alkáleirtową o 3-14 atomach węgla, zaś a ozimacza oo najmniej 1, polega ina- tym, że związek polihydroksylowy
będący glikolem polkzterometylenowym o wzorze

C07D

P.252576

85 03 26

Pierwszeństwo: 84 03 27 - Hiszpania "(nr 531033)
84 10 04 - Hiszpania (nr 536537)
Institut© de Investigacion y Desarrolo Quimico Biologico, S.A., Madryt, Hiszpania (Maria Jose Verde
Casanova, Joaquin Atvaro Galiano Ramos).
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Sposób wytwarzania nowych pochodnych
1,4-dihydropirydyny
Sposáb -wytwarzania nowych pochodnych l,4^dihydropirydyny o ogólnym wzorze 3, w którym R oznacza
grupę hydroksylową lub ewentualnie podstawioną
grupę alkoksylową, mającą prosty lub rozgałęziony
łańouoh o 1-4 atomach węgla, albo dwa sąsiadujące
ze sobą podstawniki R tworzą razem grupę alkilenodioksylową, a oznacza liczbę 1, 2 lub 3 a Ri i R)
oznaczają proste lub rozgałęzione rodniki alkilowe
o 1-4 atomach węgla, ewentualnie podstawione, polega na tym, że na podstawiony aldehyd benzoesowy o wzorze 6, w którym R i n mają wyżej podane
znaczenie, działa się estrem kwasu acetylooctowego o
wzorze CHiC/O/^CHtCOORi w którym Ri ma wyżej podane znaczenie, po czym otrzymany, podstawiony w grupie fenylowej ester kwasu a-acetylo-0-fenyioakrylowego o wzorze 7, w którym R, Ri i n mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z estrem kwasu 3-aminokrotonowego o wzorze NHjC/
/CH3/=CHCOORj, w którym R2 ma wyżej podane
znaczenie. Otrzymany związek o wzorze 1 ewentualnie przeprowadza się w jego farmakolokicznie dopuszczalną sól addycyjną z kwasem.
Związki wytwarzane sposobem według wynalazku
są .silnymi antagonistami wapnia, przeciwdziałają
odkładaniu sdę wapnia w przewodach á oddziałują
rozluźniaj ąco na mięśnie sercowe i na gładkie mięśnie naczyniowe. Związki te są użyteczne przy zwalczaniu nadciśnienia, dusznicy bolesnej i innych schorzeń sercowo-naczyniowych.
(1 zastrzeżenie)
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leżnie oznaczają grupę alkilową, alkiloksylową, moraoalkiloaminową lub dialkiloaminową, w których każdy
altkil zawiera
1-4 atomów węgla jpod warunikiem, że
jeśli Rl oznacza grupę rnonochlorometylową lub rnoonbromoetylową, witedy R oznacza gnupę metylową
lub etylową, polega na tym,
że związek o ogólnym
wzorze 2, w którym R, R1, Rf mają wyżej podane
znaczenie, poddaje się reakcji
z solą kwasu o ogólnym wzorze 3, w ktrym Rs i R4 mają wyżej podane znaczenie.
Środek szkodnikobójczy jako substancję czynną
zawiera związki o wzorze 1.
(6 zastrzeżeń)

C07F

P.250949 T

841214

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Bogumił Łaszkiewicz, Henryk Struszczyk, Jacek Dutkiewicz, Rajka A. Łazarowa, Ilia G. Koew, Iwanka P. Aleksandro wa).
Sposób wytwarzania bromoaryloksyfosfazenów
i aryloksyfosfazenów

CQ7F
A01N

F. 249041

84 08 02

Pierwszeństwo: 83 0805 - St. Zjedn. Am. (nr 520.882)
83 03 05 - St. Zjedn. Am, (nr 520.833)
Shell Internationale
Haga, Holandia.
1

. ":

Research

Maatschappij B.V.,

Środek szkodnikobójczy oraz sposób
wytwarzania związków fosfonoditionowych

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania
nowych związków chemicznych stanowiących substancję czynną środka szkodnikobójczego oraz opracowania środka wykazującego wysoką aktywność szkodnikobójczą.
Sposób wytwarzani? nowych związków o wzorze
1, w kitórym R otznacza
atom wodoru, grupę metylową
lut» etylową, R1 oznacza grupę metylową, etylową,2
monochlorometylową lub monobromo metylową,
R
oznacza grupę metylową lu!b etylową lub R1 i Rs razem z atomem węgla, do którego są s przyłączone,
tworzą grupę cyklopropylową i każdy R i R4 nieza-

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania
bromoaryloksyfosfazenów i aryloksyfosfazenów z wysoką wydajnością, w jednostopniowym procesie pozwalającym na zmniejszenie czasu trwania reakcji
i przy użyciu prostych, nie wybuchowych rozpuszczalników.
Sposób wytwarzania bromoaryloksyfosfazenów i aryloksyfosfazenów o wzorze ogólnym przedstawionym
na rysunku, w którym A i B oznaczają chlor, grupę
brornioaryloksylową, jak 2, 4, 6-trójibromofenolową
czy pHbromofenolową oraz grupę aryloksylową, jak
fenoksylową czy 2-naftoksylową, a n oznacza liczbę
wiejkszą lub równą 3, polega na tym, że ibromoarylole lub arylole jak 2, 4, 6-trójbromofenol, p-bromofenol, fenol czy 2-naftol poddaje się reakcji z odpowiednimi wodorotlenkami, zwłaszcza z wodorotlenkáem potasowym, w rpostaoi stałej, lub wodnego roz-
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tworu, w rozpuszczalnikach organicznych jak toluen
lub chlorobenzen, w układzie destylacji azeotropowej,
korzystnie w czasie 0,5-4 godzin. Następnie do mieszaniny reakcyjnej wprowadza się chlorofosfazeny
i prowadzi reakcję w temperaturze wrzenia w czasie 1-20 godzin, a następnie wyodrębnia się produkt
staly oraz filtrat. Produkt stały przemywa się wodnym roztworem wodorotlenku potasowego lub sodowego oraz wodą, zaś filtrat przemywa się także wodnym roztworem wodorotlenku sodoweko lub potasowego oraz wodą, po czym zatęża się go za pomocą
destylacji oraz wydziela w drodze krystalizacji, po
czym obydwa rodzaje produktu oczyszcza się wspólnie w drodze rekrystalizacji.
(1 zastrzeżenie)

C07F

P. 252061

Rhone - Poulenc Agrochimie, Lion, Francja (Gyu
Lacroix).
Sposób wytwarzania diestrów fosforowych
Sposób wytwarzania diestrów fosforowych o wzorze O='P/OR1/2-CH2-NR-CH2-CO-OH, w którym R
oznacza grupę ulegającą hydrogenolizie, korzystnie
grupę aryloalkibowa, a R1 oznacza g^rupę ulegającą
hydrolizie, polega na reakcji estru fosforowego o wzorze /R l O/aP/O/H z formaldehydem i związkiem o
wzorze RHNH-CHJ-COOH.

Związki te wykorzystuje się w syntezie środków
chwastobójczych.
(9 zastrzeżeń)

P.248021

84 06 01

(Kutnowskie Zakłady Farmaucenitrycnne „Polfa".
Kutno, Polska (Mieczysław Banek, Danuta Michalak,
Stanisława Wojtczak, Kazimierz Tucholski, Barbara
Wyrzykowska).
Sposób otrzymywania czystych substancji
lanatozytów A, B i € z ich mieszanin
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zastosowania
sorfbenta syntetycznego jako wypełnienia kolumn przy
rozdziale mieszaniny lanatozytów i otrzymywania
czystych składników mieszaniny.
Sposób według wynalazku polega na tym, że mieszaninę lanatozydów rozpuszczonych w wodnym roztworze rozpuszczalnika organicznego mieszającego się
z wodą o stężeniu do 40% objętościowych, korzystnie acetonu, dozuje się na kolumnę chromatograficzną wypełnioną niejonowym, niepolarnym sorbentem syntetycznym, której stosunek wysokości wypełnienia do średnicy jest nie mniejszy niż 60, a następnie podaje się ełuent w postaci wodnego roztworu rozpuszczalnika organicznego mieszającego się
7. wodą o stężeniu do 40% objętościowych, korzystnie
acetonu, Z kolumny odbiera się kolejno frakcje zawierające poszczególne lanatozydy i po ich zatężeniu wyodrębnia się znanym sposobem czyste substancje lanatozydów A, B i C.
Wypełnienie kolumny po każdym cyklu rozdziału
regeneruje się podając wodny roztwór tego samego
rozpuszczalnika o stężeniu powyżej 90Vo. Lanatozydy
A, B, C stosuje się w leczeniu chorób serca.
(2 zastrzeżenia)

C08F
C09D

P.247814

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzyskanie dyspersji akrylowo-styrenowej umożliwiającej
otrzymanie farb emulsyjnych oraz lakierów wysokiej
jakości.
Proces otrzymywania dyspersji akrylowo-styrenowej
do farb i lakierów polega na polimeryzacji mieszaniny zawierającej 1-60% wagowych wody, 1-30%
wagowych styrenu i po 1-30% wagowych akry lano w
metylu, etylu i butylu, w obecności dodatków zmniejszających napięcie powierzchniowe i katalizatora, a
następnie neutralizacji amoniakiem lub innymi zasadami i filtracji gotowego produktu.
(4 zastrzeżenia)

85 02 21

Pierwszeństwo: 84 02 23 - Francja (nr 8402988)

C07G
B01D

Produkcja dyspersji akrylowo-styrenowej
do farb i lakierów

84 05 22

Podkarpackie Zakłady Rafineryjne im. I. Łukaszewicza, Jasło, Polska (Czesław Zięba, Zbigniew Balik,
Andrzej Kiełtyka, Roman Trąbik).

C08F
C08K

P.247903

84 05 29

Warszawskie Zakłady Telewizyjne, Warszawa, Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Ryszard T.
Sikorski, Zbigniew Blumczyński, Andrzej Puszyński,
Ewa Stanisławska, Witold Preński).
Polistyrenowe tworzywo samogasnące
i sposób otrzymywania polistyrenowego
tworzywa samogasnącego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania polistyrenowego tworzywa samogasnącego o korzystnych
właściwościach mechanicznych i przetwórczych, przeznaczonego zwłaszcza do wyrobu kształtek w przemyśle elektronicznym i elektrotechnicznym.
Tworzywo zawiera, jako dodatek modyfikujący i stabilizujący, oligomeryczne związki chlorowco-fosforoorganiczne, korzystnie mieszaninę oligomerycznych
pochodnych fosforanu tri (2,3-dichloropropylowego), w
ilości 4 do 30% wagowych, polichlorek winylu w ilości
4 do 20% wagowych, trójtlenek antymonu w ilości
2 do 25% wagowych oraz stabilizator, korzystnie bis-oktylotioglikolan dibutylocyny lub stearynian kadmu,
w ilości 0,1 do 1% wagowych i ewentualnie barwniki
i pigmenty, korzystnie w postaci sadzy, w ilości do
3% wagowych, przy czym sumaryczna ilość dodatku
w tworzywie wynosi 5 do 55% wagowych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że oddzielnie sporządza się dodatek modyfikujący i stabilizujący przez zmieszanie polichlorku winylu, stabilizatora, trójtlenku antymonu, oligomerycznych związków chlorowco-fosforoorganicznych i ewentualnie
barwników i pigmentów, w ilościach wyżej podanych,
który po rozdrobieniu miesza się z rozdrobnionym
polistyrenem, a otrzymaną mieszaninę poddaje się
kształtowaniu strukturalnemu w wytłaczarce ślimakowej z zachowaniem temperatury 400-550 K, w
strefie upłynniania, 420-480 K w strefie kształtowania
struktury oraz 420-475 K w strefie wytłaczania,
a otrzymany produkt rozdrabnia się i suszy.
(10 zastrzeżeń)

C08F

P.247985

84 05 30

Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice, Cieszyńska Fabryka Farb i Lakierów ,.Polifarb", Cieszyn,
Polska (Antoni Cuber, Bogdan Thomalla, Eugeniusz
Tyrka. Józef Kozieł, Antoni Kukuczka, Józef Lichecki).

Sposób wytwarzania rozpuszczalnych w wodzie
kopolimerów alfametylostyrenowo-maleinowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu umożliwiającego wykorzystanie destylacyjnej
frakcji alfametylostyrenowo-kumenowej z procesu
syntezy fenolu metodą kumenową.
Sposób wytwarzania kopolimerów alfametylostyrenowomaleimowych z bezwodnika kwasu maleinowegfc
i z alfametylostyrenowo-imaleinowych z bezwodnika
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kwasu male ino wego i z alfametylostyrenu, znajdującego się w mieszaninie innych węglowodorów pochodzacej z procesu syntezy fenolu metodą kumenową,
polega na tym, że do środowiska reakcji wprowadza
«ię rozpuszczalnik i całość podgrzewa się do temperatury 303-423 K, po czym powstały kopolimer alfametylostyrenu z bezwodnikiem kwasu maleinowego
poddaje się hydrolizie i zhydrolizowany rozpuszczalny
w wodzie kopolimer oddziela się znanymi sposobami.
Otrzymany produkt znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym, spożywczym, wydobywczym i lek(5 zastrzeżeń)
C08G

P.247874

84 05 28

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Gabriel Rokicki, Joanna Czajkowska).
Sposób wytwarzania polihydroksyeterów

Sposób modyfikacji fizycznej polistyrenu
emulsyjnymi kauczakami butadienu

'"

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzyskanie polistyrenu udarowego.
Sposób według wynalazku polega na mieszaniu
i termoplastyfikacji 60-98,5 częici wagowych polistyrenu i 1,5-40 części wagowych niskotemperaturowego
kauczuku butadienowo-styrenowego, butadienowego
lub ich mieszaniny, przy czym kauczuki te mają lepkość 30-35° Money'a, lepkość 5% roztworu w styrenie
50-200 mPa.s, zawartość kwasu stearynowego lub
mieszaniny kwasów tłuszczowych 4-6%, zawartość
stearynianu potasu lub sodu, lub mydeł potasu lub
sodu kwasów tłuszczowych 0,4-0,6%, zawartość popiołu 0,2-0,3%, zawartość ekstraktu alkoholowo-toluenowego 4,5-6,5%, zawartość antyutleniacza 0 , 4 0,7%.
(1 zastrzeżenie)
C08J

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania polihydroksyeterów o dużej masie cząsteczkowej, nadających się do wykonywania kszitałtek wtryskowych
i folii.
Sposób wytwarzania polihydröksyeterów o wzorze
ogólnym przedstawionym na rysunku, w którym Z
oznacza dwuwartościowy rodnik alkilenowy. alkilidenowy lub cykloalifatyczny zawierający 1-8 atomów
węgla, grupę eterową, siarczkową, disiarczkową.
sulfotienkową,
sulfonową,
ketonową
lub
etylidenową niepodstawioną lub podstawioną dwoma
atomami chlorowca, Y i Y' oznaczają takie same lub
różne grupy alkilowe zawierające 1-4 atomów węgla,
atomy chlorowca lub grupy alkoksylowe zawierające
1 4 atomów węgla, R oznacza atom wodoru lub grupę metylową, a r i s są liczbami całkowitymi 0-4,
polega na tym, że bis (cykliczne węglany), otrzymane
w reakcji addycji dwutlenku węgla do eterów bisglicydylowyeh bisfenoli, poddaje się reakcji z bisfenolami w obecności węglanu potasowego
jako katali(1
zatora,
.
zastrzeżenie)
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P.247837

84 05 23

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Nitron-Erg", Krupski
Młyn, Polska (Jan Bulik, Jan Guga, Józef Korcz,
Zygmunt Kumatowski, Wiesław Stojniak).
Sposób wytwarzania folii poliestrowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania folii
poliestrowej, zwłaszcza grubej folii elektroizolacyjnej.
Sposób według wynalazku polega na wytłaczaniu
wstęgi z politereftalanu etylenowego, chłodzeniu do
temperatury poniżej 70°C, ogrzewaniu do temperatury
85-120°C i rozciąganiu 2,8 do 3,2 razy wzdłuż z prędkością mniejszą niż 80 razy na minutę, ogrzewaniu
do temeratury 90-120°C i rozciąganiu wszerz mniej
niż 2.5 razy, wygrzewaniu w temperaturze 160-230°C
i schładzaniu do temperatury poniżej 40°C.
(1 zastrzeżenie)
C08J
C08F

P.247896

84 05 29

Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa,
Polska (Zenon R. Szczepanik, Piotr Miller).
f

C08G

P.251833 T

85 02 04

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Henryk Wojcikiewicz, Zbigniew Rosłaniec, Roman Wronkiewicz).
Sposób wytwarzania
elastomerów kopoliestroeterowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu umożliwiającego uzyskanie produktu o podwyższonych własnościach mechanicznych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że do
procesu polikondensacji przed rozpoczęciem wymiany
estrowej lub przed rozpoczęciem, lub w trakcie trwania procesu polikondensacji dwueslrów aromatycznych
kwasów dwukarboksylowych, dioli małocząsteczkowych oraz oligodioli w obecności katalizatorów dodaje się związek epoksydowy w ilości odpowiadającej
od 0.2 do 50 milivali grup epoksydowych wprowadzonych do reakcji w temperaturze od 400 do 530 K
pod ciśnieniem poniżej 0.5 kPa.
Otrzymany polimer znajduje zastosowanie jako materiał konstrukcyjny do produkcji węży ciśnieniowych,
wyrobów wtryskowych itp.
(2 zastrzeżenia)
C08J

P. 247771

84 05 21

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i Tworzyw Winylowych. Oświęcim, Polska (Mieczysław Klaczak, Marian Starzak, Roman Jurczak, Jerzy Oleksy).

l(

Sposób modyfikacji polichlorku winylu
i chlorowanego polichlorku winylu

Sposób według wynalazku polega na tym, że do
polichlorku winylu lub chlorowanego polichlorku winylu względnie ich mieszaniny, najlepiej w stanie
rozdrobnienia, dodaje się kwasy żywiczne lub ich pochodne albo mieszaniny złożone z kwasów żywicznych
lub z pochodnych kwasów żywicznych lub z kwasów
żywicznych i ich pochodnych, całość pozostawia w
temperaturze pokojowej lub podgrzewa powodując
rozproszenie składników mieszaniny lub ich częściowe
względnie całkowite rozpuszczenie.
Zmodyfikowane tworzywo może znaleźć zastosowanie jako materiał konstrukcyjny do formowania
kształtowników, środek do impregnacji materiałów
porowatych lub środek do ochrony powierzchniowej
drewna lub metali.
«3 zastrzeżenia)
C08L
C08J

P. 247883

84 05 28

Fabryka Akcesoriów Meblowych, Chełmno, Polska
(Zbigniew Duszkiewicz).
Podkład pod plastizol i organozol
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
podkładu o dużej przyczepności do metali i powłok
z polichlorku winylu. Podkład według wynalazku
składa się z 10-100 części wagowych elastomeru poliuretanowego, 5-50 części wagowych żywicy gliptalowej, 5-50 części wagowych zmiękczonego polichlorku winylu w postaci pasty oraz 40-500 części wagowych cykloheksanonu lub epichlorohydryny.
(1 zastrzeżenie)

C08L
D21H

P. 247899

Sposób wytwarzania cerezyny
przeznaczonej do produkcji papierów bezkalkowych
Sposób według wynalazku polega na stopieniu
95-97% cerezyny kosmetycznej w temperaturze od
130°C do 140ôC z polietylenem, względnie woskiem
polietylenowym, w ilości od 3 do 5%. (1 zastrzeżenie)

P. 247900

84 05 29

Rafineria Nafty „Trzebinia", Trzebinia, Polska (Maria Moskal, Mieczysław Kwiatkowski, Tomasz Wachal, Jan Palczewski, Tadeusz Urbańczyk,
Maria
Przyszczypkowska, Hanna Szajdak, Krystyna Dyguś,
Tadeusz Klimek, Michał Piecuch).
Sposób wytwarzania cerezyny,
zwłaszcza cerezyny kosmetycznej
Sposób według wynalazku polega na wykorzystaniu
jako bazy podstawowej mieszanin stałych węglowodorów naftowych krystalizujących z frakcji olejowych
o zakresie temperatur wrzenia od 480°C do 570°C z rop
parafinowych,
względnie
parafinowo-asfaltowych,
uzyskanych w procesie III-stopnia rozpuszczalnikowego odparafinowania lub przez pocenie tych mieszanin uzyskanych w II-stopniu rozpuszczalnikowego
odparafinowania, o zawartości oleju od 0,5-2% oraz
zawartości n-parafin poniżej 40%, przy czym bazę surowcową poddaje się procesowi głębokiej rafinacji ziemią aktywną w ilości od 10 do 15% wagowych w
minimum 3 porcjach, w temperaturze około 110°C115°C oraz węglem aktywnym o właściwościach odbarwiających i odwadniających w ilości od 5 do 10%
wagowych, a następnie stapia w temperaturze od
130°C do 140°C z polimerami, względnie woskiem polietylenowym, dopuszczonymi do produkcji środków
spożywczych, w ilości od 0,1 do 1%.
(1 zastrzeżenie)

C08L
D21H

P.247901

Kompozycja epoksydowa

84 05 29

Rafineria Nafty „Trzebinia", Trzebinia, Polska
(Maria Moskal, Mieczysław Kwiatkowski, Tomasz Wachal, Tadeusz Urbańczyk, Zbigniew Rogaczewski,
Wanda Hapek, Michał Piecuch).

C08L
A61K
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84 05 29

Rafineria Nafty „Trzebinia", Trzebinia, Polska (Maria Moskal, Kazimierz Trębacz, Tomasz Wachal, Tadeusz Urbańczyk, Stanisław Kaczmarski, Wanda Hapek, Tomasz Graczykl
.

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
kompozycji epoksydowej charakteryzującej się dobrymi własnośćiami przetwórczymi umożliwiającymi prowadzenie procesów przetwórczych w temperaturze poniżej 90°C.
Kompozycja epoksydowa zawiera: 100 części wagowych dianowej żywicy epoksydowej o LE 0,25-0,58,
40-100 części wagowych utwardzacza bezwodniikowego w postaci ciekłej mieszaniny bezwodnika sześciowodoraftalowego
z trzema izomerami bezwodnika
cis - A1, cis - A», cis - A*-czterowodoroftalowego, charakteryzującej się liczbą jodową 10-100, otrzymanej w reakcji częściowego uwodornienia i izomeryzacji bezwodnika cis - A4-czterowodoroftalowego,
oraz 0,1-0,5 części wagowych 2, 4, 6-trój (dwumetyloaiminojnetylo)-fenolu, 0-20 części wagowych glikolu
polipropylenowego o średniej masie cząsteczkowej
200-600 i wypełniacz mineralny. Powyższa kompozycja znajduje zastosowanie w elekrotechnice.
(1 zastrzeżenie)
C08L

P.247914

84 05 29

Politechnika Warszawska, Warszawa; Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia, Warszawa»
Polska (Jerzy Kieïïdewicz, Maria Furmaniak, Jerzy
Urban, Antoni Kozłowski, Gabriel Rokicki).
Kompozycja epoksydowa do preimpregnacji
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
kompozycja epoksydowej umożliwiającej utwardzanie
wyrobu w stosunlkowo nisdciej temperaturze nie przekraczającej 130°C, w ciągu 3 - 5 godzin, bez konieczności odparowywania rozpuszczalnika.
Kompozycja do preimpregnowama zbrojenia szklanego zawiera: 100 części wagowych dianowej żywicy
epoksydowej o LE 0,48-0,58, ewentualnie z dodatkiem
dianowej żywicy epoksydowej o LE 0,15-0,20, 60-lOtt
części wagowych utwardzacza bezwodnikowego stanowiącego ciekłą mieszaninę bezwodnika sześciowodoroftalowego z trzema izomerami
bezwodnika czterowodorof talowego cis 4 - A1 o wzorze 1, cis - A*
o wzorze 32 i cis - A o wzorze 3, charakteryzujące
się liczbą jodową 10-100, otrzymaną w reaikcji częściowego uwodornienia
połączonego z izomeryzacją
bezwodnika cis - A4-czterowodoroftalowego, ewentualnie z dodatkiem bezwodnika ftalowego w stosunku wagowym od 100:1 do 100:30, oraz 0,1-5 części
wagowych przyspieszacza utajonego stanowiącego produtot reakcji aminy trzeciorzędowej, korzystnie 2. 4,
6-trój/dwuimetyloaimánometylo/fenolju
z
produktemestryfikacji 2 moli utwardzacza, bezwodnikowego wyżej omówionego z 1 molem glikolu etylenowego lub
propylenowego, przy czyim jednemu równoważnikowi
aminy trzeciorzędowej odpowiada jeden równoważnik
kwasowy wodoroestru.
(1 zastrzeżenie)

Sposób wytwarzania cerezyny
zwłaszcza do powlekania papieru i tektury .
Przedmiotem wynalazku jest sposób produkcji cerezyny przeznaczonej szczególnie dla potrzeb przemysłu papierniczego, zwłaszcza do powlekania lub
impregnowania papierów i tektur przy produkcji
opakowań środków spożywczych.
Sposób według wynalazku polega na stopieniu od
90-92% wagowych cerezyny kosmetycznej z polietylenem, względnie woskiem polietylenowym, dopuszczonymi do produkcji środków spożywczych, w ilości od
8 do 10 wagowch, w temperaturze od 130°C do 140°C.
(1 zastrzeżenie)

C08L

P.247913

84 05 29

Politechnika Warszawska, Warszawa. Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Nipęcia, Warszawa,
Polska (Antoni Kozłowski, Maria Furmaniak, Jerzy
Urban, Gabriel Rokicki, Jerzy Kiełkiewicz).

C08L

P.247915

84 05 29

Politechnika Warszawska, Warszawa; Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia, Warszawa,
Polsika (Gabriel Rokicki, Maria Furmaniak, Jerzy
Urban, Jerzy Kiełkiewicz, Antoni Kozłowski).
Kompozycja epoksydowa do formowania odlewów
metodą ciśnieniowo-wtryskową
Kompozycja epoksydowa według wynalazku zawiera: 100 części wagowych dianowej żywicy epofesydo-
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wej o LE 0,40-0,58; 55-100 części wagowych utwardzacza bezwodniikawego w postaci ciekłej mieszaniny
bezwodnika sześciowodoroftalowego z trzema izomerami bezwonika cis - A1, cis - A1, cis - A 4 -czterowodaroftalowego, o liczibie jodowej 10-100, stanowiącej produkt częściowego 4uwodornienia i izomeryzacji bezwodnika cis - A -caterowodoxoftalowego,
0,1-3 części wagowych przyspieszacza utajonego stanowiącego prodvúct reakcji aminy trzeciorzędowej,
korzystnie 2, 4, 6-trój/dwumetyloamłnometylo/fenolu
z produktem estryfikacji 2 moli mieszaniny bezwodnika sześćiowodoroftaloweigo
z trzema izomerami bezwodnika ois - A1, cis - A«, cis - A 4 -czterowodoroftalowego z 1 molem glikolu etylenowego lub propylenowego, przy czym jednemu równoważnikowi
aminowemu aminy trzeciorzędowej odpowiada jeden
równoważnik kwasowy wodoroestru oraz ewentualnie
3-10 części wagowych glikolu polipropylenowego, wypełniacze i pigmenty nieorganiczne.
(1 zastrzeżenie)

C08L
E04B

P. 247986

84 05 30

Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice; Zakłady Chemiczne „Hajduki", Chorzów, Polska (Stanisław Pater, Ewa Motyka, Andrzej Sikora, Jan Waxwas, Wincenty Witćzak, Jerzy Polaczek, Zdzisław
Florsch).
Sposób otrzymywania smołowo-polimerowych
mas hydroizolacyjnych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania smołowo-podimerowych mas hydroizolacyjnyoh, znajdujących zastosowanie w budownictwie.
Sposób według wynalazku polega na tym, że do
podgrzainego do temperatury 30-60°C oleju ciężkiego
w temperaturze wrzenia powyżej 250°C, zawierającego co najmniej 90% związków aromatycznych, dodaje się, stale mieszając, porcjami polimer w ilości
2 do 20 części wagowych w przeliczeniu na 100 części
wagowych płastyfikatu, całość podgrzewa się do temperatury 110-T-130° i. miesza przez co najmniej 2 godziny do uzyskania jednorodnego plastyfikatu, następnie w temperaiturze 120-140° dodaje się intensywnie mieszając porcjami pak węglowy, przy czym
stosunek paku węglowego do plastyfiikafcu wynosi od
1:10 do 10:1.
(1 zastrzeżenie)

C09D
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PruszfleowÄkie
Zakłady
Materiałów
Biurowych,
Pruszków, Polska (Waldemar Zaprzaluik, Grażyna Łys akowska, Józef Moczuło).
Kredka do rysowania
i sposób wytwarzania kredki do rysowania
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania
kredki do rysowania posiadającej zapach.
Kredka do rysowania zawierająca wosk polietylenowy, polietylen, produkty destylacji ropy nafto-wej,
barwniki, zmiękczacze oraz wypełniacze charakteryzuje się tym, że obok podstawowych składników w
ilościach 30-70 części wagowych wosku polietylenowego wraz z polietylenem, 20-35 części wagowych
produktów destylacji ropy naftowej, 3-10 części wagowych barwników, 2 - 5 części wagowych zmiękczacza, 3-20 części wagowych wypełniacza zawiera dodatek 0,1-0,5 części kompozycji zapachowych.
Sposób wytwarzania kredki polega na stapianiu
wosku polietylenowego wraz z polietylenem w temperaturze 80-160°C i w trakcie stapiania dodawaniu
i jednoczesnym mieszaniu barwników, wypełniaczy
i zmiękczaczy oraz produktów destylacji ropy naftowej. Otrzymaną masę poddaje się mieleniu, a następnie dodaje się i jednocześnie miesza się kompozycję
zapachową. Z otrzymanego granulatu formuje się
kredkę korzystnie metodą wtrysku.
(2 zastrzeżenia)
C09D
C08J

P. 247921

Kosowiski Wiesław, Chrzanów,
Wiesław).

84 05 25
Polska (Kosowski

Uzyskiwanie substancji błonotwórczej
z odpadów styropianu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostego i taniego sposobu wytwarzania substancji
błonotwórczej, którą można stasować do produkcji lakierów, szpachlówek lub kitów.
Sposób ten polega na rozpuszczeniu w rozpuszczalnikach organicznych styropianu, w tym również odpadów i surowców wtórnych ze styropianu.
(1 zastrzeżenie)
C09D
C08L

P. 247926

84 05 26

Kazimierz Bronikowski, Włocławek, Polska (Kazimierz BronikowiSki).
Lakiernicza kompozycja poliuretanowa
C08L

P. 248029

84 06 01

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil", Poznań, Polska (Stanisław Rozwadowská, Piotr Grembowski).
Sposób wykonywania mieszanki gumowej
z kauczuku buiylowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu wyikonywania mieszanki na membrany używane w procesie wulkanizacji opon.
Sposób według wynalazku polega na wykonaniu
oddzielnie dwóch przedmieszek w czasie 12-15 minut
i temperaturze 160^-180°C, przy czym w pierwszej
przedmieszce przyśpieszacz-kauczuik chloroprenowy
rozprowadza się w kauczuku butylowym z dodatkiem
napełniaczy i zmiękczaczy, natomiast w drugiej przedmieszce ZnO dysperguje się w kauczuku butylowym
z dodatkiem napełniaczy i zmiękczaczy, a następnie
obydwie przedmiesziki miesza się przez 2 - 3 minuty
w temperaturze 100-110°C oraz pozostawia w spoczynku korzystnie przez 24 h i po dodaniu środkT
wulkanizującego homegenizuje się przez 2 - 3 minuty
w temperaiturze 100-110°C.
(1 zastrzeżenie)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
kompozycji, która po naniesieniu utwardza się od razu
do twaiidości końcowej już w temperaturze otoczenia,
dając wymalowania odporne na żółknięcie, kredowanie i ścieranie.
Lakiernicza kompozycja poliuretanowa na bazie modyfikowanej żywicy alkidowej posiadającej wolne
grupy hydroksylowe i organicznego izocyjanianu zawierająca ciała błonotwórczego 20-80% wagowych,
środków pomocniczych poniżej 5% wagowych, resztę
do 100% wagowych rozpuszczalników organicznych
charakteryzuje się tym, że jako izocyjanian zawiera
trimer dwuizocyjanianu toluilenu w stosunku wagOr
wym 1:1, 8 - 3 do zastosowanej żywicy aikidowej o
zawartości oleju rycynowego 20-50% wagowych, modyfikowanej nadto chemicznie lub fizycznie 20-80%
wagowymi, w przeliczeniu na zawarty w żywicy alkidowej olej rycynowy, glicydylowego estru rozgałęzionych nasyconych alifatycznych monokarboksylowyoh kwasów posiadających 9-11 atomów węgla w
cząsteczce, przy czym stosunek w żywicy alkidowej
polioli do oleju wynoszący od 1:1 - 1,5 oraz stosunek w mieszaninie polioli - gliceryny: glikolu etylenowego: pen/taerytrytu: trójmetylopropanu 1:0 1,5:0,8 - 3: 0-10 zapewnia wartość liczby hydroksylowej 40-200.
(1 zastrzeżenie)
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C09D
B43K

P. 248031

84 06 01

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze, Warszawa, Polska (Janusz Markowski, Czesława Jannasz).
Końcówka do pisaków i sposób wytwarzania
końcówek do pisaków
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania
ze sposobu wytwarzania końcówek, etapów klejenia
lub zgrzewania.
Końcówka składająca się z rdzenia i koszulki posiadająca jeden koniec zaokrąglony charakteryzuje się
tym, że rdzeń (1) stanowi zespół korzystnie sześciu
wycinków koła, które posiadają boki dośrodkowe o
kształcie piłokształtnym, a pomiędzy tymi bokami
znajdują się szczeliny (2) równoległe do osi końcówki:
ponadto na obwodzie rdzenia (1) znajdują się wycięcia, które razem z okalającą koszulką (4) tworzą kanały równoległe do osi końcówki, przy czym jeden
koniec rdzenia (1) na długości umieszczenia w zbiorniku z tuszem nie posiada koszulki (4).
Sposób wytwarzania końcówek polega na walcowaniu pręta z tworzywa sztucznego włóknistego przy
pomocy elementów kształtujących podgrzanych do
temperatury 80-150°C. Otrzymany pasek kształtowy
zwija się w rdzeń (1), na który nakłada się koszulkę
(4), po czym tnie się na odcinki i szlifuje końce.
(2 zastrzeżenia)

C09K
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84 05 23

Instytut Budownictwa Wodnego PAN, Gdańsk, Polska (Bernard Quant, Marian Knop).
Material do wypełniania otworów
górniczych i wiertniczych
oraz do uszczelniania i wzmacniania gruntów
w warunkach nawodnionych i podwodnych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
materiału, który charakteryzuje się odpowiednią wytrzymałością i szczelnością przy jednoczesnym prostym wykonawstwie.
Materiał ten zawiera popiół lotny o zawartości wapnia rozpuszczalnego w HC1 co najmniej 15% wagowych w przeliczeniu na CaO lub papiół lotny wzbogacony w wapń do zawartości co najmniej 15% wagowych w przeliczeniu na CaO oraz roztwór sz/kła
wodnego o gęstości wynoszącej co najmniej 1050 kg/m*
i ewen-tualnis substancję opóźniającą żelację, przy
czym składniki stałe i płynne są zmieszane w stosunicu wagowo-objętościowyin w zakresie od 1:0,5
do 1:5.
{3 zastrzeżenia)

C09K

P. 247850

84 05 24

Instytut Oiężldej Syntezy Organdcznej „BLACHOWNIA", Kedzierzy-Koźle, Polsda (Wojciech Jerzyksiewicz,
Zbigniiew Krasnodębaki, Mieczysław Zawadzka, Daniel
Maksymiec, Gerard Beldenz, Henryk Szewczyk).
Środek zmiękczający o własnościach
antyelektrostatycznych

C09K
C23F
C07F

P.217782

84 05 22

Borsooli Vegyi Kombinat, Kazinobarcika, Węgjr)
(Terézia Dobi, Lajos Hornung, Klára Máte, Edit Ollán,
Julit Sántha, Maria Töreki, Lászlo Vilimi).
Dodatki do wody hamujące korozję
oraz sposób wytwarzania
dodatków do wody hamujących korozję
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania
dodatków w sposób prosty i tani z łatwo dostępnych
substancji.
Dodatki do wody hamujące korozję charakteryzują
się tym, że jako substancję czynną zawierają 0,1-99,9%
organicznego fosforanu o wzorze ogólnym 1, w którym Ri oznacza atom wodoru albo grupę cyMoheksylową, R2 oznacza grupę cykloheksylową, zaś n oznacza wartość 0,5-3, poza tym fosforan cyniku w ilości
co najwyżej 10°/», w stosunku do organicznego fosforanu, oraz stosowane do tego rodzaju dodatków rozpuszczalniki, zwłaszcza wodę.
Sposób wytwarzania dodatków do wody hamujących korozję polega na tym, że 5-85% kwas fosforowy poddaje się reakcji z cyktoneksyluaminą lub
diwucyikloheksyloaiminą.
(7 zastrzeżeń)

Wyarïalazek roewiązuje zagadnaemie opracowania
środka, który może być stosowany do wszystkich typów włókien.
Środek ten zawierający substancje konfekcjonujące
oraz ewentualnie środikii zapachowe ii antypierune charakteryzuje się tym, że składa się z 0,6-6% wiagowych etanolu, 0,48-1,4% wagowych poliglikoli, 0-0,8%
wagowego substancji zapachowych, 0-0,06% wagowego siubstaincjii antypiienmych, 3-10% wagowych chlorków aJ^ilometylodwupolioksyetyloaimoniiowych będących mieszaniną związków zawierających 12-22 atomów węgla w rodnikach alkilowych, przy czym rodniiká alkilowe są prostolinutowymi łańcuchami węglowodorów nasyconych i/lub nienasyconych o parzystej liczbie atomów węgla, oraz 2-20 grup oksyetylanowych w cząsteczce, przy czym ziawartość składnika.'/ zawierających 20 i 22 atomów węgla w rodnikach alkilowych wy-nosi 8-30% wagowych, a zawartość składników zawierających 3 - 5 grup oksyetylenowych jest nie mniejsza niż 5°/« wagowych i wody
stanowiącej uzupełnie/nie do 100% wagowych.
(1 zastrzezenie)

C09K

P. 247851

84 05 24

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „BLACHOWNIA", Kędzierzym-Koźle, Polska (Wojaiech Jerzyktiewicz, Zbigniew Krasaodębski, Andrzej Głus-ki, Jaaina G/ajefe, Gerard Bekierz, Mieczysław Zawadsaká, Daniel Maksymiec)..
Środek antyeletrostatyczno-zmiękczający
Wya.ialaizeik rozwiązuje zagadnienie opracowania
środka w postaci roztworu wodnego trwałego w czasie przechowywania.
Środek w postaci roztworu wodnego ewentualnie
zawierający substancje konfekcjonujące takie jak
etanol, poliglikole, substancje zapachowe i an typie nne, charakteryzuje się tym, że składa się z 0-5%
wagowych etenolu, 0-2% wagowych poliglikoli,
0-0,4% wagowych substancji zapachowych, 0-0,5%
wagowych substancji antypaennych, 4^--10% wagowych
chlorków
alkilometylodwupolioksyetyloamoniowych
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będących mieszaniną związków zawierających 12-22
atomów węgla w rodnikach alkilowych, przy czym
rodniki alkilowe są prostoliniowymi łańcuchami węglowodorów nasyconych i/lub nienasyconych o parzystej liczbie atomów węgla i 2-10 grup oksyetylenowych w cząsteczce, przy czym zawartość składników
zawierających 20 i 22 atomów węgla w rodnikach
alkilowych wynosi 8-30% wagowych a zawartość
składników zawierających 4 - 6 grup oksyetylenowych
w cząsteczce wynosi nie mniej niż 50% wagowych
i wody stanowiącej uzupełnienie do 100% wagowych.
(1 zastrzeżenie)
C09K

P.251197 T

8412 21

Budowlano-Montażowa Spółdzielnia Pracy „Budomont", Staszów, Polska (Józef Pilarek, Jerzy Ząbczyk,
Władysław Krowiński, Henryk Stępień).
Spoiwo do produkcji kitów
Celem wynalazku jest obniżenie kosztów produkcji kitu miniowego i szklarskiego. Spoiwo wg wynalazku charakteryzuje się tym, że jako podstawowy
składnik zabiera rosol, tj. zmodyfikowamy olej rzepakowy.
(2 zastrzeżenia)
C10L

P. 251714 T

85 01 25

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jerzy
Stocki, Mieczysław Seweryniak, Józef Głowiński, Teresa Baczyńska).
Sposób wytwarzania paliwa olejowo-węglowego z oleju
opałowego i węgla brunatnego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania paliwa przeznaczonego do bezpośredniego spalania w palnikach zainstalowanych w urządzeniach odbiorczych.
Sposób wytwarzania paliwa olejowo-węglowego
z oleju opałowego i węgla brunatnego, zawierającego od
15 do 55% wagowych węgla, przez zmieszanie oleju
opałowego z węglem brunatnym i/lub mielenie, charakteryzuje się tym, że najpierw wytwarza się zawiesinę cząstek węgla w oleju opałowym, a następnie przez ogrzewanie zawiesiny usuwa część wody
w aiej zawartej, pray czym operację usuwania wody
prowadzi się do chwili uzyskania produktu o zawartości od 3 do 10% całkowitej masy paliwa.
(1 zastrzeżenie)
C10M

P. 247790
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nicza: Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska (Jerzy Badura, Ignacy Łachman, Wacław Janicki,
Józef Kula, Lucjan Gajerski, Lechosław Rurański,
Stanisław Szewczyk, Lech Kruszakin, Krystyna Cegłowska, Hanna Szczepańska, Witold Golec, Ryszard
Zygowski).
Sposób krystalizacji i sporządzania suspencji kwasów
tłuszczowych i ich pochodnych oraz aparat do
krystalizacji i sporządzania suspensji kwasów
tłuszczowych i ich pochodnych
Sposób według wynalazku prowadzi się w jednym,
dworstrefowym aparacie, przy czym ikrystalizację prowadzi się w strefie z intensywnym chłodzeniem, natomiast mieszanie z roztworem środka powierzchniowo czynnego dokonuje się w strefie z intensywnym
chłodzeniem jak i w strefie bez intensywnego chłodzenia tak, że część roztworu środka powierzchniowo czynnego, w ilości 5 do 40%, dodaje się w strefie z intensywnym chłodzeniem w jednym lub kilku
miejscach począwszy od miejsca, w którym temperatura schładzanej mieszaniny kwasów tłuszczowych
jest niższa co najmniej o 5°C od temperatury jej
krzepnięcia, a pozostałą część roztworu środka powierzchniowo czynnego dodaje się w strefie bez intensywnego chłodzenia.
Aparat według wynalazku
zbudowany z dwóch
umieszczonych współosiowych ścian cylindrycznych
tworzących pomiędzy sobą przestrzeń roboczą w
kształcie wydłużonego pierścienia i zaopatrzoną
w mieszadło ze skrobakami, charakteryzuje się tym,
że na wylocie pierścieniowej przestrzeni roboczej ma
połączoną z nią komorę emulgacyjną (16) zaopatrzoną
w mieszadło (15) napędzane od wału napędzającego
mieszadło (3) ze isikrobakaimi (4) oraz fcróciec (14) doprowadzający roratwótr środka powienzctoiowo czynnego i króciec (8) odprowadzający suspensję, przy
czym pierścieniowa przestrzeń robocza zaopatrzona
jest w jeden luib kilka króćców (13) dla doprowadzenia części środka powierzchniowo czynnego.
(2 zastrzeżenia)

84 05 21

(Krajowy Związek Spółdzielni Chemicznych „Chemix" - Ośrodek Teohnologiiá Chemii Gospodarczej,
Bydgoszcz, Polska (Edward Kokoszyński, Edward Dziemianko, Anna Ole wińska, Andrzej Trzaskowski).
Środek antyadhezyjny dla tworzyw, zwłaszcza
poliuretanowych, formowanych na gorąco
Środek według wynalazku charakteryzuje się tym
że w 100 częściach wagowych zawiera: 63-99 części
wody demineralizowanej, 0,5-26 części wosków estrowych o temperaturach topnienia 343-383 K, 0,05-7
części produktu dksyetylenowania 12 molami -tlenfcu
etylenu alkoholi tłuszczowych otrzymywanych z oleju
rzepakowego , 0,01-1 części olejów silikonowych,
zwłaszcza metylosilikonowych oraz 0,25-13 części
węglowodorów o temperaturach topnienia 343-383 K,
zwłaszcza cerezyny.
(1 zastrzeżenie)
C11C
C07C

P. 247862

84 05 25

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Przemysłu
Syntezy Chemicznej „Prosynchem", Gliwice: Zakłady
Chemii Gospodarczej „Pollena-Strem", Dąbrowa Gór-

CUD

P. 251676

85 01 24

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Ostrzeszowskie Zakłady Chemii Gospodarczej „Pollena", Ostrzeszów, Polska (Jerzy Cechndcki, Paweł Kikolski, Józef
Sabatowski).
Ciągły sposób wytwarzania proszkowych
środków piorących
zawierających enzymy proteolityczne
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowajnáa uproszczonego, ciągłego sposobu wytwarzania, proszko-
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wych środków piorących zawierających enzymy prioteo lityczne.
Sposób według wynalazku polega na tym, że wszystkie komponenty sypkie wprowadza się do mieszalnika mechanicznego i napyla wodnym roztworem substancji anionowej alkilobenzenosulfoniamu sodowego
lub w mieszaninie z siarczanowanymi alkoholami
tłuszczowymi w ilości 30-45% wagowych. Tak otrzymany półprodukt wprowadza się do mieszalnika fluidalnego, w którym napyla się dalsze 45-60% wagowych substancji anionowej, po czym ten drugi półprodukt podaje się na mieszalnik bębnowy z wymuszonym przepływem powietrza i napyla pozostałym
wodnym roztworem substancji anionowej oraz całą
ilością substancji niejonowej. Podczas całego procesu zawartość wody w półprodukcie nie przekracza
4% wagowych.
(1 zastrzeżenie)
C12N

P.247925

84 05 28

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa",
Warszawa, Polska (Ewa Miernik, Lidia Paśś, Olgierd
Lubiński, Maria Malinowska, Alina Marciniak, Barbara Wiinterot).
Sposób wytwarzania preparatu
zawierającego immobilizowany
enzym amidazę, penicylinową
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania
preparatu o wysokiej stabilności i trwałości mechanicznej, przydatnego do wielokrotnego użycia w procesie hydrolizy penicyliny.
Sposób wytwarzania preparatu, zawierającego immobilizowany enzym amddatzę penicylinową poprzez pułapkowanie w alginianie wapnia wyizolowanego enzymu lub komórek drobnoustroju zawierających ten enzym charakteryzuje się tym, że po wstępnym usieciowandu składnika enzymatycznego i jego unieruchomieniu w spolimeryzowanym żelu algLnianowym, uformowany preparat aktywuje się i stabilizuje poddając
go uszlachetnianiu w obniżonej temperaturze.
)
(2 zastrzeżenia)
C12P

P.247904

Sposób produkcji kwasu cytrynowego
Celem wynalazku jest opracowanie optymalnego
sposobu produkcji kwasu cytrynowego, umożliwiającego uzyskanie dużych wydajności i wyeliminowanie
produktów ubocznych.
Sposób produkcji kwasu cytrynowego metodą fermentacji roztworu cukru zawierającego małe ilości
zanieczyszczeń oraz oddzielanie z płynu pofermentacyjnego kwasu cytrynowego z pominięciem wytrącania cytrynianu wapnia, charakteryzuje sie; tym, że
płyn pofermentacyjny po odzielendu drobnoustrojów
zagęszcza się w temperaturze poniżej 80°C, po czym
dodaje się do niego foemtonit w ilości 0,1-5,0%, a po
oddzieleniu osadu ciecz poddaje się jonitacji, ponownie
zagęszcza ii poddaje procesowi krystalizacji.
(6 zastrzeżeń)
C13D

P. 247841

otrzymanych produktów, małe straty węglowodorów
i niewielką ilość odpadów zanieczyszczających środowisko.
Sposób według wynalazku polega na tym, że korzenie roślin bulwiastych rozdrabnia się przez ścieranie, rozdrobniony materiał ekstrahuje się wodą o
temperaturze wynoszącej co najwyżej 18°C, ekstrat
poddaje się ultrafiltracji, a następnie demineralizacji, po czym obecne w otrzymanym roztworze sacharydy hydrolizuje się przy użyciu wymieniacza kationowego zawierającego jony H + lub poprzez zakwaszenie.
(7 zastrzeżeń)

C13D

84 05 25

Coöperatieve Verenîging Suiiker Unie U.A., Breda,
Holandia.
Sposób otrzymywania monosacharydów
z roślin bulwiastych, zawierających
poli-, oligo- i/lub dwusacharydy,
po przez ultrafiltrację
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
technologii procesu zapewniającej wysoką czystość

P. 247842

84 05 25

Coöperatieve Verenáging Suáker Unie U A , Breda,
Holandia.
Sposób otrzymywania dwusacharydów
z zawierających je roślin bulwiastych
przez ekstrakcję wodą
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
technologii procesu zapewniającej otrzymywanie czystego cukru, przy jednoczesnej możliwości zastosowania buraków pastewnych o zawartości 6-12% wagowych cukru jako surowca wyjściowego.
Sposób według wynalazku polega na tym, że rośliny bulwiaste rozdrabnia się mechanicznie na papkę,
rozdrobniony materiał ekstrahuje się wodą o temperaturze niższej od 60°C, ekstrakt poddaje się ultrafiltracji, a następnie demineralizacji i zatęża się otrzymany roztwór.
(5 zastrzeżeń)

C13L

P. 247852

84 05 25

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego, Łomża,
Polska (Barbara Bartosik, Jarosław Godlewski, Walery Nowicki, Zdzisław Ostaszewski, Andrzej Wasilewski).
Sposób wytwarzania syropu
skrobiowego enzymatycznego

84 05 29

Instytut Przemysłu Fermentacyjnego, Warszawa,
Polska (Kazimierz Jarosz, Andrzej Jarosz).
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Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania syropu skrobiowego enzymatycznego, charakteryzującego
się zawartością maltozy.
Sposób według wynalazku polega na tym, że sok
otrzymany poprzez enzymatyczne upłynnianie skrobi
łączy się z drugim odciekiem pokrystalicznym wytworzonym w procesie otrzymywania glukozy krystalicznej, po czym odbarwia się, filtruje i zatęża do
gęstości umownej lub 80° Bx. Syrop skrobiowy enzymatyczny ma zastosowanie w przemyśle spożywczym.
(2 zastrzeżenia)

C21C
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84 06 01

Huta im. M. Buczka, Sosnowiec, Polska (Karol Zastawny, Jan Macuda, Dariusz Pachoł).
Sposób odsiarczania metalu
po procesie metalurgicznym
Przedmiotem wynalazku jest sposób odsiarczania
metalu po procesie metalurgicznym, który można przeprowadzić na rynnie spustowej, w kadzi odlewniczej
lub w mieszalniku. Sposób polega na tym, że na
płynny metal działa się mieszaniną proszkową o zawartości, wagowo: 48:60% tlenku wapnia, 12-14% tlenku magnezu, 7-8% tlenku aluminium, 4-6% tlenku
żelaza, 1% tlenku sodu i potasu, reszta tlenek krzemu. Zawartość siarki w stopie po odsiarczeniu wynosi 0,008 + 0,016% wagowych. (1 zastrzeżenie)
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Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jan Kamiński).
Sposób regeneracji zużytych kąpieli azotanowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu zapewniającego całkowitą regeneracją zużytej
kąpieli azotanowej, uzyskiwanie produktu odpowiadającego swoim składem chemicznym stosowanym
kąpielom, zupełny brak odpadów chemicznych oraz
niewielkie zużycie kwasu azotowego.
Sposób regeneracji zużytych kąpieli azotanowych
polega na rozpuszczaniu tych kąpieli w wodzie w stosunku wagowym 1:(1,5-2,5) w podwyższonej temperaturze, filtracji i zobojętnianiu alkaliów rozcieńczonymi kwasami mineralnymi. Istotą wynalazku jest
to, że zobojętnianie przeprowadza się parokrotnie,
najkorzystniej kwasem azotowym, do pH 2,5-5,5 w
temperaturze od 288-373 K podczas procesu odparowywania wody, aż do momentu wydzielenia się
fazy stałej. Odzyskane kąpiele sposobem według wynalazku przeznaczone są do obróbki cieplnej stopów
aluminiowych w piecach solnych.
(1 zastrzeżenie)

C22C
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84 05 24

Huta Aluminium „Konin", Konin, Polska (Mieczysław Bąk, Janusz Borkowski, Stanisław Filas, Władysław Grzybowski, Grzegorz Kosmalski, Elżbieta
Kózka, Stanisław Kurzawa, Stanisław Mrugasiewicz,
Henryk Muryn, Bogumiła Płoszek, Stanisław Płoszek,
Zdzisław Smorawiński, Jan Świerk).
Stop na bazie aluminium
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
stopu na bazie aluminium charakteryzującego się po
przeróbce plastycznej wysoką wytrzymałością mechaniczną i jednocześnie wysoką plastycznością.
Stop według wynalazku zawiera w ilościach wagowych: 0,9-1,3% magnezu, 0,4-0,7% manganu, 0,4-0,7%
żelaza i jako zanieczyszczenia - maksymalnie 0,1%
miedzi, 0,4% krzemu, 0,2% cynku, 0,2% chromu, 0,1%
tytanu, 0,15% innych pierwiastków, a resztę stanowi
aluminium.
(1 zastrzeżenie)

C22C

P. 247970

84 05 31

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice,
Polska (Leszek Dobrzański, Ryszard Nowosielski).
C22B

P.247675

84 05 15

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 247673
Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji
Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice; Politechnika Wrocławska, Wrocław, Biuro Projekótw i
Dostaw Inwestycyjnych „Metalchem", Gliwice, Polska (Zbigniew Bagdach, Jacek Ajdufciewicz, Ryszard
Błaszczyk, Władysław Grysiewicz, Wojciech Kin, Andrzej Mączyński, Mirosław Michałowski, Zbigniew
Sałagacki, Andrzej Tromszczyński, Danuta Wilmont,
Jerzy Zieliński).

Zagadnieniem
podlegającym
rozwiązaniu
jest
zmniejszenie ilości stosowanego gazowego SO2. Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, że do
mieszaniny doprowadza się rozcieńczony w powietrzu
SO2 o stężeniu SOi w powietrzu od 15 do 95%.
(1 zastrzeżenie)

P. 253342

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zwiększenie trwałości narzędzi skrawających.
Stal według wynalazku zawiera w procentach wagowych: max 0,65%C, 0-12% Cr, 7-12% Ni, 2-18%
Mo, ponadto może zawierać ponad 13% Co i 0-2% Ti,
przy czym suma trzykrotnego stężenia Cr w procentach i dwukrotnego stężenia Mo w procentach mieści
się w zakresie 33-39%.
(3 zastrzeżenia)

C22C

P.247971

84 05 31

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice,
Polska (Leszek Dobrzański, Ryszard Nowosielski, Emil
Sowa, Tadeusz Roszak).

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

C22B
C25C

Stal szybkotnąca na narzędzia skrawające

85 05 10

Stal szybkotnąca na narzędzia skrawające
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zwiększenie trwałości narzędzi skrawających.
Stal według wynalazku zawiera w procentach wagowych: max 0,65% C, 3-12% W, 6,5-13,5% Mo, max
0,4% V, 13^25% Co, max 3% Cr, 0-2% Ti, przy czym
suma stężenia w procentach i podwójnego stężenia
Mo w procentach wagowych mieści się w zakresie
25-30%.
(1 zastrzeżenie)

C25B

P.247912

84 05 29

Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice", Katowice,
Polska (Andrzej Bednarek, Jan Ciosek, Eugeniusz
Brzezina, Zygmunt Morys, Tadeusz Polak, Teresa Polak, Roland Stasiak, Stanisław Wójcik).

Politechnika Warszawska, Przedsiębiorstwo Polonijno-Zagraniczne „Domar", Warszawa, Polska (Jerzy
Olifierowicz, Marek Skutecki, Tadeusz Tomborowski,
Andrzej Trzecianowski, Włodzimierz Zabojszcz).

Sposób przygotowania do przetopu szlamu
aniodowego z elektrolitycznej rafinacji miedzi

Masa do wytwarzania elektrod instalacji osuszającej

Celem wynalazku jest wyeliminowanie powstawania żużlu i pyłów o wysokiej zawartości srebra.
Sposób wg wynalazku polega na ługowaniu odmiedziowanego szlamu w rotworze wodnym zawierającym 50-120 g/dcm* węglanu sodu przy stosunku fazy
stałej do ciekłej równym 1:3 do 1:5, w temperaturze powyżej 323 K przez przynajmniej 2 godziny, przy
równoczesnym dodawaniu reduktora w ilości 1-5%
wagowych.
Odfiltrowany szlam miesza się z dodatkiem 15-25%
wagowych węglanu sodu, suszy i przetapia w temperaturze 1023-1273 K.
(2 zastrzeżenia)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
masy do wytwarzania elektrod, które charakteryzują
się dużą odpornością na elektrokorozję, dobrym przewodnictwem elektrycznym i prostą technologią ich
osadzania w otworach muru.
Masa składa się z termoplastycznego tworzywa poliolefinowego w ilości 100-120 części wagowych, węgla w ilości 80-180 części wagowych, antyutleniacza
w ilości 2 - 4 części wagowych, plastyfikatora w ilości
5-20 części wagowych, oleju napędowego w ilości
5-10 części wagowych oraz ewentualnie benzyny lakowej w ilości 200-250 części wagowych.
(1 zastrzeżenie)
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C25C

P. 247794

84 05 21

Państwowy Ośrodek Maszynowy - Kobierzyce, Kobierzyce, Polska (Jerzy Czerwony).
Sposób regenerowania zużytych pilników
Przedmiotem wynalazku jest sposób elektrochemicznego regenerowania zużytych pilników.
Sposób według wynalazku charakteryzuje się połączeniem odtłuszczania elektrochemicznego pilników
z wytrawianiem opiłków aluminowych w jednym zabiegu, który odbywa się w 25% roztworze wodnym
wodorotlenku sodu (NaOH) o temperaturze 70°C, przez
który przepuszczany
jest prąd elektryczny o natężeniu 25 A/dcm2 powierzchni pilnika i napięciu 8-10 V
i w którym pilniki są zanurzone na czas 15 minut i
stosowaniem po zabiegu wytrawiania ostrzącego pilników zabiegu neutralizowania resztek elektrolitu
znajdującego się na pilnikach przez zanurzenie ich
na 5 - 8 minut w roztworze wodnym fosforanu sodu
(NasPO4) o stężeniu 50 gramów na 1 litr roztworu.
(1 zastrzeżenie)

C25C
C22B

P.247819

C25C
C22B

P.247976

84 05 31

Asarco Incorporated, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób elektrolitycznego
rafinowania miedzi
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zwiększenie uzysku miedzi podczas elektrolitycznego rafinowania miedzi.
Sposób według wynalazku polega na sporządzeniu
elektrolitu do rafinacji miedzi, zawierającego wodny
roztwór kwasu siarkowego i siarczanu miedzi o odpowiedniej mocy oraz małe ilości czynników dodatkowych, z których jednym jest tiomocznik, przy czym
podczas rafinacji elektrolit znajduje się w odpowiednim pojemniku z wlotem i wylotem, przez które przepływają strumienie elektrolitu, dopływający i wypływający, dodawaniu do strumienia dopływającego wystarczającej ilości tiomocznika dla utrzymania stężenia tiomocznika w strumieniu wypływającym na poziomie co najmniej ponad stężeniami śladowymi i rafinowaniu miedzi elektrolitycznie w pojemniku.
(6 zastrzeżeń)

84 05 24

Biuro Studiów i Projektów Centralnego Związku
Spółdzielni Inwalidów, Kielce, Polska (Stanisław
Szczepaniak, Jerzy Wo jarski).
Kąpiel do elektrorafinacji
miedzi hutniczej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
składu kąpieli umożliwiającej zwiększenie wydajności procesu elektrorafinacji i czystości otrzymywanej
miedzi, przy jednoczesnym zagospodarowaniu odpadów skór.
Kąjpiel według wynalasiku zawierająca siarczan miedzi, kwas siarkowy i jony chlorkowe, charakteryzuje się
tym, że zawiera 0,01-10 kg/m« rozpuszczalnego w wodzie produktu aminolizy alifatycznymi I- i II-rzędowymi alkanoloaminami odpadów skór garbowanych
i/lub niegarbowanych oraz zawiera 0,001-1 kg/m1 wodorozpuszczalnej żywicy o ciężarze cząsteczkowym
300-5000, otrzymanej z przetworzenia odpadów skór
garbowanych i/lub niegarbowanych formaldehydem,
mocznikiem i/lub tiomocznikiem.
(1 zastrzeżenie)

C2SD
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Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Ryszard Janczewsfci, Mieczysław Kalinowski, Rudolf Owczarz, Marek Pasierbek, Mieczysław Socha, Andrzej Włochowicz, Zbigniew Zalipski).
Makrochwytak do przenoszenia wątku
w krosnach bezczółenkowych
Makrochwytak do przenoszenia wątku w krosnach
bezczółenkowych, wyposażony w chwytaki szczękowe
oraz dźwignię sterującą, charakteryzuje się tym, że
jedna ze szczęk chwytakowych (1) jest złączona z końcem tulei (2) umieszczonej współosiowo w drugiej tulei
(3), osadzonej przesuwnie w korpusie makrochwytaka (4) z ogranicznikiem przesuwu (5) na jej powierzchni zewnętrznej, której jedno z czół stanowi drugą
szczękę chwytakową, zaá drugie jej czoło jest podparte w korpusie (4) śrubową sprężyną (6). W tulei
(3) jest umieszczona śrubowa sprężyna (7) oparta o
przegrodę (8) umieszczoną wewnątrz tulei (3) i łeb
śruby (9) wkręconej w koniec tulei (2) złączonej ze
szczęką chwytakową (1).

P. 247859

84 05 25

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Władysław Rekść, Marek Łożyński, Wojciech Nowicki).
Sposób przygotowania do metalizacji nośnika
masy czynnej ogniw elektrycznych
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opracowanie takiego sposobu przygotowania do metalizacji wykonanych z tworzyw sztucznych nośników masy czynnej ogniw elektrycznych, który nie powoduje
korozji metalicznych kolektorów prądowych, zwłaszcza niklowych.
Sposób według wynalazku, w którym nośnik poddaje się odtłuszczaniu a następnie traktuje się go
czynnikami utleniającymi, charakteryzuje się tym,
że odtłuszczanie przeprowadza się w rozpuszczalniku
organicznym, po czym naświetla się powierzchnię
nośnika promieniami ultrafioletowymi i równocześnie
działa się na nią silnym utleniaczem w środowisku obojętnym lub alkalicznym.
(5 zastrzeżeń)
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Wewnątrz tulei (E) złączonej ze szczęką chwytakową (1) jest umieszczona śrubowa sprężyna (10) oparta
z jednej strony o śrubę (9) wkręconą w koniec tulei
(2) z drugiej strony za pośrednictwem kulki (11) o
koniec jednego z ramion dwuramiennej dźwigni sterującej (12). Wewnątrz tulei (2) jest umieszczony ogranicznik ruchu dźwigni (12) w postaci kulki (13) i
dwóch wkrętów (14 i 15).
(2 zastrzeżenia)
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Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Ryszard Janczewski, Rudolf Owczarz, Marek Pasierbek, Andrzej
Włochowicz, Zbigniew Zalipski).
Makrochwytak do przenoszenia wątku
w krosnach bezczółenkowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji makrochwytaka w którym szczeki chwytakowe wątku są usytuowane wewnątrz makrochwytaka podczas jego wyrzutu i osadzania w wyrzutni.

Makrochwyiak do przenoszenia wątku w krosnach
bezczółenkowych wyposażony w dwie szczęki chwytakowe oraz dźwignię sterującą, charakteryzuje się tym,
że jedna ze szczęk (1) jest złączona z końcem odcinka rurowego (3), osadzonego przesuwnie w korpusie
(4) makrochwytaka. Do drugiego odcinka rurowego (3)
jest przymocowana tarcza oporowa (5), usytuowana
naprzeciw zderzaka (6) umieszczonego także w korpusie (4), o którą jest wsparte czoło śrubowej sprężyny (7), a drugim czołem wsparte o drugą tarczę
oporową (8) złączoną z końcem pręta (9), przechodzącego przez odcinek rurowy (3).
Z drugim końcem pręta (9) jest złączona druga
szczęka chwytakowa (2). Otwór w ścianie (4) makrochwytaka, przez które przechodzą szczęki chwytakowe (1 i 2) ma średnicę większą niż wysokość szczęk
(1 i 2).
(3 zastrzeżenia)

D06F
A47L
G05B

P. 248030

84 06 01

Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego
POLAR i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Chłodnictwa
Domowego PREDOM-POLAR, Wrocław, Polska (Jan
Halaś, Kazimierz Foryś, Marek Wiśniewski, Jan Kuryłło).
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Układ sterujący napełnianiem wodą
urządzeń pralniczych oraz zmywarek naczyń
i sterujący temperaturą tej wody
Celem wynalazku jest obniżenie kosztów układu
sterowania zaworami elektromagentycznymi i pracą
grzałki.
Układ według wynalazku ma przekaźnik sterujący
zaworami elektromagnetycznymi (10), połączony z jednej strony z nastawnym regulatorem temperatury (9),
połączonym poprzez styk z programatora (1) połączonego z biegunem napięcia zasilającego, a z drugiej
strony, poprzez styk przekaźnika pomocniczego (7)
ze stałym regulatorem temperatury (11), którego wyjście połączone jest z drugim biegunem napięcia zasilającego i stykiem ruchomym (12) hydrostatu (6).
Przekaźnik pomocniczy połączony jest równolegle z
kondensatorem (8), którego jedno wyjście połączone
jest z biegunem napięcia zasilającego, a drugie wyjście, poprzez styki przekaźnika pomocniczego (14, 15)
i styk programatora (17), połączone jest z drugim
biegunem napięcia zasilającego. Grzałka (5) połączona jest z hydrostatem i stykiem ruchomym (13) przekaźnika sterującego zaworami elektromagnetycznymi
(10), którego nieruchomy styk połączony jest bezpośrednio z biegunem napięcia zasilającego.
(1 zastrzeżenie)

D06M

P. 248036

84 06 01

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia",
Kędzaerzyn-Koźle, Polska (Józef Gibas, Gerard Bekierz, Jerzy Celejewski, Florian Zuzański, Krystyna
Grot, Eugeniusz Brzeziński, Bogusław Sasuła).
Stały środek do woskowania przędz
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
stałego środka do woskowania przędz i osnów, wpływającego na zmniejszenie zapylenia w halach tkalni
i chroniącego nitki przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie tkania.
Środek według wynalazku składa się z 15-30 części
wagowych parafiny o temperaturze
krzepnięcia
50-56°C, 50-70 części wagowych mieszaniny nasyconych alkoholi o łańcuchu węglowym C10-C22 oraz
15-30 części wagowych oksyetylenowanej około 20
molami tlenku etylenu mieszaniny roślinnych alkoholi nasyconych o zawartości co najmniej 50% alkoholi o łańcuchu węglowym Cn-Ca(1 zastrzeżenie)
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D07B

P. 247885

84 05 28

(Fabryka Lin i Drutu „Drumet" im. Rewolucji Październikowej, Włocławek, Polska (Jeremi Chyżewski).
Urządzenie do odkształcania zwłaszcza splotów
cienkich linek stalowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia
pracochłonności i materiałochłonności wykonania
urządzenia do odkształcania splotów linek stalowych,
przy zwiększeniu funkcjonalności tego urządzenia.
Istotą wynalazku jest zaopatrzenie tulei głównej
(1) w tulejkę (2) wykonaną z trudno ścieralnego materiału, zalbezpieczającą tuleję główną (1) przed wycieraniem przez rdzeń (3) linki (4). Przednia tarcza
(6) odkształcająca sploty (7) linki (4) ma kształtki
wymienne (8) w postaci kołków walcowych wykonanych z tmidmo ścieralnego materiału, osadzonych jednymi końcami w przedniej tarczy (6), natomiast tylna tarcza (2) odkształcająca sploty (7) ma kształtki
wymienne (13) w postaci kołków walcowych wykonanych iz .trudno ścieralnego materiału, ©sodzonych obydwoma ikońcamd w tarczy (12) oraz tulejikd (14) prowadzące sploty (7) które to tulejki (14) są wykonane z
trudno ścderaŁnego materiału.
(3 zastrzeżenia

Dział E
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO
E01B

P.252806

85 04 05

Pierwszeństwo 84 05 17 - Austria (nr A 1633/84)
Voest - Alpine Aktiengesellschaft, Linz, Austria
(Heinz Kopilovitsoh).
x

Rozjazd torowy

Przedmiotem wynalazku jest rozjazd torowy o dużym promieniu krzywizny, którego szyny iglicowe
(3, 4) mogą być przestawiane za pomocą urządzenia
nastawczego do dwóch położeń krańcowych, w których każdorazowo jedno ostrze iglicy przylega do
przynależnej opornicy (1, 2). W co najmniej jednym
środkowym odcinku długości szyn iglicowych (3, 4),
jest umieszczone urządzenie (B) zabezpieczające, posiadające przynajmniej jedną dźwignię (7, 8) przegubowo połączoną z szynami iglicowymi (3, 4), wychylną dokoła stałej osi (6) obrotu i obciążoną zasobnikiem (14) siły. Krańcowe położenie dźwigni określa
ogranicznik (16, 17) ruchu.
Rozwiązanie to zapewnia, że odsunięta szyna iglicowa leży na całej długości we właściwej z góry
określonej odległości od opornicy. Urządzenie zabezpieczające (B) jest niezależne od zwykłego urządzenia przestawczego szyn iglicowych.
(9 zastrzeżeń)

E03B
E04H

P. 251614T

85 01 17

Jerzy Materek, Bogdan Nogaś, Andrzej Kwiatkowski, Kazimierz Mucha, Radom, Polska (Jerzy Materek, Bogdan Nogaś, Andrzej Kwiatkowski, Kazimierz
Mucha).

Sposób wykonania szczelnego zbiornika w gruncie
Celem wynalazku jest zmniejszenie grufbości ścian
elementów zbiornika, zmniejszenie pracochłonności
wykonania zbiornika oraz całkowite wyeliminowanie
niepionowego wykonania zbiornika.
Sposób wykonania szczelnego zhiorndka w gruncie
polega na wykonaniu znanymi metodami odwiertu w
gruncie, wciśnięciu rury obsadowej, wykonaniu pod
osłoną zawiesiny tiksotropowej właściwego otworu, w
którym poprzez zatapianie poszczególnych elementów
zbiornika każdorazowo, szczelnie łączonych poprzez
wypełnienie przestrzeni między zewnętrzną powłoką
zbiornika a pobocznicą otworu ciekłym betonem
otrzymuje się szczelny zbiornik stabilizowany w
gruncie.
(1 zastrzeżenie)

E04B

P. 247788

84 05 21

Franciszek Razik, Bielszowice, Polska (Franciszek
Razik).
Przegroda budowlana, zwłaszcza zewnętrzna oraz
sposób jej wykonania i docieplania istniejących
budynków
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykonania prze
grody budowlanej o dobrej izolacyjności cieplno-wilgotnościowej i akustycznej. Przegroda budowlana
według wynalazku składa się z nośnej konstrukcji
(1) i warstwy izolacyjnej, którą stanowią kształtki (7>
wypełnione izolacyjnym materiałem (6) lub puste.
Kształtki (7) wyglądem swym i zawieszeniem przypo
minają tornistry a w przekroju pionowym mają
kształt zbliżony do odwróconej litery „L". Dłuższe,
pionowe ramię (7') dostosowainie jest do pionowych
wymaganych większości modularnych przegrody bu
dowlanej a poziome ramię (7W) kształtki (7) ma
długość uzależnioną od wymaganej izolacyjności prze-,
grody budowlanej i przewidzianego do zastosowania
dostępnego rodzaju izolacyjnego materiału (6).
Sposób wznoszenia przegród budowlanych polega
na tym, że przy wznoszeniu wpierw wykonuje się lub
montuje część
nośną, konstrukcyjno-akumulacyjną
przegrody (1) a następnie na niej zawiesza się część
izolacyjną (7).
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Sposób wykonania części izolacyjnej cieplno-wilgotnościowej lub docieplania według wynalazku istniejących budynków przy zastosowaniu kształtek przypominających swym wyglądem toonndstesr polega ma tym,
że w przyjętym modularnym rozstawie pionowym
i poziomym budynku, punktowo na nośnej części (1)
budowlanej przegrody umieszcza się na przykład zaczepy (2) lub w razie ich brafcu w tych pumikstach ściany wstrzeliwuje się je, a następnie imocuje się do
nich nośne cięgna (3) i zakłada kształtki (7) poprzez
to, że we wręby (4) kształtek (7) zakłada się uszczelki (5) i nakłada się zewnętrzne cięgna (3), lufo we
wręby (4) kształtek (7) zakłada się cięgna rxv«««- uszczelniające jako ciągłe cięgna (3') lub elementarne cięgna (3"), korzystnie zamknięte, po czym korzystnie, stopniowo wolną przestrzeń kształtek (7)
wypełmia się przewidzaamą itemmaczną izolacją (6), korzystnie nie usuwając i nie naprawiając tynków lub
okładzin istniejących ścian
(4 zastrzeżenia)

E04B

P. 247966

Instytut Techniki Budowlanej,
(Antoni Tarczewskd).

E04F
B63B

45
P.248027

84 06 01

Stocznia Szczecińska im, A. Warskiego, Szczecin,
Polska (Benon Kaseja, Stanisław SzybiaJc, Henryk
Dziak, Stefan Weyna).
Podłoga dla pomieszczeń bytowych, zwłaszcza
bytowych pomieszczeń okrętowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy podłóg, stanowiących element wyposażenia pomieszczeń
bytowych, zwłaszcza bytowych pomieszczeń okrętowych.
Podłoga według wynalazku zíbudowana jest z kilku
warstw, kolejno ułożonych, od warstwy najniższej do
(najwyższej. Na pokładzie (10) staitku położona jest
wpierw warstwa wełny mineralnej (20) i na warstwie tej położona jest druga, kolejna warstwa zestawiona z metalowych kasetonów (30). Kasetony te mają obrzeża (32) odgięte ku dołowi i obrzeżami tymi
są one zagłębione w warstwie wełny mineralnej. Poszczególne kasetony w warstwie, połączone są przy
tym w jedną całość za pomocą spoin sczepnych. Na
warstwie kasetonów położona jest warstwa cementowej masy bezsipoinowej (40), a następnie warstwa
wykładziny dekoracyjnej (50), stanowiącej warstwę
zewnętrzną podłogi.
(3 zastrzeżenia)

84 05 31
Warszawa,

Polska

Lekki strop sklepieniowo-dźwigarowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji lekkiego stropu sklepieniowo-dźwigarskiego cechującej się mniejszą materiałochłonnością i
energochłoonością wykonania w stasuinkiu do konstrukcji dotychczas stosowanych.

E04G
E04F

P.247972

84 05 31

Instytut Mechanizacji Budownictwa, Warszawa, Polśka (Jerzy WinnicM).
Bariera zabezpieczająca
przed spadnięciem z wysokości
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
bariery cechującej się łatwością montażu oraz możliwością przesuwania na stropie bez demontażu.
Bariera zabezpieczająca złożona jest z poręczy (1) mocowanych przesuwnie w prowadnicach (2). Prowadnice
(2) zamocowane są do słupków (3). Górne prowadnice
(2) oraz dolna część słupków (3) przegubowo mocowana jest do wsporników (4 i 5) których końce są
połączone i zaikończone uchwytami (6).
(3 zastrzeżenia)

Lekki strop sklepieniowo-dźwigarowy charakteryzuje się tym, że jest konstrukcją zespolonych dźwigarów sklepieniowych, gdzie żefbro jest prefabrykowaną belką (1) o mieszanym ustroju kratowym stalowym i belkowym żełbetomawyim, pnzy czym dolna część
(8) ma kształt trójrąmiennej belki, a dolne elementy (2) prefabrykowane stropu są kasetonami opartymi na stopkach (9) belki (1) i połączonymi pomiędzy
sobą dyblami (10) betonowymi, a górne elementy (5)
prefabrykowane są jednofcrzywiznowymi odcinkami
sklepieniowymi mającymi oforzeżne kołnierze, które
to elementy po wypełnieniu górnej części stropu betonem monolitycznym, tworzą łącznie dźwigar sklepieniowy zespolony z sąsiednim, tworząc zmonolityzowaną płytę stroipową.
(3 zastrzeżenia)

E21B
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P. 247811

84 05 22

Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, Łęczna, Polska
(Stefan Geroń, Eugeniusz Posyłek, Zdzisław Sieniek,
Albin Hejnar, Jan Pudło, Jerzy Janik, Jan Hycnar,
Maria 2ak).
Sposób odcinkowego izolowania termicznego
i odcinkowego zwiększenia przewodności cieplnej
otworów wiertniczych
oraz środki do realizacji tego sposobu
Sposób według wynalazku skutecznie chroni obudowę szybu przed ujemnymi skutkami mrożenia na
odcinku izolowanym zwiększając równocześnie przewodność w dolnej części otworu wiertniczego.
Sposób polega na tym, że ustaloną objętościowo
dla izolowanego odcinka otworu wiertniczego dawkę
środka składającego się z mieszaniny o składzie: cementu od 60 do 76 części wagowych, sferycznych cząsteczek glmokrzemianów wypełnionych dwutlenkiem
węgla i azotu od 20 do 39 części wagowych wraz z
dodatkami regulującymi czas wiązania mieszaniny w
postaci hydrolizowanego krzemianu etylu lub chlorku
wapnia lub węglanu wapnia względnie wodorotlenku
potasu lub wodorotlenku sodu od 1 do 4 części wagowych, a także od 25 do 50 części wagowych wody
zarabowej, wtłacza się pod ciśnieniem do otworu (2)
wiertniczego poprzez znany układ rur wiertniczych
składający się co najmniej dwóch usytuowanych
współosiowo rur i zamocowanego na dolnym końcu
wewnętrznej rury (3) zaworu (4) zwrotnego, wytłaczając z przestrzeni pozarurowej zawartej pomiędzy
zewnętrzną powierzchnią rury a górotworem lub zewnętrzną powierzchnią rury (3) wewnętrznej a wewnętrzną powierzchnią rury zewnętrznej wodę względnie płuczkę wiertniczą, po czym wtłacza się do wnętrza rury (3) wewnętrznej ustaloną dla odcinka otworu wiertniczego o zwiększonej przewodności cieplnej
dawkę mieszaniny o składzie: cementu od 50 do 70
części wagowych, pyłów metali ciężkich lufo ich rud,
korzystnie pyłu magnetytowego od 49 do 25 części
wagowych wraz z dodatkami regulującymi czas wiązania w ilości od 1 do 5 części wagowych, a także
od 20 do 45 części wagowych wody zarobowej, przemieszczając równocześnie warstwę uprzednio zatłoczoną, następnie do otworu wprowadza się znaną
przegrodę i zatłacza wodę lub płuczkę wiertniczą
przemieszczając warstwy uprzednio zatłoczone do wyznaczonych miejsc izolowania i zwiększonej przewodności. Wtłaczanie mieszanek jest wykonywane w czasie krótszym od czasu początku wiązania mieszanin
w otworze.
(2 zastrzeżenia)

sław Nitefor, Eugeniusz Warzocha, Alojzy Wester,
Jerzy Czają, Jan Domiczek).
Złącza gwintowe rur płuczkowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji złącza zwiększającej niezawodność połączeń i żywotność przewodów wiertniczych.
Złącze składa się z zewnętrznie gwintowanego czopa
(1) ulokowanego na jednym końcu odcinka centralnej
rury (2) i muiy (3) wewnętrznie gwintowanej, ulokowanej na drugim końcu odcinka centralnej rury (4),
w którą wkręcony jest czop (1). Czop (1) i mufa (3)
mają kołnierze (5, 7), które od strony płaszczyzn przylegających ze sobą mają ofowodowo wykonane wybrania (6, 8), tworzące po złożeniu ze sobą powietrzny kanał (11). W każdyon kołnierzu (5, 7) osadzone
są powietrzne rurkd (12, 13) przenikające się z kanałem (11). Jeden z kołnierzy (7) może mieć obwodowo
wykonane rowki (9, 10) na pierścienie uszczelniające.
(3 zastrzeżenia)

E21C

P.247816

84 05 23

Kopalnia Węgla Kamiennego „Rozbark", Bytom,
Polska (Jan Musialik, Bolesław Adámek, Bogumił
Pawełczyk, Krystian Lipiński, Kazimierz Badura,
Andrzej Bójko, Ernest Bochnia).
Urządzenie do wodnej blokady kombajnu górniczego
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie przeznaczone do wodnej blokady silników napędowych kombajnu górniczego w przypadku zaniku ciśnienia lub wydatku wody w przewodach instalacji wodnej i zraszania kombajnu. Istota tego urządzenia polega na
zastosowaniu wskaźników ciśnienia (4) zabudowanych
między silnikiem napędowym (2) każdego organu
urabiającego (3) a zestawem dysz zraszających.
Wskaźnik ten jest połączony rozłącznie ze znanym
przyciskiem sterowniczym, którego styki zwierne są
zabudowane w elektrycznym obwodzie sterowniczym
kombajnu.
(2 zastrzeżenia)

E21B
F16L

P. 253472

85 05 17

Ogólnopolskie Gwarectwo Węgla Brunatnego Zakład Robót Górniczych Odwodnieniowych i Rekultywacyjnych, Wrocław, Polska (Józef Myszkowski, Cze-

E21C

P. 247948

84 05 30

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwice,
Polska (Jerzy Szen, Robert Skrzydło, Grzegorz Kusz).

Układ sterowania strefowego zraszania
górniczej maszyny urabiającej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia
pełnego zwalczania zapylenia w wyrobisku ścianowym bez pogorszenia warunków pracy załogi górniczej.
Układ sterowania według wynalazku jest wyposażony we wskaźnik położenia (WP) maszyny urabiającej (MU), sterowany impulsami z jej czujnika
ruchu (CR), sprzężonego z jej napędem posuwu. Ze
wskaźnika położenia (WP) są kierowane sterownicze
impulsy (Il...In), odpowiadające położeniom (Pl...Pn)
maszyny urabiającej (MU) na trasie jazdy w wyrobisku ścianowym do przynależnych elektromagnetycznych zaworów (EZl...EZn) w obwodach zasilania z
magistralnego rurociągu wodnego (R) kolejnych rurociągów odcinkowych (ROl..JlOn) z dyszami zraszającymi (DZ), czynnych na czas przejazdu maszyny urahiającej (MU).
(1 zastrzeżenie)

E21C
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P.247984

Kombajn z blokującym zapadkowym hamulcem
zwalnianym za pomocą dźwigni (2) ma mechaniczno-hydrauliczny siłownik (1), który wewnataz po jednej stronie tłoka (6) ma odciskającą go sprężynę (7)
oraz nastawny zderzak (8), a po drugiej stronie ma
wystające tłoczysko (9) zakończone otwartymi widełkami (10).
Przestrzeń wewnętrzna silnika (1) po stronie tłoka
(6) z tłuozyiskiiean (9) jest połączone przewodem (11)
z ciśnieniowym układem hydraulicznym ciągnika
kombajnu. Uszkodzenie ciągnika oraz spadek ciśnienia w jego układzie hydraulicznym spowoduje spadek ciśnienia w mechaniczno-hydraulicznym silniku
(1) spowoduje przechylenie dźwigni (2), która zwalnia
zapadkę (4) hamiulica (5). Zwodniona zapadika (4) podczas zsuwu kombajnu w dół ściany zaczepi o najbliższe leżące ogniwo zebezpieczającego łańcucha (14).
(2 zastrzeżenia)

84 05 30

Kopalnia Węgla Kamiennego, „Staszic", Katowice
PoMta (Marian Salkowski, Mirosław Major, Alfons
Krawiec, Ireneusz Czarnecki, Jerzy Zogała, Józef Białas, Witold G^bala).
Sposób zwalczania tąpań w rejonach ścian
o zwiększonej koncentracji naprężeń
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
spoisobu umożliwiającego ograniczenie w znacznym
stopniu liczby wstrząsów niekontrolowanych, nie
utrudniającego jednocześnie prowadzenia innych r o bót w wyrobisucu ścianowym.
Sposób polega na tyim, że w wyrobisku ścianowym
najpierw ustala się w znany sposób miejsca
wzmożonych naprężeniach górotworu. Następnie j 'ustalonych miejscach lokuje się grupę otworów sti.ałowych
w ilości od 4 do 10. Otwory te rozmieszcza się tak,
aby swoim zasięgiem obejmowały one zarówno samą
strefę wzmożonych naprężeń j a k i jej bezpośrednie
sąsiedztwo. Na koniec zaś w wywiercanych otworach
ładiuje się materiał wybuchowy i detonuje się go jednocześnie w całej grupáe otworów obejmujących jedną
tylko strefę wzmożonych naprężeń.
(1 zastrzeżenie)

E21C

P.251879

85 02 06

Kopalnia Węgla Kamiennego „MarceT', Wodzisław
Sląski-Radlin, Polska (Franciszek Kopka, Bogusław
Byrtek, Alfred Budzyński, Zygmunt Holona, Ernestyn
Polak, Andrzej Popowicz, Antoni Kotlarz, Stanisław
Budzows-ki, Marian Ćwik).
Urządzenie zabezpieczające przed samoczynnym
zsuwaniem urabiającą maszynę górniczą
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia
urabiającej maszyny górniczej w nachylonym wyrobisikiu ścianowym przed isamcezytrmym suwaniem
w przypadku uszkodzenia ciągnika kombajnu.

E21C

P. 252355

85 03 13

Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo Węglowe, Wielozakładowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej - Kopalnia Węgla Kamiennego „JASTRZĘBIE",
Jastrzębie Zdrój, Polska (Alfred Budziński, Jerzy Kuczera, Jerzy Swiderski, Antoni Widenka).
Sposób podziemnej eksploatacji węgla
Przedmiotem wynalazku jest sposób podziemnej
eksploatacji węgla przy jednoczesnym .pełnym wypełnieniu wyrobisk podsadzką.
Wynalazek polega na podziemnej eksploatacji
węgla w górotworze, w bloku wyznaczonym chodnikami podstawowym (2) i wentylacyjno-transportowym
(3), z których prowadzi się front eksploatacyjny (9)
po wzniosie w osiach (4), prostopadłych do chodników
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przewód (4) ma rozgałęźne spływowe przewody (12),
z których każdy wyposażony jest w nasadkę (13) ze
zwrotnym zaworem (14). Pomiędzy nasadką (13) i magistralnym spływowym przewodem (4) zabudowany
jest zamykający zawór (15). Nasadka zakładana jest
w czasie rabowania stojaka (16) na przyłączny króciec (18) zasilająco-rabującej baterii (19), a w czasie
rozpierania stojaka (16) na wlotowy króciec (20) nadtłokowej komory w cylindrze stojaka (16).
(2 zastrzeżenia)
E21D

P. 247861

84 05 25

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwice, Polska (Hubert Szopka, Stanisław Romanowicz,
Edward Rozmus, Hubert Anczok).
(2f 3), przy czym w pierwszym cyklu z chodnika (2)
podstawowego prowadzi się jednocześnie co najmniej
dwa oddzielne fronty (9) eksploatacyjne, korzystnie
ze wzajemnym wyprzedzeniem, w układzie naprzemianległym, pozostawiając między tymi frontami
(9) pole (10) eksploatacyjne, wybierane w następnych
cyklach dwoma frontami (20, 21) i szczelnie wypełnia podsadzką utwardzalną obydwa wyrobiska (5, 6)
wykonane w pierwszym cyklu. Następnie, w drugim cyklu, eksploatacji naprzemianległych pól
(20, 21) sąsiednich jest poprzedzona najpierw
wykonaniem w podsadzonych polach (7, 8), równolegle do osi (4) frontów (20, 21) dwóch udostępniających chodników (16, 18) połączonych wzajemnie istniejącym odcinkiem chodnika (2) podstawowego, od którego rozpoczynają się nowe
dwa fronty (10, 15) eksploatacyjne w drugim lub następnych cyklach. Przed rozpoczęciem kolejinych eMploatacji naprzemianległych frontów (9, 20 i 21) pól (7,
8, 10 i 15) eksploatacyjnych ustawia się tamy (14, 19)
podsadzkowe, najkorzystniej na krawędziach pól (7,
8, 10 i 15) w płaszczyźnie ich osi (4).
(2 zastrzeżenia)
E21D

P. 247812

Górnicza obudowa ścianowa
Wynalazek dotyczy obudowy górniczej zaopatrzonej
w przesuwną płytę (1) zaopatrzoną w żebra (la) usytowane po obu stronach znanego siłownika (5) wiążącego płytę (1) ze spągnicą (6). Obudowa ma przesuwnik (4) połączony z jednej strony z płytą (1),
z drugiej strony z przenośnikiem (2). Do przenośnika
(2) dołączona jest belka (7) składająca się z płyty dolnej oraz dwóch żeber usytuowanych po obu stronach
przesuwnika (4).
W obudowie możliwe jest przesunięcie płyty (1) w
■trudnych warunkach spągowych, przesunięcie sekcji
wraz z płytą (1), oraz prowadzenie seikcji względem
przenośnika (2) w czasie jej przesuwania.
(2 zastrzeżenia)

84 05 22

(Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo-Doświadczalnej, Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice, Polska (Kazimierz Pawlak, Alfred Biliński,
Bogdan Sawka, Ryszard Jurek, Stefan Cieśla, Tadeusz
Binkowski).
Układ spływowy
indywidualnych stojaków hydraulicznych
dwustronnego działania górniczej obudowy przesuwnej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykorzystania
nadciśnienia powstałego w komorze podtłokowej stojaika hydraulicznego dwustronnego działania do wymuszenia wypływu cieczy z tej komory do zbiornika jak również nadciśnienia powstałego w czasie
rozpierania stojaka do wymuszenia wypływu cieczy
z komory nadtłotkowej tego stojaka do zbiornika.
Układ według wynalazku składa się z magistrali (1)
zasilającej połączonej z pompą (2) i magistralnego
spływowego przewodu (4) połączonego ze zbiornikiem
(5) zasilającego agregatu (6). Magistralny spływowy

E21D

P. 247923

84 05 28

Kopalnia Węgla Kamiennego „Pokój", Ruda Śląska,
Polska (Paweł Pisarek, Krzysztof Zajączkowsfci, Zygfryd Brodzik, Henryk Tománek).
Zestaw obudowy zmechanizowanej
do pokładów nachylonych
Przedmiotem wynalazku jest zestaw ścianowej obudowy zmechanizowanej wiszącej przeznaczony do zabezpieczania stropu w przestrzeni roboczej ściany w
wybieranym mocno nachylonym pokładzie węgla kamiennego.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia
trwałości i pewności działania zestawu. Istota tego
zestawu obudowy polega na zastosowaniu dodatkowego elementu w postaci stabilizatora (5). Stabilizator
ten jest wykonany z blachy stalowej i w przekroju
poprzecznym ma kształt kwadratu zamkniętego
z trzech stron. Natomiast z czwartej strony ma szczelinę o szerokości od 5 do 80 mm. Poza tym w części
dolnej stabilizatora (5) jest umieszczony elastyczny
pierścień (7), obejmujący podporę hydrauliczną (2) na
długości od 50 do 100 mm,
(1 zastrzeżenie)
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?

Zamknięta obudowa łukowa
wyrobisk chodnikowych

Przedmiotem wynalazku jest zamknięta obudowa
łukowa, podatna przeznaczona do zabezpieczania wyrobisk chodnikowych, zwłaszcza w miejscach wzmożonych ciśnień, w których występuje zjawisko wyciskania spągu. Istota tej obudowy polega na zastosowaniu dwuczęściowych spągnic (5) zaopatrzonych w
gniazda, w których na podstawkach o długości nie
mniejszej niż 0,3 m, są umieszczone stopy łuków
ociosowych (2).
Ponadto spągnice (5) sąsiednich odrzwi są ze sobą
połączone poprzeczkami, a założone na siebie końce
obu części spągnicy są połączone za pomocą zamków
(7), których śruby są zakotwione w spągu wyrobiska.
,
i,
(1 zastrzeżenie)

E21D

P. 247954

84 05 29

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Bytom, Polska
(Józef Małoszewski, Marian Zadrożny, Tadeusz Napieracz, Franciszek Krzyżowski, Włodzimierz Leś, Leszek
Stabkowská, Jan Sdewiers'ki).
Sposób wykonywania obudowy wyrobisk górniczych,
zwłaszcza wlotów szybowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie znacznego ograniczenia niekorzystnych skutków działania górotworu
na obudowę wyrobisk górniczych. Cel ten osiągnięto
poprzez zastosowanie zabezpieczenia stropu i ociosów
(5) w postaci elementów upodatniających korzystnie
płyt (3) pianobetonowych. Pianobetonowe płyty (3)

E21F

P. 248026

84 06 01

Przedsiębiorstwo Robót Górniczych w Mysłowicach,
Mysłowice, Polska (Stanisław Gąsior, Francisizek
Swierz, Henryk Dziurkowski, Michał Swierz).
Urządzenie do ładowania urobkiem
wozów kopalnianych
Sposób manewrowania wozami kopalnianymi w
przodku drążonego wyrobiska górniczego według wynalazku polega na wtoczeniu wozów pustych (3) na
płytę manewrową (6), na której pod wpływem siły
rozpędu wozu (3) oraz naporu obrotowej krzywki (7)
napędzanej siłownikiem hydraulicznym (8) następuje
przesunięcie wozu (3) z toru wozów pustych (5) na
tor wozów pełnych (4).

umieszcza się na powiększonym i zabezpieczonym
kotwiami (2) stropie i ociosach (5) wykonanego znanymi metodami wyrobiska górniczego. Płyty (3) podpiera się siatką (4) przymocowaną do górotworu za
pomocą kotew (2), które uprzednio utwierdzone wystają z górotworu na odległość nieco większą od grubości warstwy elementów upodatniających. Następnie
wznosi się obudowę znanymi sposobami.
(1 zastrzeżenie)

E21D

P.247982

84 05 30

Kopalnia Węgla Kamiennego „Staszic", Katowice,
Polska (Edward Pierzchała, Ernest Kostka, Marian
Tender, Ireneusz Gzarnecki, Jerzy Zdebik, Jan Buszta, Piotr Chrobak).

Z toru wozów pełnych (4) wozy (3) wypychane są
w kierunku odwrotnym przy użyciu ciągnika (9) którego ruchomy suwak (10) zaczepiając o górną krawędź wozu (3) powoduje przesunięcie. Płyta manewrowa (6) wyposażona jest w jednoramienną krzywkę
(7) obracaną przy pomocy siłownika hydraulicznego
(8). Sposób manewrowania oraz urządzenie do tego
sposobu zapewnia płynny załadunek wazów urobkiem
i ciągłą odstawą załadowanych wozów.
(2 zastrzeżenia)
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Dzkrf F
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
F01K

P. 251785 T

85 01 30

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
Kraków, Polska (Jerzy Treger).
Obieg; siłowni cieplnej z turbiną kondensacyjną
Obieg według wynalazku umożliwić ma wykorzystanie niskotemperaturowego ciepła wody chłodzącej
kondensatory, zwłaszcza w konwencjonalnym układzie
bloku energetycznego.
W obieg podstawowy bloku wprowadzono wydzieloną instalację pompy ciepła z czynnikiem roboczym
rodzaju ziębnika. Pompą ciepła tworzy: parownik (11)
zainstalowany w kanale odpływowym wody chłodzącej kondensator (3), sprężarka (12) napędzana turbiną
przeciwprężną (15) włączoną w gałąź pary wodnej
między upustem turbiny (2) a podgrzewaczem regeneracyjnym (7) oraz stanowiący wymiennik odzyskanego ciepła skraplacz (13) par ziębnika. Korzystnym
jest zainstalowanie skraplacza (13) w kanale doprowadzającym powietrze do kotła parowego (1).
(2 zastrzeżenia)

F02P

P. 24783«

84 05 23

Zakłady Aparatury Elektrycznej „Mera-Refa"', Świebodzice, Polska ((Lubomir Trojanowsfci).
Przetwornik indukcyjny aparatu zapłonowego

F02B

P. 252945

85 04 16

Pierwszeństwo: 84 0418 - Francja (nr 84 06126)
Societě d'Etudes De Machines Thermiques, Saint-Denis, Francja (Jean-Louis Magnet).
Sposób zmiany kierunku obrotu silnika spalinowego
oraz silnik spalinowy
Celem wynalazku jest zmniejszenie zużycia elementów silnika podczas zmiany kierunku jego obrotów.
Sposób zmiany kierunku obrotu silnika spalinowego, zwłaszcza silnika okrętowego, w Jctórym wały
krzywkowe zawierają dla każdego popychacza o jednym organie sterującym dwie krzywki połączone powierzchnią pośrednią, z których każda jest przeznaczona do jednego kierunku obrotu, a zmianę kierunku obrotu otrzymuje się przez przemieszczenie wałów krzywkowych, polega na tym, że dokonuje się
przed przemieszczeniem wałów krzywkowych, obrotu
popychaczy o jedną czwartą obrotu, czyniąc oá obrotu rolki każdego popychacza prostopadłą do kierunku
przemieszczenia wałów krzywkowych.
Silnik spalinowy, zwłaszcza morski, w którym wały
krzywkowe zawierają dla każdego popychacza (20)
o jednym organie sterującym dwie krzywki (16, 17),
z których każda jest przeznaczona do jednego kierunku obrotu, charakteryzuje się tym, że zawiera zębatkę (30) zaopatrzoną w uzębienie (31) zazębione
z uzębieniem (23) popychacza (20).
(5 zastrzeżeń)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji przetwornika tworzącego jednolity zespół
umieszczony w typowym korpusie aparatu zapłonowego skutecznie zabezpieczony od wpływu wstrząsów
i wibracjiPrzetwornik stanowi jednolity zespół zaprasowany
w tulei niemagnetycznej (1), pierścienia magnetycznego (2) z przylegającym do niego magnesem (3). W jego
wnętrzu umieszczona jest cewka (6), która z jednej
strony zaopatrzona jest w nabiegunnik (5), a z drugiej w płytkę magnetyczną (4) połączone razem za
pomocą magnetycznej tulei (7) zawalcowanej na obwodzie w dolnej części (14) tulei (1), tworząc wraz
z przewodem (8), przepustem (9) i ekranem (10) nierozbieralną całość stojana (37). Tworndk (19) przetwornika osadzony jest w górnej części tulei (16) regulatora odśrodkowego (36) zakończonej płetwami (17).
(3 zastrzeżenia)
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85 02 06

Mirosław Kamiński, Warszawa, Polaka, Stanisław
Chmielarz, Warszawa, Polska (Mirosław Kamiński,
Stanisław Chmielarz).
Specjalna cewka zapłonowa
Przedmiotem wynalazku jest specjalna cewka zapłonowa do wszystkich typów silników z zapłonem
iskrowym, ułatwiająca rozruch szczególnie zimnego
silnika w trudnych warunkach.
Istotą wynalazku jest zastosowanie cewki z podzielonym uzwojeniem pierwotnym i przekaźnikiem przełączającym niskie napięcie podane na cewkę na część
uzwojenia - na czas rozruchu i na całe uzwojenie
po rozruchu. W ten sposób, nawet przy znacznym
obniżeniu napięcia przy rozruchu zimnego
silnika
iskra ma wystarczającą energię,do łatwego zapalenia
mieszanki.
(2 zastrzeżenia)
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z blokiem rozdzielczym (5) przez cylindry nurnikowe
(3) i zatoierak (8). Powierzchnią cylindra nurnikowego
(3), nacierającego na zabierak (8) jest powierzchnia
stożkowa lub walcowa o średnicy zewnętrznej (d).
Wręby wielowypustu, których powierzchnie oporowe
(10) obejmują dwa sąsiednie cylindry nurnikowe (3),
są względem sdehie równoległe. Powierzchnie oporowe zabierak a (8) są nieruchome względem gniazd (13),
w których są osadzone kule (12) cylindrów nurnikowych (3).
lBok rozdzielczy (5) jest ułożyskowany przegubowo
na kulistej powierzchni (28) kolektora (22) rozrządu
oleju.
(7 zastrzeżeń)

F04C

P. 247784

84 05 21

Jarocińska Fabryka Obrabiarek „Ponar-Jafo", Jarocin, Polska (Zdzisław Regulski, Janusz Tryk).
Pompa zębata
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostej, łatwej w wykonawstwie konstrukcji pompy
zębatej, z przestrzenią ssania podzieloną na dwie komory połączone czołowym kanałkiem.
Pompa zębata ma korpus podzielony dwoma równoległymi płaszczyznami na trzy części. Część środkowa (1), w której wykonane są komory tłoczenia i komory ssania, mieści koła zębate (3), w drugiej części
(6) osadzony jest wał (7) koła czynnego i oś (8) koła
biernego pompy oraz wykonany jest kanał (9) łączący
komory ssania, w części trzeciej (11) znajduje się natomiast kanał dolotowy, wylotowy oraz kanał rozrządu.
(2 zastrzeżenia)

F01B

P. 247768

84 05 21

Fabryka Maszyn Budowlanych .„Bumar-Hydroma",
Szczecin, Polska (Władysław Doliński).
Pompa hydrauliczna wielotłokowa osiowa
z przegubowymi cylindrami nurnikowymi
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
konstrukcji, zwiększenia trwałości i poprawy kinematyki mechanizmu pompy hydraulicznej.
Pompa ma wielowypustowy lub wielootworowy mechanizm zabierania, sprzęgający wał napędowy (1)

F15B

P.251737

T

85 01 28

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
Kraków, Polska (Andrzej Pizoń, Krzysztof Sikora, Marek Kosiorowski, Janusz Dereń).
Elektrohydrauliczny układ synchronizacji
przemieszczeń tłoczysk dwóch siłowników
Układ według wynalazku rozwiązuje zagadnienie
zwiększenia dokładności synchronizacji przemieszczeń
tłoczysk dwóch siłowników hydraulicznych.
Element sterujący jednego z siłowników (4) stanowi
wzmacniacz elektrohydrauliczny (2) sterowany przez
wzmacniacz elektroniczny (8), który przetwarza doprowadzony przez miernik przemieszczeń liniowych
(10) sygnał z czujnika różnicy przemieszczeń (9). Czujnik (9) ustalony jest względnie między tłoczyskami
obu siłowników (3, 4).
Drugi siłownik (3), w układzie bez zadawanego, nie-
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regulowanego przemieszczenia tłoczysk sterowany
jest rozdzielaczem hydraulicznym (1) od zadajnika (7),
którego sygnał doprowadzony jest również do wzmacniacza elektronicznego.
(4 zastrzeżenia)

F16D

P.247902
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Urządzenie napędowe do hamulca
z magnesami trwałymi
Urządzenie przeznaczone do zastosowania w pojeździe, z biegunami obrotowymi (21) umieszczonymi
pomiędzy nabiegunnikami (22), z napędem obracania
biegunów z pierwszego położenia, w którym siła hamowania jest największa, do drugiego położenia, w
którym siła hamowania zanika, według wynalazku
charakteryzuje się tym, że napęd obrotowych biegunów (21) zrealizowano .poprzez taśmy napędowe (55),
które, przynajmniej częściowo, są owinięte wokół
obrotowego bieguna (21), przynajmniej jednym końcem są przymocowane do elementu poruszającego (41,
47, 48), przy czym dla każdego obrotowego bieguna
(21) przewidziano przynajmniej jedną taśmę napadową (55).
(8 zastrzeżeń)

84 05 29

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Koparek i Hydrauliki, Warszawa, Polska (Zdzisław Marcisz, Karol
Rochmiński, Zygmunt Przybyłowski).
Sprzęgło wielopłytkowe hydrauliczne
Celem wynalazku jest umożliwienie dokonywania
zmiany przełożenia skrzyni przekładniowej w trakcie
jazdy bez konieczności zatrzymywania maszyny.
Sprzęgło wielopłytkowe, mokre, dwustronnego działania, sterowane hydraulicznie, według wynalazku zawiera dwie komory, w których umieszczone są tłoki
(7) i (12) ograniczone pakietem płytek ciernych lewym (6) i prawym (13) oraz połączonymi na stałe
z obudową (10) pokrywami (5) i (11), które wraz z nią
i tłokami (7) i (12) wykonują ruch obrotowy.
Sprzęgło wielopłylikowe według wynalazku może
znaleźć zastosowanie w maszynach roboczych na podwoziach kołowych, a szczególnie w koparkach hydraulicznych kołowych.
(1 zastrzeżenie)

F16G

P.247821

84 05 24

Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice, Polska (Tomasz Nowara, Edmund Piechowiak, Monika
Holdinger, Jadwiga Juszczyk, Zygmunt Brządkowski,
Andrzej Królikowski).
Złącze zawiasowe do pasów tkanych
i innych taśm o małej grubości
Złącze zawiasowe składa się z dwóch elementów
złącza ukształtowanych z taśmy medalowej przez wykrawanie i wygięci w postaci pasm o dowolnej długości, wzajemnie zazębiających się i połączonych osią
zawiasu. Każdy element złącza" ma wzdłuż dłuższych
krawędzi różne uzębienia oddzielone wąskim przesmykiem (3).
Uzębienie uformowane wzdłuż jednej krawędzi ma
zęby (1) i (2), kt°r^ odgięte naprzemiennie obejmują
krawędź taśmy ? ~)bu stron. Korzystne, gdy zęby
mają otwory 9) o dowolnym kształcie. Natomiast

F16D
B60T

P. 252960

85 04 17

Pierwszeństwo: 84 04 19 - Szwajcaria (nr 1 980/84-0)
Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon-Bührle AG, Zurych, Szwajcaria.
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boki (5) zębów (4) przeciwległego uzębienia elementu
złącza odgięte z jednej lub obu starom w jednym kierunku w stosunku do płaszczyzny przesmyku mają
otwory. Złącze przeznaczone jest do mechanicznego
łączenia dwóch końców taśmy w «transporter o zamkniętym obwodzie.
(2 zastrzeżenia)

F16G
B65G

P.247860

84 05 25

Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych im. Gen.
Karola Swierczewskiego, Katowice, Polska (Zenon
Wasyłeczko).
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Skrzynka napędu przedniego walka odbioru mocy,
zwłaszcza ciągnika rolniczego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
skrzynki napędu przedniego wałka odbioru mocy
umożliwiającej uzyskanie obrotów wałka w obu kierunkach.
Skrzynka napędu ma oitwory dla sworznia centrującego (6) na którym wraz ze sworzniem (7) włożonym
w otwory (8) dla wałka (4) koła pośredniego (3) zamontowany jest nośnik (9) dwóch kół pośrednich (10).
(1 zastrzeżenie)

Złącze dwupasmowego łańcucha ogniwowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
specjalistycznego, podwójnego złącza dwupasmowego
łańcucha ogniwowego, zwłaszcza łańcucha napędowego przenośnika zgrzebłowego. Złącze składa się ze
znanych ramieniowych złączy, z których każde w
swym łączniku (2) ma przelotowy otwór (3), w którym osadzony jest sworzeń (6), a pomiędzy łącznikami
znajduje się przelotowy, dystansowy element (4).
{2 zastrzeżenia)

F16G
B65G

P.247892

84 05 28

Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych im. Gen.
Karola Swierczewskiego, Katowice, Polska (Zenon
Wasyłeczko).
Złącze łańcucha ogniwowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
specjalistycznego złącza mogącego efektywnie pracować w pozycji poziomej, zastępującego znane, uniwersalne złącze kołkowe składające się z dwóch półogniw. Złącze wyposażone jest w dwa zewnętrzne ramiona, z których co najmniej jedno na swej wewnętrznej powierzchni ma stożkowe odsądzenie (3)
stykające się ze stożkowym wybraniem (4) wkładki
(5) osadzonej pomiędzy tymi ramionami oraz mającej
przelotowy otwór (7), w którym osadzony jest złączny
element (8).
(3 zastrzeżenia)

F16H
B60K

P. 251634 T

85 01 21

Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego „Ursus", Warszawa, Polska (Jerzy Debski, Henrich Urbánek).

F16J
F04D

P. 245519

83 12 30

Cieszyńska Fabryka Farb i Lakierów „Polifarb",
Marklowice k. Cieszyna, Polska (Kazimierz Zidek).
Sposób czołowego uszczelniania
pomp wirowych krążeniowych
oraz urządzenie do czołowego uszczelnienia
pomp wirowych krążeniowych
Celem wynalazku jest wyeliminowanie możliwości
powstania pożaru w przypadku pompowania cieczy
łatwopalnych.
Sposób według wynalazku polega na dokładnym
uszczelnieniu wału pompy tak, aby opary cieczy i ciecze nie przedostawały się na zewnątrz pompy.
Urządzenie według wynalazku ma korpus (1)
z otworem (3), wewnąto którego umieszczony jest
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wal (2) z mocującym pierścieniem (6) zabezpieczonym
osadczym, sprężystym pierścieniem (7) oraz kołkiem
(8). W rowku (9) umieszczony jest pierścień (10) stykający się z mieszkiem (11) zaopatrzonym w podkładkę (12) i dociskową pokrywę (4).
(2 zastrzeżenia)
F16J

P.247949

84 05 30
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pływowego przekroju poprzecznego «zaworu głównego
(11) i zaworu pilotowego (5).
Eliminację udarowego podmywania zaworu głównego rozwiązano dzięki współdziałaniu termicznego
zaworu pilotującego (5) i komorze mieszalnej (15).
Pomiędzy tłokiem głównym (6) a tłokiem dyszowym
(7) może występować duży luz promieniowy.
(3 zastrzeżenia)

Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice, Polska (Werner Magiera, Henryk Wencel, Kornel Ölender).
Pierścień uszczelniający
Pierścień uszczelniający zawiera obudowę (1) z kołnierzem (12), w którym osadza się wkładkę (2) w
gnieździe (8). Powierzchnia gniazda (8) jest pofałdowana, co sprzyja mocnemu osadzeniu wkładki (2).
Pomiędzy kołnierzem (12) a wkładką (2) jest zaciśnięta warga (4). Mocnemu uchwyceniu wargi (4)
sprzyja łuk (7) wykonany na kołnierzu (12) i wnęka
(6) wykonana we wkładce (2), a łuk (7) i wnęka (6)
są dodatkowo ząbkowane. Na wewnętrznej powierzchni (14) obudowy (1) znajduje się rowek (9), a w nim
uszczelka (3) zapobiegająca przeciekom między zewnętrzną powierzchnią (14) obudowy (1) a powierzchnią korpusu maszyny.
W celu uzyskania silniejszego docisku końca (16)
wargi (4) do uszczelnianego wału nakłada się na wargę (4) sprężynowy pierścień (5).
(5 zastrzeżeń)

F16T

P.252432

85 03 18

Pierwszeństwo: 84 04 30 - NRD
(nr WPF 16 T/2625040)
VEB Magdeburger Armaturenwerke „Karl Marx" Armaturenkombinat, Magdeburg, Niemiecka Republika Demokratyczna (Lothar Böhm).
Garnek kondensacyjny ze sterowaniem pilotowym
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji
garnka kondensacyjnego prostego w obsłudze, łatwego w wytwarzaniu i eliminującego nagłe wzrosty ciśnienia w przewodzie skroplinowym.
W garnku kondensacyjnym według wynalazku
element zamykający jest utworzony przez tłok różnicowy, który składa się z dwóch prowadzonych przesuwnie względem siebie elementów roboczych, mających postać przesuwnego osiowo tłoka głównego (6),
wykonanego jako tarcza z otworami, oraz cylindrycznego tłoka dyszowego (7). Zawór pilotowy umieszczony jest na tłoku dyszowym (7), zaś komora (15) mieszalna usytuowana jest bezpośrednio przed gniazdem
kulistym (4) zaworu głównego. Swobodny przekrój
poprzeczny otworu odpływowego (9) gniazda kulistego
(4) jest mniejszy od maksymalnego swobodnego prze-

F21V

P.247858

84 05 25

Zakłady Sprzętu Oświetleniowego „POLAM-WILKASY", Wilkasy k/Giżycka, Polska (Bogdan Czartoryski).
Oprawa oświetleniowa przeciwwybuchowa
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji oprawy oświetleniowej przeciwwybuchowej świetlówkowej spełniającej obowiązujące wymagania norm krajowych oraz łatwej i bezpiecznej w
obsłudze i konserwacji. W oprawie według wynalazku
specjalne śruby (4) zaopatrzone są w podkładki oporowe (14) powodujące przy ich wykręcaniu suwanie
się wzajemne korpusu (1) i pierścienia osadczego (5)
oraz równoczesne wysuwanie się wtyku (21) z gniazda
wtykowego (3). Pierścień osadczy (5) posiada cylindryczny występ (12) o długości gwarantującej ognioszczelność oprawy przy jej otwieraniu, aż do momentu całkowitego wysunięcia się wtyku (21) z gniazda
wtykowego (8).
Siatka ochronna (7) posiada dwa pręty wzdłużne (16)
stanowiące równocześnie łączniki pierścienia osadczego (5), klosza (6) i pokrywy klosza (8). Podkładki
oporowe (14) dodatkowo stanowią zabezpieczenie specjalnych śrub (4) przed wypadaniem z oprawy po ich
wykręceniu.
Oprawa według wynalazku może być stosowana do
oświetlenia ogólnego i miejscowego w przemysłach wydobywczym, chemicznym i pokrewnych, gdzie istnieje niebezpieczeństwo powstania wybuchu mieszanin wybuchowych. Oprawa jest pyło i strugoszczelna,
może być stosowana jako przelotowa lub końcowa,
oraz może być mocowana do konstrukcji lub zawieszana.
"
(1 zastrzeżenie)

F23D

P. 248025

84 06 01

Katowickie Zakłady Chemii Gospodarczej „Pollena",
Katowice, Polska (Juliusz Sidziński).
Sposób sterowania palnikiem gazowym
Wynalazek rozwiązuje sposób powiązania sterowań
tlenu i gazu dla regulowania wielkości płomienia.
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Sposób polega na tym, że obracający się w bloku
sterującym (1) mimośród (2) przemieszcza płytkę sterującą (3) zamocowaną wahadiiwie w zawiasie (4)
poprzez popychacze (5) oraz otwiera się lub zamyka
zawory (6) regulujące dopływ gazu i tlenu, a wielkość
ekoku popychaczy (5) wpływa na ilość przepuszczanego gazu i tlenu, która jest regulowana śrubą (7)
wbudowaną w płytkę sterującą (3).
(1 zastrzeżenie)
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towym szybrem (21) wyposażonym w łożyskową tuleję
(22) i korbę. Fajerkowa płyta (7) wyposażona jest we
wspornikowe pręty (24) dla fajerek, w osłonową ściankę (25) i opaskowy pręt (26).
(1 zastrzeżenie)

F 24D

P.247831

85 05 23

Sędziszowska Fabryka Kotłów „SEFAKO", Sędziszów, Polska (Józef Wowk, Jarosław Górzyński, J6zef Radojewski, Ryszard Sygała, Zbigniew Wolniak).
Układ hydrauliczny ciepłowni lub kotłowni wodnych
Przedmiotem wynalazku jest układ hydraulicznego
ciepłowni lub kotłowni wodnych z niezależnym obiegiem kotłowym i zewnętrznym.
Układ charakteryzuje się tym, że obieg kotłowy
i zewnętrzny połączone są dwoma równoległymi przewodami sprzęgającymi (1 i 2); tworząc czworobok
hydrauliczny.
Aby umożliwić regulację stopnia sprzężenia obiegu
kotłowego z zewnętrznym w odcinku czworoboku stanowiącym część obiegu zewnętrznego umieszczony
jest zawór regulacyjny (5).
(2 zastrzeżenia)

F24B

P.248009

84 05 31

Wojewódzka Pracownia Uydaktyczno-Techniczna w
Ostrołęce, Ostrów Mazowiecki, Polska (Zygmunt Stańczuk).
Trzon kuchenno-grzewczy centralnego ogrzewania
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji trzonu kuchenno-grzewczego centralnego
ogrzewania łączącego w jednym urządzeniu funkcję
trzonu kuchennego i pieca centralnego ogrzewania.
Trzon kuchenno-grzewczy centralnego ogrzewania
składający się z obudowy, paleniska z rusztem i popieMkową szufladą, dymowych kanałów zakończonych czopuchem oraz fajerkowej płyty charakteryzuje
się tym, że obudowę (1) stanowi dwuwarstwowy
płaszcz wodny obiegu zamkniętego wody wyposażony
w wodny mostek (8) łączący boki płaszcza, górną
półkę (9) i dolną półkę (10) mające 3-€% spadek w
stosunku do poziomu i cyrkulacyjme otwory (11). Palenisko (2) wyposażone jest w górne wsporniki (14)
i dolne wsporniki (15) dla dwu położeń ruchomego
ruszitu (3). Umieszczone wewnątrz obudowy (1) dymowe kanały (5) przegrodzone są półkłami (9 i 10),
wyposażone w rewizyjny szyber (23) i zamykane obro-

F24F

P. 248015

84 05 31

iCentrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwice, (Polska (Walenty Frydel, (Wojciech Skoczyński,
Marcin Steindor).
Elastyczny przewód wentylacyjny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
przewodu, Uotóry byłby łatwiejszy do wytoomaniia w porównaniu z przewodami dotychczas stosowanymi.
Elastyczny przewód wentylacyjny, ima powłokę (12)
2. materiału elastycznego ukształtowaną jako walec
lub stożek. Powłoka (12) ma na końcach króćce (13)
z kołnierzami (14) do łączenia przewodów w jeden
ciąg. Powłoka (12) jest zamocowana do króćca (13)
za pomocą opaski (15). Wewnątrz powłoki tkwi szkielet utworzony z drutów (1, 2) zwiniętych śrubowo.
Końce drutów są zamocowane do króćców (13)
uchwytami (4f 9). Zwoje (5, 6) są wzajemnie powiązane łącznikami (7). Pary zwojów (5, 6) utworzone
z drutów (1, 2) są wzajemnie połączone łącznikami
(11). Elastyczny przewód wentylacyjny stosuje się do
tłoczenia i do ssania powietrza.
(4 zastrzeżenia)
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P. 251873 T

Politechnika Wrocławska, Wrocław,
nisław Przydrożny, Józef Bednarski).

85 02 06

Polska (Sta

Sposób nawiewania powietrza
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wymiany powietrza w salach operacyjnych.
Sposób nawiewania powietrza polega na wprowadzeniu do wnętrza pomieszczenia sterylnego jednym
Btoumiieniiem, tóerowanyim z atoworai (1) w najbliższej
ścianie ku stołowi operacyjnemu (3), ad strony nóg
pacjenta. Dolną tworzącą powierzchni strumienia w
pobliżu otworu (1) w ścianie sytuuje się powyżej powierzchni stołu operacyjnego (3). Sterylne powietrze
wprowadza się z prędkością od 0,25 do 0,5 m/sek.
(1 zastrzeżenie)
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Urządzenie ma istoraplacz (2) wyposażony w separator (3) czynnika chłodniczego nieskraplającego się
przy ciśnieniu roboczym oraz element dławiący (7)
do jego dławienia i element dławiący (6) czynnika
chłodniczego skroplonego przy ciśnieniu roboczym,
umiejscowione na wejściu do parownika (5).
(5 zastrzeżeń)
F25C

P.241907

83 05 09

Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego
,yPOLAR" i OśiTOdak Badawczo-Rozwojowy Chłodnictwa Domowego „Predom-iPolar", Wrocław, Polska
(Kazimierz Bożek, Ryszard Cudak, Wiesław Trawiński).
Zasobnik do wytwarzania lodu kostkowego
Celem wynalazku jest umożliwienie wytwarzania
w prosty sposób większej ilości lodu kostkowego.
Zasobnik do wytwarzania lodu składa się ze stojaczka (1), wanienek do lodu (2) oraz miseczki (3).
Stojaczek (1) wykonany jest w formie dwóch ram
z prowadnicami, połączonych prętami. Do stojaczka
(1) wsuwa się wanienki do lodu (2). Wajnienki do lodu (2) mają we wgłębieniu otwór przelewowy, a na
obrzeżu po 4 wybrania stabilizujące wanienkę do
lodu (2) w prowadnicach.
(4 zastrzeżenia)

F25B

P.247891

84 05 28

Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego
„POLAR" i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Chłodnictwa Domowego „PREDOM-tFOtLAR", Wrocław, Polska (Zbigniew Michalski, Andrzej Borsuk, Wiesław
Łakomski).
Sposób i urządzenie do wytwarzania zimna
iWynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu i urządzenia do wytwarzania zimna przy
użyciu wiloskładnikowego czynnika chłodniczego.
Sposób według wynalazku polega na sprężaniu
czynnika chłodniczego, ^będącego mieszaniną czynników chłodniczych, do ciśnienia roboczego, gdzie ulega częściowemu skropleniu i rozdzieleniu na dwa
strumienie, z których jeden stanowią składniki skroplone w warunkach pracy urządzenia, a drugi stanowią składniki pozostające w stanie gazowym. Po
schłodzeniu parami mieszaniny zasysanymi przez
sprężarkę strumienie ulegają zdławieniu w odzielnych
elementach dławiących. Oddzielnymi strumieniami
wpływają do parownika, gdzie ulegają zmieszaniu.

F26B

P. 252534

85 03 21

VEB Ingenieurtechnik Halle, Halle, Niemiecka Republika Demokratyczna (Andreas Lippold, Günter
Gärtner, Peter Mickám, Horst Krüger, Erátá Schleuder, Steffen Spring, Michael Dörfler).
Sposób suszenia materiałów i urządzenie do suszeni»
materiałów,
Celem wynalazku jest zwiększenie efektywności
suszenia przez umożliwienie stosowania wyższych
temperatur powietrza przy zastosowaniu cieplnych
pomp osuszających.
Sposób suszenia wg wymalaizfcu polega aia tym, że
w zależności od programu suszenia do wilgotnego
strumienia powietrza doprowadza się przed parownikiem pompy cieplnej strumień zimnego powietrza
a odpowiedni strumień wilgotnego powietrza odprowadza się na zewnątrz układu suszenia. Ilość energii
pobieranej przez nagrzewnicę powietrza i przez suszaaikę oraz ilość zimnego powietrza (pobranego i wilgotnego odprowadzonego, ustala się w zależności od
zadanego programu suszenia i dopuszczalnych temperatur procesu chłodzenia cieplnej pompy osuszającej.
Urządzenie realizujące wyżej wymieniony sposób
charakteryzuje się tym, że posiada co najmniej jeden
otwór wlotowy zimnego powietrza (5) umieszczony
przed parownikiem (7) pompy cieplnej, otwór wylotowy (13) wilgotnego powietrza oraz sterowane określonym programem suszenia urządzenie (16) regulujące moc grzejnika (12) i stopień otwarcia klap (15).
(10 zastrzeżeń)
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Rurowy rekuperator kominowy
z kompensatorem sprężystym,
zwłaszcza do żeliwiaków
oraz sposób instalowania lub wymiany
j,.^
kompensatora sprężystego
w rekuperatorze kominowym
Celem wynalazku jest zwiększenie żywotności rekuperatora oraz ułatwienia jego napraw. Rurowy rekuperator charakteryzuje się tym, że stalowy kompensator (7) umieszczony na dolnym końcu rury spalinowej (1) łączy szczelnie powierzchnię zewnętrzną
rury (1) z rurą środkową (2), przy czyni górne końce
rury (1) i rury zewnętrznej (3) mają łączący pierścień
(6) ponad końcem rury (2).
Wynalazek znajdzie zastosowanie w żeliwiakach
i piecach metalurgicznych.
(3 zastrzeżenia)

F27B

P.252828 /

85 04 05

C21D

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska
(Jerzy Wyszkowski, Władysław Panaskik, Zbigniew
Szyszka, Dariusz Orzechowski).
Atmosferowy piec wgłębny
z wbudowaną wanną hartowniczą
Wynalazek umożliwia maksymalne skrócenie drogi
jaką przebywa nagrzany wsad od komory grzejnej
do wanny hartowniczej, a co za tym idzie zmniejszenie gabarytów pieców wgłębnych.
Piec charakteryzuje się tym, że ruchomy trzon (1)
zamykający komorę grzejną od dołu umieszczony jest
w cieczy chłodzącej znajdującej się w bezpośrednio
pod
komorą, usytuowanej wannie hartowniczej.
ť
!).*#?
(1 zastrzeżenie)

F28D

P.251875 T

85 02 0e

Przedsiębiorsitwo Projektowania i Dostawy Obiektów „Chemadex", Kraków, Polska (Józef Strzelski,
Stanisław Radzik, Rudolf Landek).
Wymiennik ciepła
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie
konstrukcji
płaszczowo-rurowych wymienników ciepła z U rurową wiajzką zawierającą układ wsporczy rurek
oraz układ do oczyszczania rurek, przeznaczonych do
wymiany ciepła w systemie gaz - ciecz.

F28D
F27B
F16L

P. 249973 T

8410 09

Fabryka Urządzeń Odlewniczych „Fumos", Skierniewice, Polska (Andrzej Jopkiewicz, Stanisław Trojanowsiki, Waldemar Kosiński, Wojciech Połeć, Jerzy
Broniaxek).

Wiązka rurowa (3) zawiera przegrody - podpory
przestrzenne (7) złożone z elementów zaciskowych (8)
w postaci pierścieni. Elementy te są osadzone trwale
na rurkach wiązki, przylegają obwodowo do otaczających je rurek i są przesunięte wzdłuż długości rurek tworząc przestrzenny układ przestawny.
Układ oczyszczania rurek stanowią kolektory (5),
do których są wpuszczone i zamocowane przecięte
końce U - wiązki (3).
(2 zastrzeżenia)
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Budapešti Müszaiki Egyetem, Budapeszt, Węgry
(András Podmaniczky, Attila Markus Lenk, Jánoš
Giber, Tibor Behringer, Miklós Barabás).
".
^.,

Sposób mierzenia średnicy włókna szklanego
za pomocą metody rezonansu
promieniowania wstecznie rozproszonego
i urządzenie do mierzenia średnicy włókna szklanego
za pomocą metody rezonansu
promieniowania wstecznie rozproszonego
;

Celem wynalazku jest zapewnienie dostatecznej dokładności pomiaru średnicy włókna zarówno w przypadku cienkich, jak i grubych, okładanych jak i nieokładanych włókien, oraz umożliwienie dokonania
prawidłowego pomiaru w przypadku otrzymywania
obrazu w małej odległości od źródła.
Sposób mierzenia średnicy włókna szklanego w
oparciu o metodę rezonansu promieniowania wstecznie rozproszonego polega na oświetleniu mierzonego
włókna światłem lasera o zmiennej długości fali i rejestracji eksttremów natężenia promieni wstecznie rozproszonych przez włókno do małego kąta bryłowego
przy zmianach długości fali wiązki oświetlającej. Drogi promieni oświetlających i wstecznie rozproszonych
są oddzielone. Przy obliczaniu średnicy włókna bierze
eię pod uwagę wartości długości fal odpowiadające
kilku minimom i/lub maksimom, leżącym w zakresie
zmienności długości fali oświetlającej wiązki światła
laserowego. Średni rząd widma odpowiadający określonemu ekstremum określa się używając wartości długości fal wszystkich minimów i/lub maksimów leżących w danym zakresie długości fal, a średnicę oblicza się z wymienionego, średniego rzędu widma
i zmierzonej wartości długości fali odpowiadającej
określonemu ekstremum. Oblicza się długości fal
wszystkich ekstremów wziętych pod uwagę przy obliczaniu średniego rzędu widma na podstawie długości
fali, odpowiadającej określonemu ekstremum i warunkom rezonansu, uśrednia się wartości bezwzględne
różnic pomiędzy obliczonymi i zmierzonymi wartościami długości fal odpowiadających każdemu z ekstremów, i obliczoną wartość średnicy włókna akceptuje się tylko wtedy, gdy wymieniona średnia różnica
długości fali leży poniżej przyjętej wartości progowej,
w przeciwnym razie pomiar należy powtórzyć.
Urządzenie składa się ze źródła światła laserowego
o zmiennej długości fali, oświetlającego mierzone
włókno szklane i detektora umieszczonego na drodze
promieni wstecznie rozproszonych przez włókno do
niewielkiego kąta bryłowego wokół danego kierunku.
Wiązka światła laserowego (1) tworzy niewielki kąt
z prostopadłą do osi włókna szklanego (10), a detektor
(22) rejestrujący natężenie wstecznie rozproszonych
promieni (BS) jest umieszczony tak, że główny kierunek docierających do niego promieni tworzy z wymienioną prostopadłą kąt tej samej wielkości, ale
przeciwnego znaku. Przed detektorem (22) znajduje
się szczelina (21) o rozmiarach odpowiadających wymienionemu małemu kątowi bryłowemu. Pomiędzy
źródłem światła laserowego (11, 12) a włóknem szklą-

nym (10) znajduje się urządzenie zwężające wiązkę
(19), natomiast na drodze promieni wstecznie rozproszonych (BS) przed szczeliną (21) i poza drogą wiązki
światła laserowego (L) oświetlającą włókno szklane
(10) znajduje się urządzenie odchylające promień
świetlny, korzystnie zwierciadło (20). Źródło światła
laserowego składa się z lasera pompującego (11) i połączonego z nim lasera barwnikowego (12).
(10 zastrzeżeń)

G01B

P. 247975

84 05 31

Budapešti Müszaki Egyetem, Budapeszt, Węgry
(András Podmaniczky, Attila Markus Lenk, Jánoš
Giber, Tibor Behringer, Miklós Barabás).
Sposób mierzenia średnicy
i/lab zmiany średnicy włókna szklanego
na podstawie rezonansu Fabry-Perota
i urządzenie do mierzenia średnicy
i/lab zmiany średnicy włókna szklanego
na podstawie rezonansu Fabry - Perota
Celem wynalazku jest umożliwienie określenia
średnicy i/lub zmian średnicy włókna bez konieczności stosowania lasera o zmiennej długości fali emitowanego światła oraz otrzymywania obrazu włókna
w świetle rozproszonym Fabry-Perota, przy zapewnieniu wystarczającej dokładności pomiaru i sterowania staîowartosciowego w procesie wytwarzania
włókien szklanych.

Sposób mierzenia średnicy i/lub zmiany średnicy
włókna szklanego na podstawie rezonansu Fabry
Perota polega na ukośnym oświetlaniu włókna szklanego światłem laserowym o stałej długości fali tworzącym niewielki kąt z kierunkiem prostopadłym do
osi włókna. Mierzy się natężenie promieni świetlnych
wstecznie rozproszonych w dużej odległoaci od źródła,
tworzących przeciwny, ale o tej samej wartości kąt
z prostą prostopadłą do powierzchni. Wewnątrz włókna zmienia się długość drogi promieni świetlnych
wstecznie rozpraszanych na wewnętrznej tylnej powierzchni włókna szklanego i rejestrowanych. Zmiany
tej dokonuje się zmieniając wymieniony mały kąt
lub przemieszczając włókno w kierunku osiowym.
Urządzenie dokonujące pomiaru średnicy i/luł)
zmiany średnicy włókna szklanego zawiera źródło
światła laserowego (11) ukośnie oświetlające włókno
szklane (10) i fotodetektor (18) rejestrujący w dużej
odległości od źródła natężenie wiązki promieni wstecznie rozproszonych w określonym kierunku.
W urządzeniu według wynalazku pomiędzy laserem
(11) a włóknem szklanym (10) umieszczone jest urządzenie (13) zmieniające kierunek, odchylające wiązkę
(12). Pomiędzy fotodetektorem 08) a włóknem szklanym (10) umieszczona jest płytka (9) ze szczeliną.
(11 zastrzeżeń)
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Kombinat Urządzeń Mechanicznych, Ośrodek Badawcao-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych, Gliwice,
Polska (Eugeniusz Grymel, Stefan Tabin).

?-'

Układ generatora,
zwłaszcza do mierników poziomu cieczy
nieprzewodzących prądu elektrycznego

W układzie generatora wykorzystuje sie, ładowanie
dwóch kondensatorów (Ci) i (C2) i rozładowywanie
ich okresowo po przekroczeniu określonego poziomu
napięcia. Jeden z tych kondensatorów (Ci) lub (C2)
może być sondą pojemnościową zanurzoną w cieczy.
Do elektrod kondensatorów (Ci) lub (C2) są przyłączone bazy tranzystorów wejściowych (Ti) i (T2), których kolektory są przyłączone do wyjść Q i Q dwójki
liczącej (USi), a emitery do emitera tranzystora (T3).
Gdy jeden z kondensatorów (Ci) lub (C2) jest ładowany, to drugi jest zwarty do masy przez wyjście
dwójki liczącej (USi). Wzrost napięcia na kondensatorze (Ci) lub (Ca) powyżej pewnego progu powoduje
włączenie tranzystora (T3), fctóry poprzez tranzystor
przełączający (T4) przełącza dwójkę liczącą (USi).
Czasy ładowania kondensatorów (Ci i C2) są proporcjonalne do ich pojemności.
(1 zastrzeżenie)
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z osią wejściową (8) układu wskazującego (9) poprzez
sprzęgło magnetyczne (7) i mechanizm dźwigniowy (3)
składający się co najmniej z trzech ramion (4, 5, 6).
Iiinearyzację wskazań układu wskazującego (9) uzyskano poprzez dobór odpowiednich długości ramion
(4, 5, 6) mechanizmu dźwigniowego (3).
(3 zastrzeżenia)
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Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości, Warszawa, Polska (Antoni Skibiński).
Styk magnetyczny
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji stylu magnetycznego, nadającej się do stosowania w zależności od potrzeb, jako styk kontrolno-pomiarowy,
uziemiający oraz przedłużacz i styk łączeniowy do
szybkich połączeń przewodu kontaktowo z powierzchnią stalową autocystern na stanowiskach dystrybucji
produktów naftowych, a także w spawalnictwie i innych dziedzinach techniki oraz wszędzie tam, gdzie
zachodzi potrzeba dokonywania
szybkich połączeń
części i urządzeń z (instalacją uziemiającą dla potrzeb
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Styk magnetyczny składa się z obwodu magnetycznego, który ma rdzeń stalowy (2) otoczony tulejką
antymagnetyczną (3) i wprasowany w nabiegunndk
tylny (14). Wewnątrz rdzenia (2) umieszczony jest
kapturek stykowy (1) ze sprężyną dociskową (4)
(główny styk sprężynujący) połączoną trwale z kapturkiem stykowym (1) i z gniazdem złącza kablowego
(11). W występach (6) umieszczone są bolce stykowe
((5) ze sprężynami dociskowymi (15) (dodatkowe styki
sprężynujące) połączonymi 'trwale z bolcami stykowymi (5) i ze śrubami mocującymi (13). Między nabiegunnikami (7 i 14) umieszczony jest element magnetyczny (8) w kształcie pierścienia. Powierzchnia
zewnętrzna styku magnetycznego, z wyjątkiem powierachni stykowej, otoczona jest osłoną (10), w której
umieszczony jest przewód (12) łączący wszystkie styki
sprężynujące z gniazdem złącza kablowego (11), a ponadto styk magnetyczny wyposażony jest w odpowiedni uchwyt (16) przymocowany obejmą (9).
(1 zastrzeżenie)
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Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
MERA-PIAP, Warszawa, Polska (Antoni Zając, Wojciecix Winiarski, Tadeusz Wrzos).
Przepływomierz klapowy
Celem wynalazku jest wyeliminowanie w przepływomierzu konieczności stosowania krzywki.
W przepływomierzu klapowym według wynalazku
oś obrotu (2) klapy pomiarowej (1) jest połączona
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A23K Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J. Snladeckich,
Bydgoszcz, Polska (Joachim Zimniak, Witold Podkówka, Wojciech Śliwa, Jerzy Tomaszewski, Jan Mikołajczak).
Układ do kontrolowanego dozowania
preparatów płynnych, zwłaszcza konserwantów pasz
Celem wynalazku jest zapewnienie przekazania informacji obsłudze o doprowadzeniu konserwantu do
koszonej zielonki.

Układ ma w obwodzie hydraulicznym umieszczony
czujnik (3) przepływu, przekazujący sygnał o przepływie cieczy lub jego braku do sygnalizatora (7).
Czujnik przepływu (3) ma szczelny zbiornik (5),
zwłaszcza przeźroczysty, mający końcówkę wlotową
i co najmniej jedną końcówkę wylotową. W czujniku
(3) zamocowane są co najmniej dwie elektrody (6)
z materiału odpornego na działanie środków agresywnie chemicznych, zwłaszcza z metali szlachetnych
i grafitu. W przypadku przepływu cieczy elektrody (6)
są w niej zanurzone. Natomiast w przypadku braku
przepływu co najmniej jedna elektroda (6) nie jest
zanurzona. W obwodzie elektrycznym czujnika (3)
znajduje się sygnalizator (7), zwłaszcza optyczny, który sygnalizuje zanurzenie elektrod (6).
(1 zastrzeżenie)

G01F

Nr 25 (313) 1985

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

tt

P.251825 T

85 02 01

że w odcinek .przewodu rurowego (1), przed sprężyną
(3), jest wciśnięta tuleja (5), w której czole, od strony
sprężyny (3), jest wybranie o kształcie nieco większym od obrysia zewnętrznego górnej części sprężyny (3).
„-y .
.
(1 zastrzeżenie)
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P. 246885

Omnimax Energy Corporation, Filadelfia,
Zjednoczone Ameryki.

Stany

Stos termoelektryczny i sposób wytwarzania
stosu termoelektrycznego
Celem wynalazku jest opracowanie stosu termoelektrycznego o znacznie zwiększonej wydajności w
porównaniu ze znanymi teirmoogniwami.
Stos termoelektryczny (10) utworzony jest z przewodników wykonanych z rożnych materiałów stanowiących spoiny (11, 12) i występy (14, 15), przy czym
przekrój poprzeczny spoin jest o wiele większy niż
przekrój poprzeczny występów. Spoiny umieszczone
w jednej temperaturze są o wiele większe niż odpowiadające im spoiny w drugiej temperaturze. Jeśli
stos termoelektryczny jest przeznaczony do wytwarzania prądu, to przekrój poprzeczny gorących spoin
(11) jest o wiele większy niż od przekroju poprzecznego występów (14, 15), a także od przekroju poprzecznego spoin (12) w obszarze chłodzonym. Jeśli
natomiast stos termoelektryczny jest używany jako
chłodnica i prąd jest dostarczany do stosu termoelektrycznego, to przekrój poprzeczny zimnych spoin
jest o wiele większy niż gorących spoin, a także jest
większy od przekroju poprzecznego występów.
Sposób wytwarzania stosu termoelektrycznego składającego się z wielu termoelementów polega na kolejnym umieszczaniu na nieprzewodzącej warstwie
masek, które będą wyznaczały miejsce nałożenia dawnego materiału. Następnie nakłada się dany materiał,
usuwa maskę. Umieszcza się następną maskę, po czym
nakłada się następny materiał, znów usuwa się maskę, tworząc stos termoelektryczny. Tak wykonany
stos termoelektryczny znajduje zastosowanie jako nagrzewnica lub jako chłodnica.
(15 zastrzeżeń)

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Krzysztof Gniotek).
Układ do pomiaru prędkości przepływu gazu
Celem wynalazku jest zwiększenie czułości układu,
a tym samym poszerzenie zakresu jego stosowania.
Układ do pomiaru prędkości przepływu ma postać
odcinka przewodu rurowego (1) z umieszczoną w nim
płaską isprężyną (3) z naklejonymi na nią itensometrami (4) zaopatrzonymi w odprowadzenia do mostka
tensometrycznego. Sprężyna (3) jest zamocowana w
dnáe naczynia (2) z cieczą termo- i elektroizolacyjną,
w której całkowicie zanurzone są tensometry (4).
Naczynie (2) jest przymocowane do krawędzi przelotowego otworu w ścianie bocznej przewodu rurowego (1).
Układ według wynalazku charakteryzuje się tym,

G01K

*Arn _«^"

P. 247965

-i^/- ' *

84 05 30

Spółdzielnia Pracy Wytwórnia Precyzyjnych Wyrobów Szklanych „Areometr", Warszawa, Polska (Marian Drożdż).
Sposób wytwarzania
szklanych termometrów rtęciowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu wytwarzania szklanych termometrów rtęciowych z trwale wpalonyrnti w powierzchnię szkła oznaczeniami i podziałkami termometrycznymi przy użyciu barwnych farb naszkliwnych.
Sposób polega na tym, że w początkowym etapie
formowania termoskopu (1) formuje się pomiędzy
ustnikiem wlotowym (6) a dodatkowym zbiornikiem
technologicznym (4) przewężenie (5), które po napełnieniu termoskopu (1) rtęcią zasklepia się ścianką,
tworząc z tego zbiornika dodatkowego (4) komorę
ekspansyjną, a następnie po ustaleniu charakterystycznych punktów termometrycznych, nanosi się na zewnętrznej powierzchni za pomocą farb naszkliwnych
oznaczenia i podziałke dowolną techniką, najkorzvstniej za pomocą sitodruku lub kalkomanii. Tak uzyskany gazoszczelny układ zamknięty termoskopu
(1),
składający się ze zbiornika termometrycznego (3), rur-
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ki kapilarnej (2) oraz zamkniętego ścianką zbiornika
dodatkowego (4), wprowadza się do pieca, najkorzystniej tunelowego, gdzie wpala się farbę naszkliwną,
a w końcowym procesie odcina się ten zbiornik dodatkowy (4) za pomocą palników, zasklepiając rurkę
kapiiaaną ścianką.
(1 zastrzeżenie)
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Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pomiaru pcromieniowych sił mocowania uchwytów samocentrujących.
Siłomierz posiada tarczę (2) i tuleję (3), które są
dociskane do sprężystego pierścienia (1) za pomocą
znajdującej się między nimi płaskiej sprężyny (4).
Sprężyna (4) ustalana jest swoim otworem na mniejszej średnicy tulei (3) za pomocą podkładki dystansowej (5) i pierścienia osadczego (6) oraz występami w
pierścieniowym rowku (7) tarczy (2). (3 zastrzeżenia)
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Leon M. Kołodziejczyk, Warszawa, Polska (Leon
M. Kołodiziejczyk).

Siłomierz do pomiaru sił mocowania
uchwytów samocentrujących

P. 251918

twornik AC/DC (3) połączone jest ze wskaźnikiem po-,
ziomu sygnału (4). Wyjście komparatora (5) połączone.
jest przez przełącznik ze wskaźnikiem zestrojenia filtrów fß) i lampą stroboskopową (7).
(2 zastrzeżenia)
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Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Marian
Pałczyński, Antoni Daniel, Andrzej Urbański).
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Urządzenie do ciągłego pomiaru wydajności
i względnych wydajności płynu

płyną

Urządzenie składa się z przepływomierza kalorymetrycznego spełniającego jednocześnie rolę analogowego
dzielnika dwóch sygnałów przez siebie, różnicowego
miernika temperatury (6, 7) (np. termopary) ze wzmacniaczem (1) i miernika (3) sygnału odniesienia z
wzmacniaczem-zasilaczem (2). Nagrzewnica (5) przepływomierza kalorymetrycznego w postaci spiralnie
zwiniętej, karbowanej folii metalowej przedzielonej
folią izolującą elektrycznie zasilana jest mocą elektryczną z wzmacmiacza-izasilacza (2) proporcjonalnie
do sygnału (x) mierzonego za pomocą miernika sygnału odniesienia (3). Różnica temperatur pomiędzy końcami (6 i 7) różnicowego miernika temperatury pokazana jest po wzmocnieniu we wzmacniaczu (1) na
wskaźniku (4).
(1 zastrzeżenie)
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Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J. Sniadeckich,
Bydgoszcz, Polska (Ludwik Ciołczyk, Mirosław Malec, Andrzej Topolińsfci).
Sposób wyselekcjonowania sinosoidalnego sygnału
i układ do stosowania tego sposobu
Przedmiot zgłoszenia przeznaczony jest zwłaszcza
do dynamicznego wyważania wirników.
Zakłócony sygnał filtruje się wielostopniowo za pomocą filtrów, które uprzednio dostraja się do częstotliwości odpowiadającej prędkości obrotowej wirnika
tak, że nie wprowadzają przesunięcia fazowego sygnału wyjściowego filtrów. W układzie wyjście generatora (6) połączone jest ze wskaźnikiem zestrojenia
filtrów (8) ořaz przez przełącznik z lampą stroboskopową (7) i przez przełącznik C. z wejściami kaskadowo
połączonych za pomocą przełączników filtrów 2 i + 2 n .
Wyjścia filtrów przez przełącznik C połączone
są
z komparatorem (5), zaś wyjicie filtru 2 n przez prze-
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Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych POLON
Zakład Techniki Jądrowej, Warszawa, Polska (Ryszard Smoczyk, Jacek Paradowski).
Radioizotopowe urządzenie do pomiaru
stężenia pyłów w ośrodkach gazowych
Celem wynalazku jest umożliwienie dokładnego
określenia stężenia pyłów niezależnie od ciśnienia atmosferycznego, temperatury otoczenia i badanego gazu oraz od rodzaju pyłu.
Urządzenie dokonuje pomiaru stężenia pyłów w
gazach przez skorelowanie wyniku ważenia masy pyłu
osadzonej na taśmie filtracyjnej z objętością próby
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gazu, z jakiej pył ten został odiiltrowany, przy czym
masa pyłu wyznaczana jest na drodze radiometrycznego ważenia wycinka taśmy filtracyjnej przed i po
osadzeniu na niej pyłu, a dla zwiększenia dokładności ważenia wynik tej operacji odnoszony jest do
wyniku ważenia wzorca masy, jaki 6tanowi odpowiednio przygotowany wycinek folii umieszczony w
głowicy filtrująco-pomiarowej.
Tor pneumatyczny zawiera aspirator (67), głowicę
filtruj ąco-pomiarową (3) z umieszczonymi w niej elementami zapewniającymi porcjalność próby gazu oraz
agragat ssący (28) z pompą ssąco-tłoczącą (31). Tor
radiometryczny, w części znajdującej saę w głowicy
filtrująco-pomiarowej (3), ma człony umożliwiające
ważenie izotopowe bibuły fifltracyjnej (4) wraz z osadzonym na niej pyłem, zaś w części znajdującej się
w bloku sterująco-pomiarowym (32) dokonywana jest
cyfrowa obróbka uzyskanych wyników częściowych.
Jednocześnie blok steruj ąco-pomiarowy (32) umożliwia wydruk wyników na przyłączonym rejestratorze
cyfrowym (64), zapewniając poprzez klawiaturę sterującą (46) zadawanie warunków pracy pyłomierza.
(1 zastrzeżenie)

przemieszczanie obiektu względem osi w azymucie
oraz pochylanie słupa do pozycji poziomej dla załadunku obiektu.
Statyw według wynalazku ma trójkątną podstawę
(1) z dołączonymi belkami (2) dla powiększenia jej
stateczności, zaopatrzoną przy wierzchołkach trójkąta
w podpory o regulowanej wysokości (3). Na trójkątnej podstawie (1) umieszczona jest poprzez łożysko
wieńcowe (4) obrotowa podstawa (6), na której zamocowany jest na przegubie słup nośny (10) pochylany
przy pomocy podnośnika. Na słupie nośnym umieszczona jest głowica pomiarowa (15), mająca część korpusu obrotową względem osi poziomej oraz obrotową
tarczę do mocowania anteny.
(4 zastrzeżenia)
G01R

P. 247920

84 05 29

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Józef
Modelski).
Sposób pomiaru parametrów dielektryków
mikrofalowych i dielektromet mikrofalowy
Pomiar polega na wyszukaniu krzywej rezonansowej wymaganego rodzaju drgań TEoiA na ekranie
oscyloskopu (0) i znalezieniu z tej krzywej częstotliwości rezonansowej fo i dobroci Q dla próbki cylindrycznej (1) umieszczonej w dielektrometrze utworzonym z niesymetrycznej linii paskowej (3) umieszczonej między dwiema równoległymi płytami metalowymi (4).
Wynalazek pozwala wyszaikać
w sposób prosty
i szybki wymagany rodzaj drgań TEoi^ na ekranie
oscyloskopu, skrócić czas pomiaru i pozwala na łatwe
sprzężenie dieleMrometru z torem mikrofalowym.
(4 zastrzeżenia)

G01R

F. 245693

84 0113

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa,
Polska (Bogusław Kołodziejski).
Statyw do pomiarów parametrów
anten mikrofalowych i obiektów odbijających
promieniowanie mikrofalowe
Celem wynalazku jest opracowanie prostej konstrukcji statywu umożliwiającej umieszczamae na niej
anten i innych obiektów odbijających promieniowanie mikrofalowe w taki sposób, aby mogły one uzyskiwać ruchy azymutalne. elewacyjny i polaryzacyjny,

G01R

P.248012

84 05 31

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska (Stanisław Stryszowski, Zdzisław Paciorek,
Witold
Smaga).
Sposób i układ
do wykrywania uszkodzeń izolatorów,
zwłaszcza izolatorów áwiec zapłonowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie
procesu wykrywania uszkodzeń.

automatyzacji
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Sposób wykrywania uszkodzeń izolatorów polega
na tym, że ustala się liczbę impulsów wyładowań dla
izolatorów uszkodzonych i nieuszkodzonych, a następnie zlicza się impulsy wyładowań badanego izolatora i porównując ich liczbę z liczbą ustaloną kwalifikuje się izolator jako uszkodzony lub nieuszkodzony.
W układzie według wynalazku pomiędzy elektrodą
wewnętrzną (1) a ziemią przyłączony jest poprzez
kondensator (C) układ detekcyjny (UD) połączony
z licznikiem impulsów (LI), przy czym układ detekcyjny reaguje tylko na impulsy elektryczne związane
z przeskokiem elektrycznym.
(2 zastrzeżenia)

G01R

P.248035

G01R
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Wyższa Szkoła Inżynierska,
gusław Gronowski).

8412 28
Opole, Polska

(Bo-

Układ do wyznaczania współczynników
względnego tłumienia i odbicia fal
emisji akustycznej od wyładowań elektrycznych,
zwłaszcza dla materiałów elektroizolacyjnych
i sposób ich pomiarów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy układu
do wyznaczania współczynników względnego tłumienia i odbicia fal EA od wyładowań elektrycznych
zwłaszcza dla materiałów izolacyjnych oraz sposobu
ich pomiarów.
W układnie generator udarów połączony jest szeregowo z kulowym iskiernikiem odcinającym, do których szeregowo dołączony jest iskiemik (3) z równolegle dołączonym do niego iskiemiMem sterowanym
trój elektrodowym (1), umieszczonym wewnątrz dźwiękochłonnej poziomo ułożonej rury (6) o otwartych
końcach, ze szczeliną wzdłużną (12).- Rura (6) umieszczona jest w zbiorniku (4).
Sposób polega na porównaniu parametrów fal od
wyładowań elektrycznych po przejściu ich przez badaną próbkę i parametrów fal EA przechodzących
tylko przez ośrodek sprzęgający.
(7 zastrzeżeń)

84 06 01

Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej „MERA-PAFAL", Świdnica, Polska (Ludwik Borucki, Bolesław Mackdewicz).
Układ przetwornika mocy na częstotliwość,
uwzględniający kierunek przepływu energii
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostego, niezawodnego» i taniego układu, rozpoznającego kierunek przepływu energii, do precyzyjnych
elektronicznych liczników energii elektrycznej.
W układzie według wynalazku napięcia wyjściowe
z komparatorów (URI), (UR2) wyznaczających progi
całkowania, poprzez integrator napięć wyjściowych
(I) mnożników napięć i prądów fazy R (MR), fazy S
(MS) i fazy T (MT) podawane są na wejścia układów
wytwarzających sygnały (UAI), (UA2) sterujące źródłami prądowymi (Ii), (I2) połączonymi „do" i „od" węzła
sumującego integratora (I) oraz zmieniające stan przerzutnika typu RS (Pi) sterowanego sygnałami wyjściowymi komparatorów (Ki), (K2), za pośrednie tweni
funktora różnicy symetrycznej (B4) wyznaczającego
znak napięć wyjściowych mnożników napięcia i prądu fazy R (MR), fazy S (MS) i fazy T (MT) oraz powodującego odblokowanie odpowiedniego wyjścia
przetwornika.
(1 zastrzeżenie)

G0IR

P.251587

T

85 0116

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET",
Rakowice Małe, Polska (Kazimierz Gryta).
Przyrząd do kontroli prawidłowości
działania statecznika
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji przyrządu umożliwiającej kontrolę opraw
oświetleniowych i prawidłowość działania statecznika.
Przyrząd według wynalazku stanowi kondensator
(C) połączony równolegle z układem wskaźnika napięcia (I). Układ wskaźnika napięcia (I) stanowi neonowa lampka (Ne) zbocznikowana rezystorem (Ri)
i połączona szeregowo 2 co najmniej dwoma regulacyjnymi rezystorami (Ra i R3). Co najmniej jeden
z tych rezystorów zwierany jest przyciskowym wyłącznikiem (P).
(3 zastrzeżenia)
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GttlS

P.247873

84 05 28

Przemysłowy Etetytut Telekorminâïcacja, Warszawa,
Polska {Wacław Niemyjski, Janusz Pietrzak).
Sposób i układ do pomiaru i regulacji
poziomu szumów w trakcie odbiorczym radaru
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie określania jakości traktu odbiorczego radaru oraz zagadnienie regulacji wzmocnienia toru odbiorczego radaru,
dla
«ustaLonego poziomu szumów traktu.
Sposób polega na tym, że spośród wartości średnich
sygnału wizyjnego, zmierzonych za pomocą układu
pomiaru wartości średniej sygnału (UP) w sektorach
azymutalno-odległościowych, wybiera się najmniejszą
wartość w czasie co najmniej jednego obrotu anteny,
zaś sygnałem, będącym różnicą pomiędzy wybraną
wartością sygnału a pożądaną wartością średnią szumu, reguluje się wzmocnienia wzmacniacza p.cz. toru
odbiorczego.
Układ według wynalazku jest dołączony wejściem
(rip. do wyjścia filtru TES, a wyjściem do wejścia
regulującego wzmocnienie wzmacniacza p.cz. toru odbiorczego stacji. Układ pomiaru wartości średniej sygnału (UP), który jest na wejściu układu według wynalazku, jest połączony, poprzez układ kwantyzatora
odległości i azymutu (KOA), z układem wyboru minimum (UWM). Wyjście tego układu jest połączone,
poprzez rejestr (R) z dołączonym do niego generatorem bramki czasowej (T), układ obliczania różnicy
(UR) z dołączonym do niego źródłem pożądanej wartości poziomu szumów (P) i integrator (INT), z wejściem konwertera (CA), którego wyjście jest wyjściem
całego układu.
(4 zastrzeżenia)
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wzmacniacza (Sl) jest połączone z regulatorem napięcia na drenie tranzystorów (T3 i T4), źródło zaś tranzystora tTl) ma połączenie z układem wskazującym
dawkę (W) i z elementem ekranującym (E)
styk
gniazda pomiarowego (O). Za obciążenie źródła wtórnika służy regulator prądu
zawierający tranzystor
(T2), kondensator (C2) podłączony pomiędzy emiter
i bazę tranzystora (T2) oraz wzmacniacz operacyjny
(S2), którego wyjście jest połączone poprzez styk (K)
z bazą tranzystora (T2), a jedno z wejść jest połączone z masą, zaś drugie wejście jest połączone ze
źródłem tranzystora (Tl).
(2 zastrzeżenia)

G01V

P.253339

85 05 10

Kopalnia Węgla Kamiennego „Halemba", Ruda
Śląska, Polska (Włodzimierz Piwowarski, Krzysztof
Pieśnaewskii, Waldemar Polak).
ï
Układ testowania geofonu
Celem wynalazku jest umożliwienie obiektywnego,
kompleksowego testowania geofonu, zarówno jego
części elektronicznej, jak i prawidłowości jego mocowania w górotworze.
Układ według wynalazku składa się z detektora
progowego sygnałów sejsmoakustycznych (2) sterowanego z wyjścia geofonu (1). Wyjście detektora (2) poprzez klucz elektroniczny (3) steruje generatorem sygnału akustycznego (4), z którego sygnał podawany jest
do obwodu łączności głośnomówiącej (5), obejmującej
rejon na dole kopalni, kontrolowany przez geofon (1).
(1 zastrzeżenie)

GeiT

P. 247836

84 05 23

H01J
Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych „POLON", Zakład Urządzeń Dozymetrycznych, Bydgoszcz,
Polska (Leon Kozieja, Jan Kozłowski, Jędrzej Kopczyński).
Czytnik dawkomierzy kondensatorowych
Przedmiotem wynalazku jest czytnik dawkomierzy
kondensatorowych przeznaczony dla ochrony radiologicznej obsługi (reaktorów atomowych, umożliwiający
wielokrotne odczytywanie dawki promieniowania jonizującego zarejestrowanej przez dawkomierz.
Układ eleJctroniczny czytnika ma wtórnik źródłowy
na tranzystofftœ polowym (Tl), którego bramka ma
połączenie ze stytóem gniazda pomiarowgeo (G),
a dren i źródło są połączone z wejściami wzmaoniacza operacyjnego (Sl). Jedno z wejść wzmacniacza
(Sl) jest połączone przez stabilistor (DZ), a wyjście
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G05D

P.251788 T

Politechnika Szczecińska, Szczecin,
mierz Pomorski).

85 0130
Polska (Kazi

Układ sterowania grupowego do regulacji
grzania elektrycznego niepełną mocą
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie techniczne ste
rowania grupowego grzania elektrycznego niepełną
mocą.
Układ zbudowany jest z tyrystorowego sterownika
(1) w obwodzie głównym, połączonego z przekaźni
kiem elektronicznym (3) sprzęgającym blok mocy
z układem cyfrowym. Układ cyfrowy składa się z ge
neratora słów zbudowanego z multipleksera (4) d ta
kiej samej ilości przełączników (5). Na wejście multi
pleksera (4) dołączony jest licznik n-bitowy (6) ste
rowany z układu formowania przebiegu prostokątnego
(7). Wyjście multipleksera (4) połączone jest poprzez
element iloczynu logicznego (8) ze złączem optoelektro
nicznym (9) przekaźnika elektronicznego (3).
(1 zastrzeżenie)

G05F
G01R

P.248032
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Wyjście każdego opóźniającego układu (Oi-r-Oh)
jest połączone z drugim wejściem przyporządkowanego mu sterującego elementu (Si-HSn). Dwa odrębne
wyjścia każdego sterującego elementu (Si-r-Sn) są
połączone z zespołem (Zi-r-Zn) zasilania cewek (Cai,
(Cbi, Cci-^-Can» Cun, Ceń) kontaktronów danego tłumiącego członu (Ti-j-Tft).
(2 zastrzeżenia)

G05F

P. 251217 T

85 01 31

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Jerzy
Nieforzydowski, Wiktor Charytoniuk).
Tyrystorowy stabilizator prądu
Przedmiotem wynalazku jest tyrystorowy stabilizator parądiu ze sterowaniem fiizowym, izawderający
tyrystor (Py) d boicznik (Rb) włączone w obwodziie prądu wyprostowanego oraz układ sterowania fazowego
tyrystora z generatorem relaksacyjnym zbudowanym
z tyrystora (Ti) jednozłączowego, kondensatora ładowanego ze źródła prądowego prądem synchroniizowanym częstotliwością sieciową (C) i zwieranego na
okres przewodzenia tyrystora oraz rezystancji obciążenia tranzystora, na której otrzymuje się sygnał napięciowy sterujący układem wyzwalania bramkowego
tyrystora. Tranzystor jednozłączowy jest zasilany naipięciem wyjściowym wzmacniacza różnicowego (IV)
pracującego w pętli ujemnego prądowego sprzężenia
zwrotnego zrealizowanego za pośrednictwem bocz-nika
i członu całkującego (III).
(1 zastrzeżenie)

84 06 01

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze sp. z o.o.. Warszawa, Polska (Roman Bicz, Tadeusz Mękalski, Dariusz Banaszyk).
Układ sterowania tłumikiem nastawnym
Przedmiotem wynalazku jest układ sterowania
tłumikiem nastawnym, w którym tłumiące człony
(Ti-f-Tn) są wyłączone za pomocą kontaktronów.
Układ według wynalazku ma kodującą matrycę (M),
której każde z „n„ wyjść jest połączone jednocześnie
u. 'wejściem przynależnego imu opóźniającego układu
(Oi-4-On) i z jednym z wejść przyporządkowanego'
mu sterującego elementu (Si-HS^.

G05F

P.251775 T

85 01 29

Ewa Początek, Rzeszów, Polska (Ewa Początek).
Urządzenie do regeneracji ogniw miniaturowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienia regeneracji ogniw miniaturowych o napięciu znamionowym 1,5V,
znajdujących szerokie zastosowanie do zasilania zegarków elektrcnicznyoh i tkallculaitorów ikiieszomlcowych.
Urządzenie według wynalazku wyposażone jest w
układ składający się z dzielnika napięcia (Ri, Rz, R3)
połączonego ze stykami (4) ogniwa (O) poprzez diody
prostownicze (Dlt D2), przy czym pomiędzy diodami
(Di, D2) a stykami (4) włączone są, równolegle do styków (4), rezystor rozładowania (R() i dioda elektroluminescencyjna (D3). Układ umieszczony jest w
obudowie mającej postać znanej wtyczki sieciowej,
przy czym pokrywa (5) obudowy wyposażona jest w
tulejkę (6), w której umieszczona jest, służąca do sygnalizacji stopnia naładowania ogniwa (O), dioda elekitrolusminescen-cyjina (D3)
(2 zastrseżemia)
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nieco mniejszy niż w swej górnej części (4). Suwak
(5) ma otwór (6), który w przekroju wzdłużnym w
części górnej (7) ma wymiar nieco mniejszy niż w
dolnej części (8).
(4 zastrzeżenia)

G05F

P. 251901 T

85 02 08

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Roman Dworek, Paweł Krzystolik, Marian Mysłek).
Iskrobezpieczny zasilacz stabilizowany
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
układu elektrycznego i uzyskania dużej mocy użytecznej iskrobezpiecznego zasilacza.
W zasilaczu według wynalazku do kolektora (k)
tranzystora (T) równoległego stbüizatora (SR) jest
dołączony jeden wyjściowy zacisk (A) zasilacza i jedna okładka kondensatora (C), którego druga okładka
jest połączona z bazą (b) tranzystora (T) i poprzez
diodę (D) z drugim wyjściowym zaciskiem (B) zasilacza oraz z emiterem (e) tranzystora (T) poprzez rezystor (R) o ściśle ustalonej wartości.
Zasilacz jest przeznaczony do zasilania przyrządów kontrolno-pomiarowych, zwłaszcza metanomierzy w podziemiach kopalń.
(1 zastrzeżenie)

G06F
H01H

P. 247888

Zakłady Elektroniczne „ELWRO",
ska (Stanisław Jastrzębski).

84 05 28

Wrocław, Pol-

Zespół klawisz-suwak
stosowany w przełącznikach wciskanych,
zwłaszcza w klawiaturach kalkulatorowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
pewnego rozłącznego połączenia klawisza z suwakiem w przełącznikach wciskanych.
Na spodzie klawisza (1) utworzone są co najmniej
dwa skrzydełka (2), które w swej dolnej części (3),
przylegającej do spodu klawisza (1) mają wymiar

G06F

P. 247898

84 05 29

Instytut Lotnictwa, Warszawa, Polska (Janusz Morawski, Longina Krężlewfcz, Edward Mroczkowski,
Józef Kapkh).
Sposób cyfrowej symulacji lotu
w czasie rzyczywistym
oraz układ do cyfrowej symulacji lotu
w czasie rzeczywistym
Sposób cyfrowej symulacji lotu w czasie rzeczywistym według wynalazku polega na wydzieleniu frakcji szybkozmiennej rozwiązywanej w czasie rzeczywistym i frakcji wolnozmienmej rozwiązywanej w
rytmie zwolnionym. Pełną charakterystykę dynamiczną samolotu odwzorowuje się w symulatorze w czasie
rzeczywistym jedynie w zakresie określonym per-
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sepcją informacji wejściowej pilota. Następnie składową rozwiązania wynikającego z tak uproszczonej
charakterystyki porównuje się z rozwiązaniem dokładnym dotyczącym stanu ustalonego, uzyskiwanym
w rytmie zwolnionym. Wynik porównania obu składowych wykorzystuje się do wolnozmiennej korekcji
rozwiązania wykonanego w rytmie szybkim.
Układ do cyfrowej symulacji lotu w czasie rzeczywistym według wynalazku zawiera gałąź (A) składającą się z członu (1) modelującego uproszczoną charakterystykę samolotu w preferowanym paśmie częstotliwości, gałąź (B) składającą się z wylicznika wygładzającego (2) oraz człon uzgadniający (C) składający się z komparatora (3), integratora (4) i sumatora
(5). Wyjście członu (1) gałęzi (A) połączone jest z
wejściem sumatora (5), którego drugie wejście jest
połączone z wyjściem integratora (4). Wejście integratora (4) jest połączone z wyjściem komparatora (3),
którego wejście jest połączone z wyjściem wylicznika wyrównującego (2).
(3 zastrzeżenia)

G06F

P.253536

85 05 22

Kombinat Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łabędy", Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych, Gliwice, Polska (Czesław Ratka).
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Układ wyłączający magnetofon
Wynalazek usprawnia automatyczne wyłączanie
magnetofonu po dojściu taśmy do końca. W tym celu dźwignia hakowa (1) osadzona obrotowo na osi (2)
zabieraka (3) zawiera koło zębate (4) osadzone na
końcu poziomego ramienia i seprzęgnięte z zabierakiem (3), zaś dźwignia przesuwna (8) osadzona na
kołku (9) i podparta sprężyną (10) sprzęgnięta jest
z krzywką (11) połączoną z kołem (12) i z suwakiem
(13) obracającym dźwignię (17) przesuwającą zapadkę
(19) wyłączającą magnetofon.
(2 zastrzeżenia)
G11B

P.247964

84 05 30

Zakłady MechanM Precyzyjnej „Unitra-Magmor",
Gdańsk, Polska (Janusz Brožek).
Zespół sterowania mechanizmem magnetofonu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcyjne
połączenia zespołu sterowania mechanizmem magnetofonu za pomocą jednego bloku. W tym celu klawisze (3) osadzone są na jednej osi (2) zamocowanej
w korpusie (1) i sprzęgnięte wspólną zapadką (*)
i listwą blokującą (6), które zamocowane są przesfuwnie w korpusie (1) i w prowadnicy (5) i połączone
sprężynami (7) z tym korpusem.
(1 zastrzeżenie)

Układ połączenia drukarki wierszowej
do minikomputerów
Celem wynalazku jest skrócenie czasu manipulacji
przełączeniowych oraz wyeliminowanie możliwości
uszkodzenia kabla interfejsu podczas przełączania.
Układ zawiera pierwszy kontroler drukarki wierszowej (1) połączony z sumatorem (5) poprzez pierwszą bramkę (3) i drugi kontroler drukarki wierszowej
(2) połączony z sumatorem (5) poprzez drugą bramkę
(4), natomiast sumator (5) połączony jest z drukarką
wierszową (6), zaś bramki (3) albo (4) połączone są
z masą poprzez przełącznik (7).
Rozwiązanie znajduje zastosowanie w ośrodkach
przetwarzania danych wyposażonych w dwa komputery i jedną drukarkę wierszową.
(1 zastrzeżenie)

G12B

P.247880

84 05 28

Warszawskie Zakłady Telewizyjne, Warszawa, Polska (Waldemar Ząbost, Mariusz Rójek).
Radiator do układu scalonego
w obudowie płaskiej
GUB

P. 247963

84 05 30

Zakłady Mechaniki Precyzyjnej „Unitra-Magmor",
Gdańsk, Polska (Janusz Brożek).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy radiatora do układu scalonego w obudowie płaskiej, który
byłby mocowany bezpośrednio do układu scalonego,
a montaż którego byłby łatwy.
Radiator ma rozłączne elementy mocowania (8), mające postać sprężystych klamer o kształcie zbliżonym
do litery „U", mających górne ramię (9) dociskowe
do współpracy z górną powierzchnią podstawy radiatora oraz dolne ramię dociskowe (10) do współpracy z dolną powierzchnią obudowy układu scalonego.
(4 zastrzeżenia)
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Dział H
ELEKTROTECHNIKA
H01C

P. 251834 T

85 02 04

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Polska (Tadeusz Skubis).
Układ zmniejszania wpływu niższych dekad
na błędy dzielnika indukcyjnego wielodekadowego

górnej (6) w powierzchni bocznej otworu pierścienia
(7) i powierzchni bocznej nurnika (1).
Opisany elektromagnes nadaje się szczególnie jako
sterownik w układach automatycznej regulacji i sterowania, np. do specjalistycznych zaworów hydraulicznych.
(2 zastrzeżenia)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania
w dzielniku indukcyjnym wielodekadowym błędu
cząstkowego, zależnego od obciążenia dekady wyższej
przez dekady niższe.
Według wynalazku z przełącznikiem (3) wyższej dekady o s sekcjach sprzęga się dodatkowy przełącznik
(5) o 2s+3 stykach i dwu izolowanych szczotkach,
przesuniętych względem siebie o 4 styki. Dolne i górne szczotki obu przełączników są ze sobą zwarte
i mogą być przełączane tylko równocześnie. Do styków przełącznika (5) dołącza się dodatkowy dzielnik
impedancyjny, zawierający s + 1 imipedancji (4) o wartościach równych połowie impedancji wejściowej (6)
połączonych kaskadowo niższych dekad. Dzielnik impedancyjny i wyższa dekada dzielnika indukcyjnego
są zasilane takim samym napięciem. W układzie nie
płynie prąd przez przewody łączące impedancję wejściową (6) niższych dekad ze szczotkami przełącznika
(3), czyli pośrednie odczepy wyższej dekady nie są
obciążone.
Wynalazek znajduje zastosowanie przy budowie
dzielników indukcyjnych wielodekadowych o dokładności lepszej öd 1-10"7.
(1 zastrzeżenie)
H01H

P. 247868

84 05 28

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, Świdnica, Polska (Kazimierz Kaczmarczyk, Kazimierz Pijanka).
Czujnik drgań maszyny

zawierającej element wirujący z pionową osią obrotu,
zwłaszcza wirówki
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
pomiaru intensywności drgań maszyny wywołanych
niewywagą jej zespołu wirującego i sygnalizowania
przekroczenia przez nieokreślonego dopuszczalnego
progu.
Gziujnik drgań zawiera korpuis (1) z uformowanym
w nim pionowym okrągłym kielichem (2) mającym
dno (3) o kształcie parabolicznym i umieszczony pod
dnem kielicha (3) przesuwnie, z możliwością regulacji
położenia w pionie, wyłącznik izbliżeniowy (8), przy
czym w kielichu (2) umieszczona jest dostosowana do
wyłącznika (zbliżeniowego (8) swobodna kulka kontrolna (5).
(3 zastrzeżenia)

H01F

P.247857

84 05 25

Politechnika Śląska dm. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Polska (Krystian Kuisidło).
Jednouzwojeniowy elektromagnes prądu stałego
z rdzeniem wciąganym
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji elektromagnesu o założonej z góry charakterystyce napędowej.
W tym celu należy tak dobrać geometrię pasożytniczej szczeliny powietrznej (8), aby jej nermeancja
była zależna od skoku nurnika (1). Można to osiągnąć
na drodze doboru odpowiedniego kształtu powierzchni
bocznej otworu wykonanego w pokrywie górnej (6)
i powierzchni ibocznej nurnika (1), a w wypadku stosowania wymiennych ferromagnetycznych pierścieni
(7) osadzonych w powięksizonym otworize pokrywy
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84 05 28

(Politechnika (Warszawska, Warszawa, Polska (Ed
ward Boroch, Bogusław Grochowski, J a n Przyłuski,
Klemens Skalski).
Stop do wprowadzania rtęci
do lamp wyładowczych
oraz sposób wytwarzania stopu
do wprowadzania rtęci
do lamp wyładowczych
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przewodnikowym, który (5) jest zawieszony przesuwnie na cięgle (4), zaopatrzonym w uszczelkę (6),
wewnątrz kwarcowej obudowy (2), na której jest nawinięte zewnętranie uzwojenie grzewcze (3), zamknięte z zewnątrz odblaskową obudową (1). Wytwarzana
para materiału półprzewodnikowego, w przestrzeni
(7) nad kubkiem (5), przenika pod ciśnieniem wzdłuż
ścian kubka (5), tworząc strumień (8) padający na
powierzchnię (9), gdzie osadza się w postaci struktury półprzewodnikowej (10).
(2 zastrzeżenia)

Stop według wynalazku określony wzorem TixAl y -OVLoiCruFevVwHgt, w którym l , 5 ( x ( 2 , 0 , l ^ y ( 0 , 5 ,
0,01(z(0,l, 0,01(u(0,l, 0 , 0 K v ( 0 , l , 0,01(w(0,l
i 0 , 3 ^ t ^ l r 5 wytwarzany jest przez reakcję sproszkowango stopu o składzie TixAlyMozCr u Fe v V w , w któ
rym l , 5 ( x ( 2 , 0 , l ^ y ( 0 , 5 , 0 , 0 1 ( Z ( 0 , 1 , 0 , 0 1 ( u ( 0 , l ,
0-J01^v^0,l a 0 , 0 1 ^ w ^ 0 , l z ntecią p)nzy statunku imi)
lowym tego stopu do rtęci w zakresie 0,25-2,24, w
temperaturze 600-800° przy 10-100 godzin i wy
grzewanie otrzymanego produktu syntezy przez 20
minut w temperaturze 500°C przy ciśnieniu gazów
resztkowych poniżej lO^lePa.
(2 zastrzeżenia)

H01J

P.247879

84 05 28

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jerzy
Kaczmarczyk).
Sposób powiększania jaskrawości obrazu
w mikroskopie elektronowym i mikroskop
elektronowy o zwiększonej jaskrawości
Zwiększenie jaskrawości uzyskuje się przez zwiększenie natężenia prądu wiązki bezpośrednio przy końcowym odwzorowaniu (OK) preparatu (P) bez naruszania struktury wewnętrzenej wiązki, zmodulo \vajnej
Mufommiacją z preparatu. iW miknoskoipie, bez.poiś.re:knlio
przy końcowym odwzorowaniu (OK) wstawiona jest
płytka mikrokana'likowa (PMK). (2 zastrzeżenia)

H01P

P. 247890

84 05 28

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
im. S. Kaliskiego, Warszawa, Polska (Mirosław Grudzień).
Źródło do próżniowego napylania warstw
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie próżniowego napylania warstw w procesie wytwarzania struktur półprzewodnikowych, o dowolnie dobieranej grubości.
Źródło charakteryzuje się tym, że zawiera kubek
kwarcowy (5) napełniony uprzednio materiałem pół-

84 05 29

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Anna
Jasnorzewska, Bogdan Ga'lwas).
Falowodowy filtr pasmowo-przepustowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej konstrukcji filtru, która pozwalałaby na uproszczenie technologii jego wykonania oraz na dwukrotne
zmniejszenie liczby przesłon przy zachowaniu nie
zamienionych parametrów elektrycznych.
iWedług rozwiązania przesłony osadzone są po
jednej stronie falowodu i są wyfrezowane łącznie z
igórmą, doliną i (bocz:ną ściamką falowioidiu,, przy czym
druga ścianka boczna ma postać łącznej mechanicznie' płytki metalowej.
(1 zastrzeżenie)

H01P

H01L

P. 247917 -)

P.247918

84 05 29

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Anna Jasnoxzewska, Bogdan Galwas).
Ortogonalny mieszacz falowodowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
mieszacza falowodowego o prostej konstrukcji mechanicznej i prostego w eksploatacji.
W falowodzie sygnałowym (1), wzdłuż linii sił pola
elektrycznego, umieszczona jest wąska płytka ceramiczna (3), która dla jej połączenia elektrycznego ze
ściankami falowodu ma na końcach naniesioną metalizację, a dla przyłączenia przewodu wyprowadzającego sygnał pośredniej częstotliwości ma taką metalizacje, naniesioną w środku, przy czym metalizo-
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wane powierzchnie są tak ukształtowane, by między
metalizacją środkową a końcami linie sił pola były
skupione tworząc obszar zamocowania złącz diodowych (D1, D2), których anody, poprzez kontakt metalowy, łączą jedną powierzchnię z drugą.
(1 zastrzeżenie)
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mi nadprądowymi (11, 12) oraz przekaźnikiem upływowym (14).
Obwody sterowania i pomocnicze zasilane są z
transformatora pomocniczego (5) włączonego przez
przełącznik trójpołożeniowy (3) przed odłącznik (1, 2).
Dwuczłonowy przekaźnik czasowy (15) o dwóch różnych czasach działania zawiera styki o dłuższym czasie działania (15,1) włączone w obwód zasilania oddzielacza obwodów (a) i styki (15,2) o krótszym czasie
działania włączone w obwód przekaźnika pomocniczego (16) zamykającego układ pomiarowy przekaźnika
upływowego (14).
(1 zastrzeżenie)

H02B

P.247955

84 05 29

Zakład Doświadczalny przy Zakładach Urządzeń
Chemicznych „Metalchem" im. Władysława Planetorza, Kędzierzyn-Koźle, Polska (Janusz Sadowczyk,
Henryk Gach, Lesław Dobner, Gerard Cieślik, Adam
Budyń).
Układ do sterowania elektrycznego .
w strefie zagrożonej wybuchem
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykorzystania
do układu sterowniczego, pracującego w strefie zagrożonej wybuchem, elementów pomiarowych i sterujących w wykonaniu nieprzeciwwybuchowym.
Układ według wynalazku posiada szafę sterowniczą
(1) zawierającą wewnątrz elementy sterownicze i pomiarowe elektryczne, pneumoelektryczne lub hydroelektryczne w wykonaniu nieprzeciwwybuchowym,
połączoną z jednej strony z doprowadzeniem (2) powietrza nadmuchowego z strefy niewybuchowej za
pomocą wentylatora (3), zaś z drugiej strony zaopatrzonej w przerywacz płomienia (4) na wylocie powietrza nadmuchowego do strefy wybuchowej.
(1 zastrzeżenie
H0IR

P. S47991

84 06 01

Centrum Naukowo-Produkcyjne
Elektrotechniki
i Automatyki Górniczej „EMAG", Katowice, Polska
(Krzysztof Jedziniak, Jerzy Kiszka, Franciszek Mańka, Franciszek Miłek, Stanisław Nitka, Edward Pastuszka).
Ognioszczelny zespól stycznik owy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
ognioszczelnego zespołu stycznikowego przeznaczonego do zasilania, zabezpieczania, sygnalizacji kontroli
i sterowania w obwodach iskrobezpiecznych górniczych urządzeń elektrycznych pracujących w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.
Ognioszczelny zespół stycznikowy zawiera dwa dopływy z odłącznikami izolacyjnymi (1, 2) w komorach odłącznikowych (B, C) połączonych przepustami
ognioszczelnymi (P) z komorą aparaturową (E) z nieiskrobezpiecznymi blokami (I, U, m , IV) i układem
(V) złożonym z przekaźnika czasowego (13) oraz szeregowo połączonych styków przeciążeniowego (11, 1
i asymetrowego (11, 3) zebezpieczeń nadprądowych
(11-, 12). Odpływy (9, 10) zabezpieczanie są przetoaźndJca-

H02H

P. 247905

84 05 29

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
„MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Hilary Grupiński,
Włodzimerz Gwiazda, Janusz Jórczak, Wiesław Switalski, Bogdan Hali, Waldemar Wolny).
Ogranicznik temperatury
Przedmiotem wynalazku jest ogranicznik temperatury przeznaczony do zabezpieczania urządzeń elektrycznych w warunkach nienormalnego użytkowania,
którego obudowa nie znajduje się pod napięciem elektrycznym.
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Ogranicznik według wynalazku charakteryzuje się
tym, że zespół łączeniowy składający się z zestyków
elektrycznych (2) i zwory (4) umieszczony jest w komorze (14) obudowy (1) ogranicznika, która jest oddzielona od czujnika bimetalowego (8), napędzającego
za pomocą popychacza (7) ten zespół łączeniowy, przegrodą stałą (15), a zwora (4) jest dociskana do zestyków elektrycznych (2) od strony przeciwnej niż popychacz (7) za pomocą elementu sprężystego (5).

(7 zastrzeżeń)

H02K

P. 247772

84 05 21

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Tadeusz
Zawada).
Trójfazowe uzwojenie twornika wzbudnicy
prostownikowej ze zmniejszoną stałą czasu
biegu jałowego
-■:■
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
takiej konstrukcji uzwojenia twornika wzbudnicy,
która pozwalałaby na zmniejszenie stałej czasu biegu
jałowego, przenaczonego do zasilania za pośrednictwem
mostka prostowniczego uzwojenia wzbudzenia maszyny synchronicznej.
Trójfazowe uzwojenia twornika wzbudnicy prostownikowej, wielobiegunowej prądnicy synchronicznej
z nieruchomą magneśnicą i ruchomym twornikiem,
wykonane jako uzwojenie dwuwarstwowe umieszczone w żłobkach rdzenia magnetycznego twornika, odznacza się tym, że liczba żłobków (2) rdzenia magnetycznego twornika (1) na biegun i fazę jest równa 0,5,
a rozpiętość każdego zezwoju (3) jest równa jednej
podziałce żłobkowej rdzenia magnetycznego twornika (1).
(1 zastrzeżenie)

H02K

P. 247856

H02K

P.249970 T

84 10 09

Południowy Okręg Energetyczny Przedsiębiorstwo
Państwowe Zaklad Produkcyjno-Remontowy Energetyki „Lubliniec", Lubliniec, Polska (Marian Raczek,
Franciszek Szydłowski, Zdzisław Sieradzki, Franciszek Maksimowski).
Urządzenie do bandażowania czół uzwojeń wirników
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie bandażowania
czół uzwojeń wirników maszyn elektrycznych, zwłaszcza silników, przy nieruchomym wirniku posadowionym na podporach.
Na wale wirnika umieszczonego na podporach (1)
osadzony jest zespół napędowy i zespół bandażujący
z elementami naprężająco-pomiarowymi (10) i magazynem (11) materiału bandaża. Zabierak (4) zespołu
napędowego obraca się na czopie (3) osadzonym poprzez tuleję (2) na wale. Przenosi on obroty urządzenia napędzającego (5) na ramiona odbiorcze (9) zespołu bandażującego połączone pierścieniem gwintowym (8) z tuleją gwintowaną (6) osadzoną poprzez tuleję (7) sztywno na wale.
(2 zastrzeżenia)

84 05 25

Politechnika Śląska im, Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Polska (Krystian Kusidło).
Sposób i układ kształtowania charakterystyki
napędowej jednouzwojeniowego elektromagnesu
prądu stałego
Sposób polega na uzależnieniu wartości napięcia (10)
zasilającego uzwojenia magnesujące (11) od bieżącego
położenia elementu ruchomego (rdzenia) (1) elektromagnesu.
Układ charakteryzuje się tym, że przesunięcie elementu ruchomego (rdzenia) (1) jest przetwarzane przez
czujnik pomiarowy (2) na sygnał elektryczny (3), który jest następnie przetworzony (zgodnie z żądaną zależnością napięcia od przesunięcia) przez odpowiedni
układ przekształcający (4). Ostatnim etapem jest podanie uzyskanego napięcia (5) na węzeł sumujący
(odejmujący) (7), wraz z przyjętym napięciem odniesienia (6), wzmocnienie uzyskanej sumy (różnicy) napięć (8) we wzmacniaczu (9) i doprowadzeniu do uzwojenia magnesującego (11) elektromagnesu.
(4 zastrzeżenia)

H02K

P. 251741 T

85 01 28

Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Polska (Jarosław
Hryniewicz, Czesław Barański).
Osłona izolacji stojaka łożyskowego
maszyn elektrycznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji osłony, która chroniłaby izolację stojaka
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łożyskowego przed uszkodzeniem, a szczególnie przed
wpływem cieczy powodujących jej zwarcie.
Osłona według wynalazku charakteryzuje się tym,
że stanowi ją środnik (1), którego zewnętrzna powierzchnia jest zaopatrzona w półkę (2), zaś wewnętrzna powierzchnia przylega do stojaka łożyskowego (6) i fundamentu (8). Dolna powierzchnia (5)
półki (2) jest wklęsła, a jej okap (3) leży poniżej linii
przejścia (1) środnika (1) w półkę (2). Zamontowana
osłona chroni izolację (7) przed uszkodzeniem i utratą rezystencji. Dolna powierzchnia (5) półki (2) zapewnia izolację osłony przy ściekających ze stojaka
łożyskowego (6) cieczach powodujących zamknięcie
obwodu prądów wałowych. Ściekające ciecze spływają po półce (2) poza fundament (8), zaś dolna powierzchnia (5) pozostaje nie zwilżona, stanowiąc tym
samym skuteczną izolację.
(5 zastrzeżeń)

H02M

P. 252262

85 04 21

H03K
Wacław Huczak, Olsztyn, Polska (Wacław Huczak).
Impulsator sterowany napięciem zmiennym
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
impulsatora przeznaczonego do zastosowania w urzą
dzeniach automatyki przemysłowej i sygnalizacji oraz
innych urządzeniach, od których wymagana jest duża
odporność na zakłócenia pochodzące z sieci zasilają
cej oraz powodowane występowaniem silnych pól
magnetycznych i elektromagnetycznych, zwłaszcza
impulsowych.
Impulsator sterowany napięciem zmiennym wg zgło
szenia stanowi układ impulsatora załączany do cy
klicznej pracy przez podanie na jego wejście sygnału
w postaci napięcia zmiennego o szerokim zakresie
częstotliwości, które prostowane w detektorze (1), a
następnie za pośrednictwem filtru (2) przesłane do
impulsatora powoduje jego cykliczną pracę. Do wyj
ścia impulsatora (3) za pośrednictwem filtru dolnoprzepustowego (4) dołączony jest element wyjściowy
(5) impulsatora. Filtr (2) ma gałąź poprzeczną (Z3) o
nieliniowej charakterystyce napięciowo-prądowej.
(23 zastrzeżnia)

H02P

P.247805

84 05 22

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych,
Wrocław, Polska (Janusz Dębowskir Roman Kulik,
Tadeusz Rytel, Stanisław Swątelski, Grzegorz Stolarski).
.i Układ sterowania rozruchem silnika
asynchronicznego pierścieniowego

i"

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie optymalnego
czasu rozruchu silnika przy minimalnej liczbie stopni
rozruchowych oraz rozmaitych stanach ruchowych.
Rozruch silnika (1) w układzie według wynalazku
realizowany jest w funkcji jego prędkości obrotowej.
Do zacisków wirnika silnika (1) przyłączony jest, poprzez filtr (5), układ separujący (6), którego zaciski
wyjściowe mają połączenie z wejściem układu filtra
aktywnego (7). Znajdujący się w układzie wzmacniacz
wstępny (9) steruje równolegle połączonymi wzmacniaczami mocy (11), których poziom działania jest
różny i zależy od wartości napięcia zadanej nastawnikiem (10) poziomu przełączenia. Wzmacniacze mocy
(11) sterują cewkami styczników rozruchowych (3).
Wynalazek znajduje zastosowanie zwłaszcza do napędów wyposażonych w układy kaskadowe.
(1 zastrzeżenie)

H02P

P.247969

84 05 31

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 236449
Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Polska (Zygfryd Liberus, Michał Liberus,
Andrzej Szymkiewicz, Robert Skrzydło, Marian Gładysz).

Układ połączenia silników 3-fazowych
napędzających przenośnik
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zasilania szeregowego trzech lub czterech silników indukcyjnych
z sieci elektrycznej o napięciu znamionowym dwukrotnie wyższym niż napięcie znamionowe tych silników. Zasilanie szeregowe wywołuje znaczne wyrównywanie momentów i mocy na wałach silników, zwłaszcza przy obciążeniach przenośnika zbliżonych do
znamionowych, co pozwala na lepsze wykorzystanie
mocy zainstalowanej silników, ułatwia utrzymanie
ciągłości ruchu przenośnika wobec wyeliminowania
zagrożenia przeciążenia i przegrania jednego z silników.
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Układ połączenia według wynalazku ma uzwojenia
fazowe wszystkich silników połączone szeregowo w
zamknięty obwód, a końcówki uzwojenia dowolnego
silnika łączy się z siecią 3-fazową, uzyskując skojarzenie w trójkąt silników względem sieci.
(1 zastrzeżenie)

H04L
H04M

H04L

Przedmiotem wynalazku jest sposób separowania
informacji, zwłaszcza w wielokanałowych układach
transmisyjnych, przeznaczony w zasadzie do wykorzystywania w telekomunikacji, a także tam gdzie
możliwe jest asynchroniczne przekazywanie informacji.
Sposób separowania informacji, polegający na tym,
że każdą nową informację poprzedza się sygnałem
separującym, stanowiącym ciąg impulsów o wartościach logicznych zero lub jeden, charakteryzuje się
tym, że początkującym informację właściwą sygnałem separującym nadaje się wartościom logicznym
sygnałów następującej po nim informacji właściwej
różne formy realizacji fizycznej, zwłaszcza sygnały
odpowiadające logicznej jedynce polaryzuje się dodatnio, a sygnały odpowiadające logicznej jedynce innej informacji polaryzuje się ujemnie. (1 zastrzeżenie)

P. 247791

84 05 21

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi „CUPRUM", Wrocław,
Polska (Tadeusz Gołembiowski, Tadeusz Hudyma, Bogumił Pawlik).
Sposób wymiany wiadomości
w systemie telemechaniki cyfrowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu pozwalającego na zwielokrotnienie ilości przesyłanych wiadomości w jednostce czasu w porównaniu do znanych sposobów oraz na skonstruowanie systemów telemechaniki cyfrowej spełniających wymagania różnych obiektów przemysłowych przy stosunkowo niskich kosztach wdrożenia i eksploatacji.
Sposób realizowany jest z podziałem czasowym,
ewentualnie z dwukierunkowością i przemiennością
transmisji oraz bazuje na formacie słowa telemechaniki, stałym dla każdej opcji systemu. W przedziale
czasowym równym czasowi teletransmisji słowa telemechaniki przesyła się n słów równocześnie za pośrednictwem jednego toru dwuprzewodowego, stosując podział częstotliwości na N kanałów. Ustala się
różną dla każdego kanału częstotliwość środkową ,ÍN
i jednakową dla wszystkich kanałów dewiację częstotliwości Af. Częstotliwości równe częstotliwości
środkowej pomniejszonej lub powiększonej o dewiację stanowią odpowiedniki stanów przyporządkowanych zeru i jedynce logicznej. Każdemu kanałowi częstotliwości przyporządkowuje się liczbę stacji peryferyjnych odpowiadającą ilości kombinacji bitów w
adresowej części słowa telemechaniki. (1 zastrzeżenie)
P.247796

84 05 23

'Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska (Grzegorz Kiełczewski)
Sposób asynchronicznego transmitowania sygnałów
Przedmiotem wynalazku jest sposób asynchronicznego transmitowania sygnałów, zwłaszcza sygnałów
fonicznych, na przykład sygnału mowy, przeznaczony w zasadzie do wykorzystania w telekomunikacji,
ale nadający się również wszędzie tam gdzie sygnał
można sparametryzować, zwłaszcza gdy występują w
nim odcinki o stałej wartości w szczególności zero.
Istota wynalazku polega na tym, że sygnał dzieli się
na odcinki o przypadkowej długości i stabilnych lub
monotonicznie zmieniających się parametrach, które
wybiera się w dowolnym, lecz ustalonym, zwłaszcza
cyklicznym, reżimie z układów analizujących i tak
pobraną informacją o różnej, lecz ■wynikającej z bieżącej sytuacji długości, po przesłaniu stronie odbiorczej z opóźnieniem kilku odcinków, ale niezwłocznie
po uzyskaniu dostępu do kanału transmisyjnego, odcinka sygnału i parametrów tego odcinka, rozdziela się do odpowiednich układów odbiorczych
i(l zastrzeżenie)

84 05 23

Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska (Grzegorz Kiełczewski).
Sposób separowania informacji

H04L
H04L

P.247797

P.247867

84 05 28

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki
i Pomiarów, Wrocław, Polska (Jan Dydejczyk, Adam
Urbánek).
Sposób transmisji danych w pierścieniowym układzie
oraz pierścieniowy układ transmisji danych
Przedmiotem wynalazku jest sposób transmisji danych w pierścieniowym układzie oraz układ transmisji danych przeznaczone szczególnie do transmisji danych cyfrowych między komputerem systemu terminalowego a poszczególnymi terminalami.
W sposobie według wynalazku (fig. 1) wspólny dla
całego sposobu transmisji, jeden przebieg sygnału
(Ss) synchronizacji wytwarzany przez generator (G)
nadrzędnego urządzenia (Nu) jest podawany w sterującej jednostce (Sj n +i) nadrzędnego urządzenia (Nu)
oraz w sterujących jednostkach (Sj - Sjn) podrzędnych urządzeń (Pui - Pun) na zespół (5) kształtowania impulsów, w którym wraz z binarnym sygnałem (Si) informacji cyfrowej jest przetwarzanym na
zespolony sygnał (Sis) synchrondzująco-informacyjny.
Przetwarzanie dokonuje się w ten sposób, że jeden
z binarnych sygnałów jest jednooikreisowym sygnałem
(Ss) synchronizacjli, zaś drugi z binarnych sygnałów
stanowią dwa impulsy generowane w każdym okresie (Tgs) sygnału (Ss) synchronizacji przy zmianie
stanu logicznego tego sygnału (Ss) synchronizacji. Sygnał synchronizacji (Ss) wyodrębniony w układzie (3)
odtwarzania wymienionych sterujących jednostek
(Sji - Sj(n+i)) z zespolonego sygnału (Sis) informacyjno-synchrońóizującego synchronizuje pracę nadawczo-odbiorczych układów (Ui - U(n+i)) we wszystkich podrzędnych urządzeniach (Pui - Pun) i w nadrzędnym urządzeniu (Nu).
Układ transmisji danych według wynalazku, ma
sterujące jednostki (Sji - Sjn) podrzędnych urządzeń
(P
- Pun) połączone między sobą oraz ze sterują-
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cą taką samą jednostką (SJ(n+i)) nadrzędnego urządzenia (Nu) w układzie pierścieniowym. Każda ze sterujących jednostek (Sji - Sj(n+i)) ma na wejściu odbiornik (1) którego wyjście jest jednocześnie połączone z jednym wejściem pierwszego sektora (2) oraz
2 wejściem układu (3) odtworzenia wyodrębniającego
sygnał (Ss) synchronizacji i informacyjny sygnał (Si),
z zespolonego sygnału (Sis) iníormacyjno-synchronizującego. Wyjście sygnału (Ss) synchronizacji układu
(3) odtwarzania jest połączone poprzesz drugi selektor
(4) z wejściem sygnałów (Ss) synchronizacji zespołu
(5) kształtowania impulsów. Informacyjne wejście
(WI) zespołu (5) jest połączone z nadawczo-odbdorczym układem (Ui-ř-U(n+i)) danego podrzędnego urządzenia (Pui-7-Pun) lub nadrzędnego urządzenia (Nu).
Wyjście zespołu (5) jest połączone z drugim wejściem
pierwszego selektora (2) zaopatrzonego w wejście (WN)
żądania nadawania połączone z wymienionym nadawczo-odbiorczym układem (Ui - U(n+j)).
Wyjście pierwszego selektora (2) jest połączone poprzez nadajnik (6) z kolejnym odcinkiem (Li-i-L(n+i))
dwuprzewodowej linfii (L).
(3 zastrzeżenia)

U04L

Nr 25 (313) 1985
P.252723

85 04 02
Pierwszeństwo: 84 05 11 - Węgry (nr 1842/84)
j

Elektroakusztikai Gyár, Budapeszt, Węgry (Géza
Balogh, Ferenc Bukovics, Emil Seszták, György
Ignácz, Laszló Koczka).
,
Wyposażona w kable elektryczne aparatura
do przekazywania tłumaczeń, z elektronicznym
urządzeniem do wybierania języka
Wynalazek dotyczy wyposażonej w przewody aparatury do przekazywania tłumaczeń, z urządzeniem
do wybierania języka, zwłaszcza aparatury do przekazywania tłumaczeń na wiele języków, w której
długości kabli wymagana do jej montażu i liczba połączeń lutowanych są znacznie mniejsze niż w dotychczas stosowanych urządzeniach.
W aparaturze według wynalazku przełączniki do
wybierania języka są zaopatrzone w dwie, przestrzennie oddzielone jednostki, a mianowicie jednostkę sterowniczą (5) do wybierania języka oraz elektroniczną
jednostkę przełączającą (6), przy czym jednostki sterownicze (5) do wybierania języka zawierają nadajnik kodowy (12) oraz regulator głośności (11), a elektroniczne jednostki przełączające (6) zawierają odtiiornik kodowy (14), elektroniczne przełączniki (13)
dołączone do przewodów sygnału mowy oraz przewody łączące odbiornik kodowy (14) z elektronicznymi przełącznikami (13).
Jednostki sterownicze (5) do wybierania języka oraz
elektroniczne jednostki przełączające (6) są połączone
ze sobą tylko poprzez przewód (9) dla sygnału kodowego, przewód (10) dla napięcia zasilającego oraz przewód (8) dla sygnału o częstotliwościach akustycznych.
(3 zastrzeżenia)

H04L

P. 252835

85 04 09

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Jadwiga Sobolewska).
Układ deskramblera samosynchronizuiącego się
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia granicznej częstotliwości pracy deskrairihlera.
Układ deskramblera, zawierający rejestr przesuwny, licznik impulsów i funktor sumy modulo dwa,
według wynalazku wyposażony jest w przerzutnik
(7), który synchronizuje fazę impulsów licznikowych,
wysyłanych przez licznik impulsów (6). Przerzutnik
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(7) włączony jest między wyjście licznika (6) i wejście wyjściowego funktora (5) sumy modulo dwa.
Wynalazek stosowany jest w cyfrowych systemach
przesyłania danych o dużej przepływności binarnej.
(1 zastrzeżenie)

H04L

P. 252836

85 04 09

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Jadwiga Sobole wska).
Układ skramblera samosynchronizującego się
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia granicznej częstotliwości pracy skramblera.
Układ skramblera, zawierający rejestr przesuwny,
licznik impulsów i funktory sumy modulo dwa, według wynalazku wyposażony jest w przerzutnik (7),
który synchronizuje fazę impulsów licznikowych, wysyłanych przez licznik impulsów (6). Przerzutnik (7)
włączony jest między wyjście licznika (6) i wejście
funktora (3) sumy modulo dwa, należącego do pętli
logicznego sprzężenia zwrotnego.
Wynalazek stosowany jest w cyfrowych systemach
przesyłania danych o dużej przepływności binarnej.
(1 zastrzeżenie)

rekcji impulsowej (R5, C2) z elektrodą sterującą tranzystora wysokonapięciowego (T2).
Tranzystor wysokonapięciowy (T2) pracuje korzystnie w układzie wspólnej bazy, a jego baza połączona
jest z nieskonapięciowym źródłem (Ul) polaryzacji
i poprzez rezystor (R8) z emiterem tego drugiego tranzystora (Tl).
(2 zastrzeżenia)

H04N

P.247894

84 05 28

Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa, Polska (Stanisław Wojciechowski, Jerzy Białousz).
Telewizyjne urządzenie powiększające
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji urządzenia powiększającego z kamerą i statywem, o zmiennym powiększeniu, współpracującego z monitorem telewizyjnym, pozwalającego na użytkowanie go jako
czytnik, projektor dydaktyczny hib jako przynsąd
do kontroli i montażu elementów w przemyśle.
Urządzenie ma kolumnę (1) z mechanizmem przesuwu kamery (3) na ramieniu (2) uruchamianym poikrętłem (4). Mieszkowy mechanizm (5) regulacji ostrości łączy obiektyw (6) z kamerą (3).
(1 zastrzeżenie)
H04N

P. 247881

84 05 28

Warszawskie Zakłady Telewizyjne, Warszawa, Polska (Krzysztof Slusarczyk).
Układ połączeń elektrycznych źródła całkowitego
impulsu wygaszania w odbiorniku telewizji kolorowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia budowy aikładiu źródła całkowitego imputsu wygaszania
w odbiorniku telewizji kolorowej, czyli układu dostarczającego ciągu impulsów wygaszania linii i pola
dla potrzeb innych układów odbiornika.
Układ, zawierający tranzystor wysokonapięciowy
pracujący w układzie wzmacniacza, którego wyjście
stanowi wyjście całkowitego impulsu wygaszania dla
kineskopu, charakteryzuje się tym, że zawiera drugi
tranzystor (TI) o typie przewodnictwa przeciwnym
do tranzystora wysokonapięciowego (T2).
Baza drugiego tranzystora połączona jest z wyjściem układu kształtowania i sumowania (Rl, D, Cl,
R2, R3) impulsów powrotu i pola, kolektor dołączony
jest poprzez rezystor (R4) do masy i stanowi wyjście
(WY1) całkowitego impulsu wygaszania dla toru wizyjnego, zaś emiter połączony jest przez układ ko-

H. WZORY UŻYTKOWE
Dział A
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
A01B
A01D

W. 74227

85 02 27

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Predom", Warszawa, Polska (Paweł Neubart, Marian Dytrych, Jan Jędryka, Marek Wasilewski).
Zestaw ogrodniczy
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opracowanie konstrukcji, wieloczynnościowego urządzenia
o napędzie ręcznym do wykonywania prostych czynności pielęgnacyjnych lub transportowych w ogródkach działkowych lub przydomowych.
Urządzenie składa się z ramy (1), na której bokach
na wysokości przymocowania odchylonej podpórki (7)
umieszczone są uchwyty górne (6), natomiast na wysokości osi kół jezdnych (2) znajduje się para uchwytów dolnych (8). Boki ramy (1) w dolnej części połączone są poprzeczką dolną (3) mającą przekrój w

kształcie litery „C", a wzdłuż tej poprzeczki (3) przebiega podłużny otwór (4); W uchwytach górnych (6)
i dolnych (8) oraz do poprzeczki dolnej (3) mocować
można elementy robocze w postaci platformy transportera, pojemnika taczki (10), zbieracza siana (11),.
obsypnika roślin, grabi, rozsypnika nawozów, .
(9 zastrzeżeń)

A01J

W. 74225

85 02 27

Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych, Olkusz,
Polska (Zbigniew Tracz, Krzysztof Curyło, Henryk
Górski, Stanisław Cieślik, Maria Maik, Stefan Piegza,
Janusz Skóra, Mieczysław Skipiała).
Konew na mleko
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia
trwałości i użyteczności konew. Konew na mleko ma
korpus (1) z występem (2). Pierścień (7) szyjki wyposażony jest we wspornik (10) zawiasy (11) i wspornik (13) dźwigni (14) vzaciśnięty na stałe z korpusem

(1) poprzez zawinięcie obrzeża (9). Zawiasa (11), którą
stanowi płaskownik w kształcie litery „L" połączona
jest na stałe z dociskiem (16) pokrywy (12) o kształcie czaszy, który z pokrywą (12) połączony jest luźno
poprzez mostek (17) umożliwiający dokładne ułożenie
pokrywy (12) przy czym zawiasa (11) spełnia równocześnie rolę uchwytu do przenoszenia konwi.
(1 izastrzeżenie)

W. 74220
85 02 26
A01K
Andrzej Stanisław Mierzeński, Michał Radoszewski,
Andrzej Turkowski, Warszawa, Polska (Andrzej Stanisław Mierzeński, Michał Radoszewski, Andrzej "Purkowski).
.
.
.

Przyrząd do znakowania bydła i trzody

:

Przedmiotem wzoru użytkowego jeait przyrząd do
znakowania bydła i trzody, złożony z kolczyka (7)
i szydła (1).
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania przyrządu umożliwiającego jednocześnie z wykonywaniem nakłucia w uchu zwierzęcia osadzenie
kolczyka.
Zgodnie ze wzorem w obszarze przejścia trzonu (6)
szydła (1) w ostrze nakłuwające (4) znajduje się występ (5) umieszczony w otworze (10) zaczepu (9) połączonego z płytką (8) kolczyka (7).
(3 zastrzeżenia)

A02J
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W. 74222

Jest ono zibudowane z dwóch prętów (1) połączonych
ze sobą płytą górną (2) i dolną (3), przy czym do płyty górnej (2) zamocowana jest nakładka (4), która ma
wykonanie trzy wycięcia (5), a na płycie dolnej zamocowane są trzy gniazda wtyczkowe (6) połączone elektrycznie równolegle ze sobą, które mają wyprowadzenie w postaci przewodu z wtyczką (7).
(4 zastrzeżenia)

85 02 28
W. 74255
A45B
Spółdzielnia Inwalidów „Częstochowianka", Częstochowa, Polska (Krzyszitof Sikora),

Zawiasa do parasola, zwłaszcza ogrodowego
Zawiasa do parasola, zwłaszcza ogrodowego ma za
zadanie umożliwić pochylanie parasola w celu lepszej
ochrony przed promieniami słonecznymi. Zawiasa jest
wyposażona w płytkę prowadzącą (1) łączącą drążek
dolny (6) i górny (7), ma elementy wodzące (5), nity
zawiasy (4) i nit oporowy (11).
(1 zastrzeżenie)

85 02 25

Zakłady Remontowo-Montażowe Przemysłu Mięsnego „Metalowiec", Bydgoszcz, Polska (Roman Bramański, Dariusz Nowicki). ' ./ 1(" * r;, ^v
Urządzenie do ładowania akumulatorów
Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do
ładowania akumulatorów poganiaczy elektrycznych.

A47B

W. 71974

84 02 24

Tadeusz Adamiak, Warszawa, Polska (Tadeusz Adamiak).
Podstawka książki do czytania
zwłaszcza w pozycji leżącej
Celem wzoru użytkowego było opracowanie konstrukcji podstawki ułatwiającej osobom chorym c?ytanóe książek w pozycji leżącej.
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Podstawka charakteryzuje się tym, że składa się
z listwy (4) osadzonej na nóżkach (5), do której przymocowany jest pulpit (1) z prowadnicami (2) suwaka (3).
(1 zastrzeżenie)
A47B
A47C

W. 72265

84 04 06

Pracownia Sztuk Plastycznych, Oddział w Poznaniu,
Poznań, Polska (Wiesław Krzyżaniak, Grażyna Grzymisławśka).
Element konstrukcyjny mebli
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania uniwersalnego w zastosowaniu elementu meblowego o takiej
jednocześnie konstrukcji, która zapewniałaby łatwość
montażu różnego typu mebli, a także nowy i estetyczny wygląd uzyskiwanych przy jego wykorzystaniu
wyrobów.
Element według wzoru składa się z dwóch wsporników (1 i 1^, części poziomej (2) i dwóch ukośnych
łączników (3 i 3'). Części te są tak usytuowane przestrzennie, że jeden z boków kwadratu opisanego na
przekroju poprzecznym części poziomej (2) jest odcinkiem poziomym i jednocześnie równoległym do jednego z boków kwadratów opisanych na przekroju
poprzecznym każdego wspornika, a także jest równoległy do jednego z boków kwadratów opisanych na
przekroju poprzecznym obu łączników (3 i 3').
(1 zastrzeżenie)
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towym do której z jednej strony przytwierdzone jest
siedzisko (6), a z drugiej strony przymocowane są
nogi (3 i 4).
Tylna noga (4) przedłużona jest od góry, do której
przymocowane jest oparcie (7) oraz wspornik (5)
z podłokietnikiem (8). W dolnej części, nogi (3 i 4)
połączone są ze sobą wspornikiem (2) i zakończone
drewnianymi wkładkami (10). Fotel przeznaczony jest
do wyposażania lokali gastronomicznych.
(2 zastrzeżenia)
W. 74212
85 02 25
A47C
E06C
Jacek Buszta, Warszawa, Polska ((Jacek B-u&zta).

Łóżka piętrowe z podestem
Przedmiotem wzoru użytkowego jest zestaw łóżek
piętrowych, w którym wejście na górne łóżko (3)
prowadzi przez podest (1) ze schodkami usytuowany
powyżej dolnego łóżka (2).
(1 zastrzeżenie)

A47C

W. 74239

85 02 27

Piotr Rączka, Tarnów, Polska (Piotr Rączka).
Mebel wielofunkcyjny

A47C

W. 74174

85 02 19

„SPOŁEM" Centralny Związek Spółdzielni Spożywców, Zakład Produkcji i Usług Technicznych, Koszalin, Polska (Adam Wyka).
Fotel
Fotel składa się z podstawy (1) o kształcie prostokątnej ramy wykonanej z rury o przekroju kwadra-

Przedmiotem wzoru użytkowego jest mebel wielofunkcyjny, którego konstrukcję siedziska i oparcia
stanowi zestaw pionowych listew (3) połączonych poziomą listwą (2) oraz zestaw poziomych listew (4) połączonych z sobą dwiema listwami (5). Dolne końce
listew (3) oraz tylne końce listew (4) osadzone są naprzemian i połączone prętem (1).
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W przedniej części siedziska są zamocowane na zawiasie (6) nogi (7) połączone między sobą listwą (8).
Konstrukcję nośną mebla stanowią dwa zespoły nóg
(13 i 16) połączonych elementami (17) oraz poziomymi listwami (12, 15, 18), przy czym listwa (12) posiada dwa symetryczne wycięcia (10), a listwa (15) ma
po bokach rozmieszczane również symetrycznie kątowniki (14) oraz dwa kołki (19), na które osadzone
są przy zmianie funkcji mebla końce listew drugiego
i pierwszego segmentu mające otwory (20 i 21).
(1 zastrzeżenie)

A47C

W. 74375

79

wzoru ma jednolity, tłoczony korpus (1) z wywiniętą krawędzią, dziobkiem (2) i podtłoczonym do środka
dnem (3).
(l zastrzeżenie)

85 03 18

Pierwszeństwo: 84 09 18 - MTP (nr 12/TKJ/84)
Zakłady Przemysłu Drzewnego, Spółdzielnia Pracy
im. J. MarchJewskiego, Elbląg, Polska (Michał Wołczuk, Bogusław Woliński, Władysław Banasik).
Kanapa rozkładana
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji kanapy rozkładanej o parametrach
zapewniających swobodę i pełny komfort wypoczynku.
Kanapa rozkładana charakteryzuje się tym, że połączone ze sobą zawiasowo siedzisko (1) i oparcie (2)
są wymodelowane warstwowo a ich obrzeża (3) są
zaokrąglone, najkorzystniej promieniem równym 0,13
szerokości kanapy, zaś oparcie (2) ma długość (Li)
większą od długości (Lg) siedziska (1), która utrzymana jest w granicach 0,63 długości całkowitej kanapy. Podłokietniki (4) boków (5) kanapy są zaokrąglone promieniem równym 0,05 szerokości kanapy z
tolerancją 10% w plusie lub minusie. Podłokietniki
(4) są zaopatrzone w liczne, płaskie, elastyczne
z wstępnym naciągiem zamocowane pasy. Do każdego
z boków (5) kanapy są przytwierdzone, co najmniej
dwie pionowe listwy dystansowe. Boki (5) kanapy są
obciągnięte brytami pokryciowej tkaniny lub skóry.
(1 zastrzeżenie)

A47J

W. 74247

85 02 27

Jan Banach, Oława, Polska (Jan Banach).
Urządzenie do tarcia bulki
Urządzenie składa się z dwu rozłącznych zespołów,
dolnego (1) i górnego (4) połączonych ze sobą teleskopowo. Zespól dolny (1) ma tarkę (5) z zębami skierowanymi do góry, a zespół górny (4) ma uzębioną
przegrodę (6). Zęby te są rzadkie, o większej wysokości niż w tarce (5) i są skierowane w dół.
(1 zastrzeżenie)

A61H

84 01 19

W. 7174«

Krzysztof Zadęcki, Warszawa,
Zadęcki).

Polska

(Krzysztof

Przyrząd do masażu ciała

A47J

W. 74243

85 02 26

Wojewódzki Związek Spółdzielni Mleczarskich, Rejonowy Zakład Remontowy» Krzepłce, Polska (Ryszard Czarnecki, Alojzy Kwiatkowski, Zbigniew Chądzyński, Stanisław Michalak).
Wiadro

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie wiadra
o jednolitym, tłoczonym korpusie. Wiadro według

Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji przyrządu zwiększającej efektywność masażu. Przyrząd stanowi pręt (1) zakończony uchwytami (2, 3), na którym osadzone są jednakowo ukształtowane wałeczki
(4) ze sprężystego materiału, zawierające wklęśnięcia (5).
(1 zastrzeżenie)
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A61M

W. 74192
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85 02 21

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Medycznej
„ORMED", Warszawa, Polska (Andrzej Lietz, Leszek
Ignacak, Tadeusz Pawełek).
Uchwyt do przewodów anestezjologicznych
Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji uchwytu
zapewniającej uporządkowane mocowanie przewodów
anestezjologicznych podczas zabiegu operacyjnego.
Uchwyt stanowi płytka (1), której obrzeże jest tak
ukształtowane, że tworzy szereg otworów (2), w których mocowane są przewody anestezjologiczne. Płytka (1) osadzona jest na sztycy (3), która mocowana
jest w gnieździe (4) sztycy (6). Sztyca (6) mocowana
jest do blatu stołu (8) operacyjnego za pomocą zacisku (9) z pokrętłem (10).
(1 zastrzeżenie)

Dział B
RÔŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
B01D
A01K

W. 70253

83 04 18

Witold Nowak, Sosnowiec, Polska (Witold Nowak).
Urządzenie do filtrowania wody w akwarium
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie konstrukcji niezawodnego i taniego w eksploatacji urządzenia filtrującego.
Urządzenie do filtrowania wody w akwarium mające silnik elektryczny oraz wirnik pompy charakteryzuje się tym, że oś (4) elektrycznego silnika (3)
połączona jest bezpośrednio w sposób rozłączny z wirnikiem (12) pompy oraz uszczelniona jest, z obu stron
ścianki obudowy (1) filtra, uszczelkami (5) z tworzywa elastycznego. .*. ..
, j d zastrzeżenie)

a obu połączonych złączem gwintowym. Kształtka jest
wyposażona w uszczelniające pierścienie elastyczne
typu „o-ring". Szczelność zabezpieczają odpowiednio
uformowane kołnierze (8, 11) ochraniające pierścienie
elastyczne.
(1 zastrzeżenie)

B01L

W. 74258

85 03 01

Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta,
Wrocław, Polska (Zbigniew Kowalik, Witold Rybak,
Bolesław Góral, Józef Ziółkowski). .
Wysokopróżniowe kranozłącze gwintowe szklanej
. aparatury, laboratoryjnej
Kranozłącze złożone jest z dwóch szklanych rurek
(A i B), dwóch nasadek (D) złączonych teflonową
kształtką (C) wyposażoną w uszczelniające pierścienie
elastyczne typu „o-ring".
Rurki (A i B) mają wewnętrzny gwint któremu
przynależą zewnętrzne gwinty uformowane na nasadkach (D). Szczelność zabezpieczają odpowiednio
uformowane kołnierze (10, 15) i (14) ochraniające
pierścienie elastyczne.
(1 zastrzeżenie)

''

B01L

W. 74257

"

i//'

85 03 01

Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta,
'Wroclaw, Polska (Zbigniew Kowalik, Witold Rybak,
Bolesław Góral, Józef Ziółkowski).
- .
Bezsmarowy kran wysokopróżniowy dla szklanej
aparatury laboratoryjnej
Kran złożony jest ze szklanej rurki (A) oraz z cylindrycznej teflonowej kształtki (C) z nasadką (B)
spełniającą rolę pokrętła kształtki względem rurki

B01L

W. 74259

85 03 01

Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta,
Wrocław, Polska (Zbigniew Kowalik, Witold Rybak,
Bolesław Góral, Józef Ziółkowski).
Wysokopróżniowe zamknięcie gwintowe szklanej
aparatury laboratoryjnej
Zamknięcie złożone jest ze szklanej rurki (A) oraz
teflonowej kształtki (B) z nasadką (C). Rurka (A) ma
wewnętrzny gwint przynależny zewnętrznemu gwin
towi nasadki (C) a cienka ścianka (6) spełnia rolę
podkładki ślizgowej. W gnieździe (4) spoczywa ela
styczny pierścień uszczelniający (5).
(1 zastrzeżenie)
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W. 74260

85 03 01

Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta,
Wrocław, Polska (Zbigniew Kowalik, Witold Rybak,
Bolesław Góral, Józef Ziółkowski).
Wysokopróżniowe złącze gwintowe szklanej aparatury
laboratoryjnej
złożone jest z dwóch szklanych rurek (A, B)
oraz dwóch nasadek (D) złączonych teflonową kształtką (C). Rurki (A i B) mają wewnętrzny gwint, któremu przynależy zewnętrzny gwint uformowany w nasadkach (D) a uszczelnienie następuje na powierzchniach teflonowych kołnierzy (9) i na pierścieniach elastycznych (5) spoczywających w gniazdach (4).
(1 zastrzeżenie)

B01L

W. 74261
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B21C

W. 75075

85 06 27

Kombinat Metalurgiczny - Huta Katowice, Dąbrowa Górnicza, Polska (Józef Prochowski, Walter Groticki, Franciszek Firla, Andrzej Kurpanik).
Koło znakewnicy, zwłaszcza do znakowania szyn
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania uszkodzeń mechanicznych walcówki w czasie
przepuszczania jej przez zr.akownicę.
Tarcza (1) koła znakownicy, mająca na obrzeżu umocowaną wymienną kasetę (2), ma zewnętrzny obrys
(1.1) stanowiący przedłużenie zewnętrznego obrysu
(2.2) kasety (2).
(1 zastrzeżenie)

85 03 01

Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta,
Wrocław, Polska (Zbigniew Kowalik, Witold Rybak,
Bolesław Góral, Józef Ziółkowski).

B21D

W. 74214

85 02 25

Wysokopróżniowy kran bezsmarowy dla szklanej
aparatury laboratoryjnej

Fabryka Osprzętu Samochodowego POLMO, Łódź,
Polska (Zenon Stolarczyk).

Kran złożony jest z części szklanej uformowanej
ze szklanych rurek (1, 2) w kształcie litery „T" oraz
tefłonowej kształtki (B) zakończonej pokrętłem (C)
i zaopatrzonej w uszczelniające pierścienie elastyczne
typu „o-ring". Szczelność zabezpieczają odpowiednio
•uformowane kołnierze (8, 11) ochraniające pierścienie
elastyczne (10).
(1 zastrzeżenie)

Wj krojnik do wycinania detali z taśmy metalowej
Za pomocą wykrój nika według wzoru użytkowego
można wycinać z taśmy metalowej detale o różnych
kształtach i wymiarach.
Wykrój nik ma wymienne komplety matrycy i wymienne komplety stempla, które są osadzane odpo-
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wiednio w stałej obsadzie (4) matrycy i w stałej obsadzie (18) stempla. Każdy z wymiennych kompletów
matrycy składa się z matrycy (5), wyrzutnika (8),
obsady (6) stempla matrycowego, stempla (7) matrycowego i odlepiacza (9). Każdy z wymiennych kompletów stempla składa się ze stempla (19) i płytki (21)
zdzierającej.
(2 zastrzeżenia)

B22D

W. 73966

Fabryka Maszyn Odlewniczych, Kraków,
(Mieczysław Sarnecki, Tadeusz Sieńko).

Polska

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszczenia konstrukcji kokilarki, przy zachowaniu prawidłowego prowadzenia przesuwnej płyty przy składaniu
i rozdzielaniu kokili oraz prawidłowej siły docisku
obu płyt
Urządzenie charakteryzuje się tym, że do oporowej
płyty (2) zamocowana jest wahliwie podkokilowa płyta (3), a przesuwna podkokilowa płyta (6) z płytą wypychaczy (7) z trzpieniami (8) opierającymi się na zderzakach (9) zamocowanych w zderzakowej płycie (4)
jest przymocowana do tłoczyska pneumatycznego siłownika (5). Przesuwna podkokilowa płyta (6) jest wsparta na prowadnicach (10) podwieszonych wahliwie na
sworzniu (11) i obejmujących po dwie pary z szeregu rolek (13) zamocowanych do belek (12), znajdujących się po obu stronach ramy (1), na całej długości skoku przesuwnej płyty (6).
(1 zastrzeżenie)

W. 74186

W obudowie dolnej (1) i górnej (2) jest ułożyskowana krzywka (4), której obrót powoduje ruch posuwisto-zwrotny suwaka (6). W górnej części suwaka
(6) mocowane jest narzędzie wkrętami (11). Urządzenie przystosowane jest do mocowania w ręcznych
obrabiarkach posiadających ruch obrotowy, jak wiertarki i szlifierki.
.
(2 zastrzeżenia)

85 01 07

Kokilarka do odlewania odlewów kształtowych

B23B

Nr 25 (313) 1985

B23K

W. 74173

84 02 19

Ośrodek Badawczo-Projektowy Przemysłu Teleelektronicznego „Telkom-Telpro", Warszawa, Polska (Bogdan Chojnacki, Wojciech Szpecht, Krzysztof Zawadzki).
Wózek urządzenia lutowniczego
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie eliminacji
czynności wielokrotnego zbrojenia i rozbrajania typowych wózków lutowniczych w płytki obwodów
drukowanych.
Wózek według wzoru składa się z dwóch belek długich (1) i dwóch belek krótkich (2) połączonych ze
sobą w sposób nierozłączny. U dołu w obu belkach
długich (1) znajdują się cztery wsporniki (3), do których zamocowane są obrotowo, równolegle w stosunku do siebie dwa uchwyty (4) posiadające na końcach
zaczepy (5) w kształcie haków sprzęgających wózek
lutowniczy z ramą montażową, ściągane do środka
wózka sprężynami (6).
Ponadto w obu belkach długich (1) na zewnątrz
wózka znajdują się cztery prostokątne wypusty (7)
służące do przyłączenia wózka ze współpracującym
urządzeniem lutowniczym.
(1 zastrzeżenie)

85 02 21

Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego
„POLAR", Wrocław, Polska (Arkadiusz Mazurek).
Urządzenie do obróbki wykańczającej powierzchni
wewnętrznyych, zwłaszcza w przedmiotach
nieobrotowych
Urządzenie według wzoru użytkowego służy do
obróbki wykańczającej powierzchni wewnętrznych.

B23P
B23H

W. 74176

85 02 18

Huta Baildon, Katowice, Polska (Mieczysław Kliś,
Mieczysław Janik).

Nr 25 (313) 1983

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Elektrodrążarka z elektrodą w postaci krążka
Wzór użytkowy eliminuje postoje elektrodrążarkl
wywołane obracaniem elektrody w miarę jej zużywania się.
Elektrodrążarka według wzoru użytkowego ma elektrodę osadzoną na wrzecionie (6), połączonym przekładnią cierną (3, 8) z przekładnią śrubową (1, 2)
z wrzeciennikiem (5) zamocowanym do wrzeciennika
przekładni śrubowej (1).
(1 zastrzeżenie)

B24B

W. 71650

B25B

83
W. 74263

85 03 02

Stanisław Pasierb, Rzeszów, Polska (Stanisław Pasierb).
Kluci o nastawnych szczękach do odkręcania
i dokręcania łączników gwintowych
Wzór użytkowy rozwiązuje problem opracowania
konstrukcji klucza o nastawnych szczękach, o niedużych wymiarach gabarytowych i dużym rozwarciu
szczęk, a tym samym dużej jego uniwersalności.
Klucz składa się z rękojeści górnej (1) połączonej
nierozłącznie ze szczęką stałą (3) i rozłącznie ze szczęką ruchomą (4) oraz z dźwigni dolnej (5), której jeden koniec połączony jest przegubowo z narożem
szczeki ruchomej (4), a z drugim jej końcem połączona jest obrotowo rękojeść dolna (9), natomiast środkowa część dźwigni dolnej (5) połączona jest przegubowo z dźwignią poprzeczną (11), której drugi koniec połączony jest również przegubowo z obejmą (12)
osadzoną na końcu śruby (13), usytuowanej wzdłużnie w rękojeści górnej (1) i zaopatrzonej w nakrętkę
(14), umieszczoną w wycięciu (15) rękojeści górnej (1).
(5 zastrzeżeń)

84 12 30

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska (Józef Syska, Józef Łukasik, Kazimierz Bednarek, Kazimierz Wolnik, Andrzej Gaj, Andrzej Taborek).
Ostrzarka elektrochemiczno-ścierna
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia
niezawodności ostrzarki przeznaczonej do produkcyjnego ostrzenia narzędzi z płytkami ze spieków, zwłaszcza noży tokarskich.
Ostrzarka ma na czołowej ścianie dolnego korpusu
(1) osadzone segmenty (5) hydraulicznego sterowania
przesuwu poziomego stołów (10) i segment (6) hydraulicznego sterowania podnoszenia i opuszczania stołów
(10). Stoły (10) ulożyskowane są w sprężystych, tocznych prowadnicach, zaś zasilacz elektryczny (17) zaopatrzony jest w wymiennik ciepła (18) usytuowany na
jego zewnętrznej, górnej powierzchni oraz w chłodzący kanał (19) w jego dolnej, wewnętrznej części.
(1 zastrzeżenie)

B26F

W. 74219

85 02 26

Eugeniusz Zaprzałek, Warszawa, Polska (Eugeniusz
Zaprzałek).
Wycinarka uszczelek kołnierzowych
Celem wzoru jest zapewnienie skrócenia czasu wy*
konania uszczelek. Wycinarka składa się z podstawy
drewnianej (1) i łoża (2) spawanego i skręcanego z elementów blach oraz dłużyc kształtowników, na których jest zamocowana obrotowo tarcza (3). Nożyk (4)
zamocowany jest na obrotowej osi pokrętła (7).
(2 zastrzeżenia)
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B27F
E06B

W. 74182

85 02 20

Zakłady Stolarki Budowlanej „Stolbud", Gorzów
Wielkopolski, Polska (Ryszard Sitek, Ryszard Rychlik, Stanisław Tokarek).
Urządzenie do składania wypełnień drzwiowych
Wzór rozwiązuje zagadnienie mechanizacji procesu
wytwarzania drabinkowych wypełnień drzwiowych.
Urządzenie ma szkieletowy korpus, dwuczęściowy,
nastawny poziomo przy pomocy mechanizmu śrubo-

B43L
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85 02 Oft

Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Płońsk, Polska
(Krzysztof Kopański).
Przyrząd kreślarski
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie przyrządu kreślarskiego umożliwiającego kreślenie linü
prostych pod dowolnym kątem.
Przyrząd składa się z liniału (1) z umocowaną na
jego wierzchu prowadnicą (10), po której przesuwa
się suwak (2) z umocowanym do niego przegubowoliniałem (12). Na suwaku znajduje się uchwyt (4),
w którym umieszczono mechanizm klawisza (6), którego zaokrąglony koniec roboczy współpracuje z trapezowym kanałem (9) w prowadnicy (10). Śruba (3)blokuje suwak (2), a śruba (11) ustala liniał (12)«
Wskaźnik (18) pozwala na kontrolowanie wartości
przesuwu suwaka. Obciążniki (7) i (8) unieruchamiają przyrząd na rysownicy.
(1 zastrzeżenie)

wego (8). Łańcuchy (6), zaopatrzone w zabieraki korytkowe (11), w które wprowadzane są poprzeczne
paski, osadzone są na kołach (5) napędzanych poprzez
wał, przekładnię (3) i silnik elektryczny.
W przedniej części szkieletowego korpusu zamocowane są pionowe zasobniki pasków (9), pod którymi
umieszczone są tarcze wybierakowe, wprowadzające
paski do zabieraków korytkowych (11). W korpusie
osadzone są pionowo, przesuwnie silniki (14) z wrzecionami (15) oraz frezami, które wykonują po przeciwległych końcach pasków prostokątne nacięcia.
(4 zastrzeżenia)

BStO

W. 74218

85 02 25

Przedsiębiorstwo Produkcji Wyposażania Zakładów
Usługowych „WUTEH", Piotrków Trybunalski, Polska (Marek Jędrych, Jerzy Cichoracki, Klemens Mazerant).

B43M

W. 71182

83 10 19

Mechanizm ręcznego przechyłu mieszalnika
betoniarki wolnospadowej

Stanisław Màlendowicz, Warszawa, Polska (Stanisław Malendowicź).

Celem wzoru jest ułatwienie obsługi betoniarki wolnospadowej.
Mechanizm ręcznego przechyłu mieszalnika betoniarki wolnospadowej składa się z koła napędowego
(3) z tuleją (4) oraz przekładni ślimakowej przymocowanej do ramy podwozia (2). Ślimak (7) przekładni
ma dwie jednakowe końcówki wału (9) wystające z
obu stron .korpusu (6) przekładni, zaopatrzone we
wpusty (10) do nasadzania koła napędowego (3) z dowolnej strony.
(2 zastrzeżenia)

Aparat kreślarski składa się z rysownicy (3), doktórej jest przymocowana poprzeczka nieruchoma (1)
z ramionami (2) zakończonymi poprzeczką ruchomą
(4) z liniałem (5). Poprzecziki (1, 4) oraz ramiona (2Y
tworzą równoległobok prowadzący liniał (5) po rysownicy (3). (1 zastrzeżenie)»
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Politechnika Lubelska, Lublin, Polska
Tętnik).

85 02 21
(Zbigniew

Podpora toczna
Podpora toczna służy do przemieszczania po płaskich powierzchniach wózków transportowych, mebli.
Podpora toczna składa się z korpusu cylindrycznego
(2) zakończonego gniazdem w kształcie wklęsłej czaszy kulistej do której dotyka kula (1) wystająca mniej
niż połową poza korpus. Korpus (2) od strony kuli (1)
zakończony jest elastycznym brzegiem (3).
(1 zastrzeżenie)

B60C

W. 74244

B60L
B60M

85
W. 74 183

85 02 19

Chorzowska Wytwórnia Konstrukcji Stalowych
„Konstal", Chorzów, Polska (Henryk Ciosiński, Edward Sołtys).
Jednoramienny odbierak prądu
Przedmiotem wzoru użytkowego jest jednoramienny odbierak prądu stosowany w elektrycznych pojazdach szynowych, przeznaczony, zwłaszcza dla tramwajów.
Składa się z podstawy (1) w kształcie litery H,
sprężyn (2) napędu podnoszącego, głównego dolnego
ramienia (3), pałąka (4) ze ślizgaczem (5), dolnego
ustalającego ramienia (6) i górnego ustalającego ramienia (7). Sprężyny (2) są zamocowane jednym końcem w widełkach (8), zamocowanych na ramieniu
podlstawy (1), zaś dnugim końcem na dźwigniach (12)
zamocowanych na wałku (11) dolnego głównego ramienia (3). Dolne ustalające ramię (6) jest zamocowane na mocującym elemencie (9) osadzonym na podłużnym ramieniu podstawy (1) i poprzeczce (14) pałąka (4), zaś górne ustalające ramię (7) jest zamocowane na osi (15) ślizgacza (5) i tulei (13) zabudowanej na głównym dolnym ramieniu (3).
(1 zastrzeżenie)

85 02 27

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej „Meprozet", Gdańsk, Polska (Stanisław Stężała, Zbigniew Sochalski, Ryszard Żywiecki,
Grzegorz Pałka, Ryszard Szczepiński, Stanisław So"cha, Andrzej Matuszkiewicz).
Elastyczny wkład opony pełnej
Elastyczny wkład w postaci pojedynczego pierścienia (1) o przekroju poprzecznym zbliżonym do prostokąta posiada ściany boczne (4) większe od ściany
czołowej (5). Ściany boczne (4) posiadają ponadto

B61L

W. 74945

85 06 07

Polskie Koleje Państwowe, Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, Warszawa, Polska (Jerzy Jakubowicz, Jan Wojciechowski, Tomasz
Czarnecki, Sergiusz Chojnacki).
Urządzenie peronowe informujące o liczbie minut
i
d° przyjazdu pociągu

pierścieniowe wybrania (6) o przekroju poprzecznym
w kształcie trójkąta, którego wysokość „b" w stosunku do szerokości „a" ściany czołowej (5) wynosi
jak b:a=(l-1,25) : 10, natomiast szerokość „c" podstawy tego trójkąta w stosunku do długości „d" ściany bocznej (4) wynosi jak c:d=(l-1,25) : 2,5.
Elastyczny pierścień (1) oblany jest poliuretanowym
płaszczem (2), tworząc łącznie masyw opony pełnej
osadzonej na obręczy koła (3).
(1 zastrzeżenie)

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie prostej
i łatwej w eksploatacji konstrukcji urządzenia peronowego.
Urządzenie ma żarówki (1) wraz z oprawkami (13)
usytuowane w linii prostej równoległej do najdłuższych krawędzi obudowy tak, że osie oprawek (13)
są prostopadłe do dna (4) obudowy ograniczonego jej
najdłuższymi i najkrótszymi krawędziami. Oprawki
(13) są połączone z dnem (4) obudowy poprzez nagwintowane tulejki (14), wspornik (15) i elementy dystansowe (16), natomiast przewodami elektrycznymi (17)
z listwami zaciskowymi (18) przymocowanymi do
w&pornika (15). Obie ścianki czołowe, przednia (2)
i tylna (3), połączone z dnem (4) wzdłuż najdłuższych
krawędzi, są złożone z maskownic, przysłon matowych i szyb przeźroczystych, przy czym każda maskownica ma otwory kołowe (19) rozmieszczone od

strony jednego boku (6) obudowy w kierunku jej
drugiego boku (6) naprzeciw kolejnych żarówek (1)
oraz ma otwór (20) o kształcie trójkąta zwróconego
podstawą w kierunku otworów kołowych (19), usytuowany naprzeciw żarówki (1) znajdującej się przy
drugim boku (6), zaś pozostałe żarówki (1) wraz z
oprawkami (13), znajdujące się naprzeciw otworów
kołowych (19) maskownic są otoczone osłonami (21)
w kształcie litery Q.
(2 zastrzeżenia)

B62O
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W. 72240

sztynie, Olsztyn, Polska (Feliks Muraszko, Wiesław
Padzik, Grzegorz Walczak, Wojciech KoraeniOfwctei,
Andrzej Diuba).
Opylacz tunelowy do wysiewu chemikálii
samolotami
Wzór użytkowy dotyczy opylacza tunelowego do
wysiewu chemikálii samolotami rolniczymi. Opylacz
ten może znaleźć zastosowanie do nawozów granulowanych, pylistych jak i krystalicznych, ogólnie dostępnych i stosowanych w rolnictwie.
Opylacz tunelowy składający się z tunelu (1), gardzieli wysypowej, owiewki (3) i osłony (4), charakteryzuje się tym, że pod środkowym otworem wylotowym (7) tunelu (1) zamontowana jest przystawka
(9) z szeregiem kierownic (10), co najmniej trzech,
•rozdzielających wysypywany nawóz ze środkowego
rękawa gardzieli wysypowej, przy czym środkowa
kierownica (10) jest w kształcie stożka, a pozostałe
są symetrycznie równoległe do krawędzi przystawki
(9).
(1 zastrzeżenie)

84 04 02

Hieronim Drożdż, Stanisław Wierzgacz, Wrocław,
Polska (Hieronim Drożdż, Stanisław Wierzgacz).
Mikrociągnik rolniczy
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie uniwersalnego mikrociągnika do uprawy ziemi i pielęgnacji
roślin.
Mikrociągnik zbudowany jest z ramy (1), do której przymocowane są łożyska (2) dla głównej osi (3)
i przekładniowej osi. Na głównej osi (3) zamocowane
są jezdne koła (4) a na przekładniowej osi zamocowana jest przekładnia i mimośród (9). W górnej
części ramy (1) zamocowana jest pompa (11), zbiornilk ciśnieniowy (12) silnik napędowy (16) oraz rączfcl
kierujące (17). W dolnej części ramy zamocowany jest
zaczep, który ma otwory do mocowania obejmy (20).
(2 zastrzeżenia)

B65B

W. 74178

85 02 19

Zakłady Przemysłu Bio weterynaryjnego „Biowet",
Puławy, Polska (Adam Dzierżą wski, Zbigniew Berna t, Włodzimierz Będowski, Edward Rój, Horald Tiemann).

B64D

W. 74245

85 02 27

Wytwtórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL - Warszawa-Okęcie", Oddział Usług Agrolotniczych w Ol-
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Urządzenie do porcjowania tabletek
Urządzenie do porcjowania tabletek stanowi przymocowana do zsypu (1) tabletkarki (2), rynna (3), której koryto jest symetrycznie rozdwojone na odnogi
(4) i (5), przy czym na przecięciu wewnętrznych ścian
odnóg (4) i (5) osadzona jest wahliwie na osi (7) przegroda (6), połączona za pośrednictwem układu dźwigniowego (8) z elektromagnesem (9).
Urządzenie jest przydatne do tabletek o małej wytrzymałości mechanicznej.
(1 zastrzeżenie)
B65B
W. 74241
85 02 29
B67D
Spółdzielnia Niewidomych „PIAST", Sulechów, Polska (Zygmunt Kotwicki).
Zakrywka gwintowana do butelek
i podobnych pojemników
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie konstrukcji zakrywki gwintowej, utrudniającej niepożądany dostęp dzieci do zawartości butelki.

B65D

W. 74250

85 02 28

Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice, Zakłady Tworzyw Sztucznych „Ząbkowice ERG", Dąbrowa Górnicza, Polska (Czesław Fiołek, Waldemar
Wieczorek, Jerzy Kania, Edward Siejka, Maciej Bochenek).
Pojemnik na śmieci
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie konstrukcji pojemnika o zwartej budowie i wygodnego
w eksploatacji.
Pojemnik składa się z korpusoi (1) w dnie którego
znajduje się wybranie (2), pokrywy (3) z wgłębieniem
(6) dopasowanym do płaszczyzny wewnętrznej (7)
uchwytu (5). Otwór korpusu (1) dopasowany jest do
wymiarów znormalizowanych otworów zsypowych.
(1 zastrzeżenie)

Zakrywka składa się zasadniczo z kołpakowego pokrętła (1) oraz osadzonej w nim obrotowo kołpakowej zakrętki (2), przy czym na powierzchniach obu
tych części są utworzone wzajemnie zazębiające się
elementy zaczepowe w postaci występów zębatych (16),
wnęk, zaczepów skrzydełkowych (11), występów pierścieniowych.
Zazębienie przeciwległych występów i wnęk, niezbędne w celu zdjęcia zakrywki, jest możliwe tylko
przy dodatkowym, osiowym nacisku pokrętła (1) w
stronę butelki (5).
(1 zastrzeżenie)
B65D

W.69399

821104

Zakłady Chemiczne „Uranium", Między wojewódzka
Spółdzielnia Pracy, Łódź, Polska (Kazimierz Karski,
Grzegorz Maślikowski, Maria Janowska).
Kos»
Kosz w przekroju poziomym kształtem zbliżony do
prostokąta ma dłuższe boki (1) ażurowe i usytuowane ukośnie do prostokątnego dna (2), utworzonego w
formie kraty oraz ma krótsze boki (3) także w formie kraty.
W dnie są nóżki (5) o postaci zbliżonej do stożka,
mające wybrania (6) umożliwiające nasadzanie kosza
w otworze (7), w wywinięciu (8) boku (1).
(1 zastrzeżenie)

B65D
A47G

W. 74251

85 02 28

Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice, Zakłady Tworzyw Sztucznych, Ząbkowice ERG", Dąbrowa Górnicza, Polska (Czesław Fiołek, Waldemar
Wieczorek, Jerzy Kania, Edward Siejka, Maciej Bochenek).
Pojemnik na brudną bieliznę - taboret
Pojemnik składa się z korpusu (2) w kształcie walca posiadającego od góry obrzeże (4), które w dwóch
naprzeciwległych miejscach poszerza się tworząc uchwyty (5). Dno (7) korpusu (2) ma koliste uwypuklenie (9) oraz otwory przewietrzające (10). Pokrywa (3)
nakłada się na obrzeże (4) i w górnej ścianie (12) posiada wgłębienie oraz otwory przewietrzające (13).
(1 zastrzeżenie)
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Wiadro dwukomorowe
Wiadro dwukomorowe składa się z dwóch komór
(?) i (3), których przeciwległe wewnętrzne ściany (15)
i (16) związane są ze sobą w górnej partii za pomocą
łuku (17) i posiadają dwa użebrowania (18).
Wiadro posiada podwójne uchwyty (19) i (20) połączone z nim na zasadzie zatrzasków (21). Uchwyty
składają się ze sobą wzdłuż .ściany (22).
(1 zastrzeżenie)

B63D
A47J

W. 74252

85 02 28

Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice, Zakłady Tworzyw Sztucznych „Ząbkowice ERG", Dąbrowa Górnicza, Polska (Czesław Fiołek, Waldemar
Wieczorek, Jerzy Kania, Edward Siejka, Maciej Bochenek).
.
.
Wiadro ze szczelną pokrywą w formie miski
Istotą wzoru użytkowego jest hermetyczne zamknięcie wiadra (1) z pokrywą (5), które następuje po powierzchni stożka uszczelniającego (4) na wywinięciu
(2) od strony zewnętrznej na wiadrze ze stożkiem
uszczelniającym (7) usytuowanym na obrzeżu pokrywy (6) od strony wewnętrznej. Ponadto pokrywa (5)
odwrócona pełni funkcję miski. Na krawędzi łączącej
ścianę boczną (9) ze ścianą poziomą (10) w dwóch naprzeciw siebie leżących miejscach znajdują się wgłębienia (12) w które na zasadzie zatrzasku wchodzą
występy (13) znajdujące się na uchwycie (14) dociskające pokrywę (5) do wiadra (1).
(1 zastrzeżenie)

B65D
A47J

W. 74253

85 02 28

Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice, Zakłady Tworzyw Sztucznych „Ząbkowice ERG", Dąbrowa Górnicza, Polska (Czesław Fiołek, Waldemar
Wieczorek, Jerzy Kania, Edward Siejka, Maciej Bochenek).

B65D

W. 74254

85 02 28

Wojciech Klocek, Kielce, Polska (Wojciech Klocek).
j

.-*

Koperta listowa

Koperta składa się z dwu jednakowych części (1)
o kształcie prostokątnym i gładkiej powierzchni, wykonanych z folii poliamidowej. Trzy krawędzie (3)
połączone są trwale a czwarta krawędź (4) pozostawiona jest otwarta,
(1 zastrzeżenie)

B65G
A01D

W. 74217

85 02 25

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji
Rolnictwa, Warszawa, Polska (Tomasz Kołodziejczyk,
Jerzy Janyga, Zbigniew Pankowski, Janusz Stopierzyński).
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Urządzenie do załadunku, transportu i wyładunku
pasz objętościowych oraz materiałów sypkich
Urządzenie połączone z ciągnikiem za pomocą trzypunktowego układu zawieszenia, napędzane jest z wałka odbioru mocy ciągnika.
Urządzenie jest zaopatrzone w obracający sią nasiębiernie bęben skrawający (7) wyposażony w noże
skrawające (8) oraz łopatki rzutowe (9), a także w
przenośnik śrubowy (10), które są połączone z wałem
napędowym (17) poprzez jedno sprzęgło kłowe (18).
Ponadto główne cáejgno (5) trzypunktowego układu
zawieszenia ciągnika jest połączone giętkim cięgłem
(29) z nieruchomym zaczepem (30) ciągnika, przy czym
cięgno (5) jest zamocowane obrotowo do zbiornika (1)
za pomocą łącznika (4).
(1 zastrzeżenie)

B66C
B63B

W. 75110

B66C

W. 74221

85 0225

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego „Projmors", Gdańsk, Polska (Mieczysław CzajkowsJri).
Żuraw pływający
Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji żurawia pływającego posiadającego łatwość montażu
i demontażu wysięgnika, maszynowni i wieńca zębatego mechanizmu obrotu.
Żuraw składający się z pontonu i żurawia z wysięgnikiem czteroprzegubowym charakteryzuje się tym,
że słup (1) osadzony jest wewnątrz cylindrycznego
trzonu (3) przy pomocy dolnego łożyska (5) i rolek
głównego łożyska. Wychylnik (16), spora (17) i łącznik (18) jest składany na stojaku (31) pontonu. Prawa
część (34) maszynowni łączy się ze słupem (1) przez
sworznie (36). Lewa część (35) maszynowni przymocowana jest do prawej części (34) śrubami (37) i ma
podwieszony segmentowy balast.
(1 zastrzeżenie)

85 06 29

Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych „Towimor', Toruń, Polska (Zbigniew Zasadzki, Irena Zasadzka, Marian Klimkiewicz, Zdzisław Syrkowski,
Mariusz Krawczyński, Grażyna Zygnerska).
Jednobębnowa wciągarka sieciowa
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszczenia konstrukcji wciągarki i zmniejszenia jej ciężaru
oraz kosztów wytwarzania.
, Jednobębnowa wciągarka sieciowa, według wzoru
użytkowego, charakteryzuje się tym, że bęben sieciowy (6) zaopatrzony jest w tulejowy czop (5) z uzębieniem wewnętrznym (10). Uzębienie wewnętrzne (10)
tulejowego czopa (5) zazębione jest z uzębieniem zewnętrznym (11) tulejki (3) osadzonej na wałku (2)
silnika napędowego (1) zamocowanego do stojaka (4).
(1 zastrzeżenie)

B66D
F16D

W. 72805

84 06 22

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wałbrzych", Wałbrzych, Polska (Bogdan Bednarek, Marian Szulc, Stefan Kiełbik, Władysław Suława).
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Hamulec bezpieczeństwa kołowrotu kopalnianego
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie skutecznie działającego hamulca bezpieczeństwa kołowrotu
kopalnianego przeznaczonego do transportu materiałów i urządzeń w podziemnych wyrobiskach pochyłych, zwłaszcza nachylonych pod kątem do 45°.
Istota tego hamulca polega na zastosowaniu dodatkowego bieżnika hamulcowego (1) zamocowanego
trwale na bębnie linowym od strony przekładni obiegowej. Ponadto zastosowano dodatkowo ciężar (6) zawieszony na końcu dźwigni kątowej (4) łączącej elementy cierne (2) hamulca. Ciężar ten jest połączony
z siłownikiem pneumatycznym (7), który jest sterowany za pomocą elektrozaworu (10). Wyłącznik prędkości tego elektrowozu jest umieszczony przy kołnierzu (12) bębna linowego, przy czym do kołnierza (12)
są przyspawane krótkie odcinki pręta stalowego (14)
rozmieszczone w jednakowych odstępach na całym
obwodzie tego kołnierza.
(1 zastrzeżenie)

B66D

W. 75136

85 07 05

Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych „Towimor", Toruń, Polska (Eugeniusz Tymolewski, Stefan
WasilewsJri, Jerzy Solarski, Grażyna Choj naćka).

Wciągarka linowa
Przedmiotem wzoru użytkowego jest wciągarka linowa do zadawania w szerokim zakresie obciążeń
wciągarkom badanym na stacji prób.
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie konstrukcji umożliwiającej, przy obciążeniach przekraczających dopuszczalne obciążenie przekładni bezstopniowej, napęd śruby pociągowej układacza liny. Wciągarka według wzoru użytkowego ma dwie przekładnie łańcuchowe, bezpośrednią (5) i pośrednią (6), których koła czynne osadzone są na końcówce (10) wału
(9) wyprowadzonego poza podporę (8). Koła bierne
przekładni (5) i (6) osadzone są na wyprowadzonych
poza korpus przekładni układacza liny (4) wałach (12)
i (11).
(1 zastrzeżenie)

Dział C
CHEMIA I METALURGIA
C25C

W. 75142

85 07 05

C25C

W. 75143

85 07 05

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Ryszard Chamer, Franciszek Czechowski).

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Ryszard Chaîner, Franciszek Czechowski).

Uchwyt kształtujący

Uchwyt kształtujący
Wzór użytkowy umożliwia wyginanie uch anod o
jednakowy kąt, niezależnie od grubości ucha.
Uchwyt kształtujący ma korpus (1) z elementem
mocującym (2). Dolna część korpusu (1) posiada parę
prostopadłościennych zabieraków (3) oraz parę skośnych zabieraków (4), umieszczonych parami w przeciwległych narożach korpusu (1). Skośna krawędź (5)
skośnego zabieraka (4) oraz krawędź (6), równoległa
do głównej osi (7) poziomej korpusu (1) tworzą kąt
(8). Odległość (9) zabieraków (3, 4), prostopadła do
głównej osi (7) poziomej, jest nieco większa od najgrubszego ucha anody.
(1 zastrzeżenie)

Wzór użytkowy umożliwia wyginanie uch anod o
jednakowy kąt, niezależnie od grubości ucha.
Uchwyt kształtujący posiada korpus (1) z elementem mocującym (2) í zabierakami (3) i charaktery-

żuję się tym, że zabieraki (3) usytuowane wzdłuż
dłuższych krawędzi (4) korpusu (1) oraz równolegle
do jego głównej osi (5) poziomej mają długość równą
długości korpusu (1) i odległe są od siebie o odległość (6), nieco większą od najgrubszego ucha anody.
(1 zastrzeżenie)
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Dział I
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO
E01H

W. 75067

85 06 28

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Kielce, Polska (Stanisław Gwoźdź, Adam Misztal).
Urządzenie do zruszania ziemi
Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji urządzenia zapewniającej mało pracochłonne i skuteczne
czyszczenie ulic, współpracującej z mechaniczną zamiatarką.
Urządzenie składa się z płyty nośnej zaopatrzonej
w otwory (11) na śruby mocujące, do której z jednej
strony przytwierdzone są trwale wsporniki (8), z płytą mocującą (9), a z drugiej strony zawieszone są
wahliwie siłownik pneumatyczny (10) oraz ramię
wspornika (2), na którym są przykręcone zęby sprężynujące. Ramię wspornika (2) podwieszone jest na
siłowniku pneumatycznym (10) tworząc z płytą nośną układ trójkątny.
(1 zastrzeżenie)

które są zabetonowane w fundamencie i połączone są
poprzez profile poziome (6) i pionowe (7) oraz połączone są z belkami stropowymi (2) i profilami sufitu
(8), a także z krokwiami (3).
(1 zastrzeżenie)
E04C

W. 74230

Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Lekkich „Keramzyt", Mszczonów, Polska (Adam Skudlarski, Wiesław Janiszewski).
Pustak wentylacyjno-kominowy
Pustak -wentylacyjno-kominowy przeznaczony jest
do wykonywania dowolnej ilości kanałów w ścianach.
Pustak stanowi blok (1) z keramzytobetonu w kształcie sześcianu, w którym jest usytuowany symetrycznie, pionowy kanał przelotowy (2) o przekroju kwadratu z zaokrąglonymi narożami. Blok (1) ma na dwu
przeciwległych ścianach bocznych (a i b) po dwie pionowe bruzdy (3) o przekroju trapezowym.
(2 zastrzeżenia)

E04C

E04B
E04H

W. 7418«

85 02 21
„BISTYP",

Dom mieszkalny wolnostojący
Przedmiotem wzoru użytkowego jest dom mieszkalny wolnostojący z dachem dwuspadowym, parterowy, podpiwniczony, którego ściany posiadają konstrukcję szkieletową.
Szkielet budynku składa się ze słupów nośnych (1)
wykonanych z cienkościennych elementów blaszanych.

W. 74231

85 02 27

Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Lekkich „Keramzyt", Mszczonów, Polska (Adam Skudlarski, Wiesław Janiszewski).
'^■^

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Blach
Legionowo, Polska (Wiesław Raczyński).

85 02 27

Ł

Pustak wentylacyjno-kominowy

(1 t iïIV i

?^

-'

Pustak wentylacyjno-kominowy przeznaczony jest
do wykonywania dowolnej ilości kanałów w ścianach.
Celem wzoru jest rozszerzenie asortymentu stosowanych dotychczas w budownictwie pustaków keramzytobe to nowych.
Pustak według wzoru użytkowego stanowi blok (1)
z keramzytobetonu w kształcie prostopadłościanu z
jednym pionowym kanałem przelotowym (2) o przekroju kwadratu z zaokrąglonymi narożami oraz trzema kanałami nieprzelotowymi (3) o przekroju prostokątnym. Kanały nieprzelotowe (3) są wzajemnie
równoległe, przy czym kanał usytuowany w środku
znajduje się na wspólnej osi z kanałem przelotowym
(2) i jest przesunięty w kierunku tego kanału. Mniejsze ściany boczne (a i b) bloku (1) mają kształt kwadratu a każda z nich ma po dwie pionowe bruzdy (4)
o przekroju trapezowym.
(3 zastrzeżenia)

w

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

E04C

W. 74232

85 02 27

Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Lekkich „Keramzyt", Mszczonów, Polska (Adam Skudlarski, Wiesław Janiszewski).
Pustak wentylacyjno-kominowy
" Pttstále wentylacyjno-kominowy przeznaczony jest
do wykonywania dowolnej ilości kanałów w ścianach.
Pustak według wzoru użytkowego stanowi blok (1)
w kształcie prostopadłościanu, w którym usytuowane
eą symetrycznie dwa" pionowe kanały przelotowe (2)
o przekrojach w kształcie kwadratu z zaokrąglonymi
narożami. Mniejsze ściany boczne (a) i (b) bloku (1)
mają kształt kwadratu, przy czym każda z nich ma
po dwie pionowe bruzdy (3) o przekroju trapezowym.
(2 zastrzeżenia)

szereg rzędów o szczelinowych wydrążeniach. W każdym rzędzie znajduje się jedna szczelina krótka i jedna długa, przy czym szczelina krótka jednego rzędu
położona jest obok szczeliny długiej rzędu sąsiedniego. Szerokość szczelin oraz ścianek pustaka są w przybliżeniu równe.
Pustak cechuje się dobrymi własnościami termoizolacyjnymi, a ściany z niego wykonane posiadają
mały współczynnik przenikania ciepła.
(1 zastrzeżenie)

E21B
F16L
E04C

W. 74233

85 02 27

Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Lekkich „Keramzyt", Mszczonów, Polska (Adam Skudlarski, Wiesław Janiszewski).
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W. 74206

85 02 21

Przedsiębiorstwo Państwowe, Polskie Gwarectwo
Węgla Brunatnego, Zakład Robót Górniczych, Odwodnieniowych i Rekultywacyjnych, Wrocław, Polska (Bogdan Kwiatkowski, Wacław Sapkowski).
Złącze rurowe, zwłaszcza kolumny studziennej

Pustak keramzytobetonowy ścian zewnętrznych
Pustak keramzytobetonowy przeznaczony jest do
wznoszenia ścian budynków mieszkalnych i gospodarczych. Celem wzoru użytkowego jest rozszerzenie
asortymentu stosowanych dotychczas w budownictwie
pustaków wykonanych z keramzytobetonu.
Pustak według wzoru użytkowego stanowi blok (1)
z keramzytobetonu w kształcie sześcianu z trzema
symetrycznie usytuowanymi otworami nieprzelotowymi (2) wzajemnie równoległymi. Dwie przeciwległe
ściany boczne (a i b) bloku (1) mają po dwie pionowe bruzdy (3) o przekroju trapezowym.
.
(2 zastrzeżenia)

E04C

W. 74262

85 03 01

Krotoszyńskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej, Krotoszyn, Polska (Adam Plewa, Roman Broda,
Czesław Kaczmarek).
Pustak
Wzór użytkowy dotyczy pustaka przeznaczonego
zwłaszcza do wznoszenia zewnętrznych ścian budynków. Pustak w kształcie proitopadłoacianiu posiada

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
złącza rurowego rozłącznego dla elementów rurowych
o dużych średnicach w celu łączenia ich w kolumny
studzienne stosowane w kopalniach węgla brunatnego.

Złącze charakteryzuje się tym, że na końcu jednego
łączonego elementu rurowego (1) jest przytwierdzona
tuleja (2) stanowiąca czop złącza, która ma na zewnętrznej powierzchni wyżłobienie (3), które z wyżłobieniem (4) wewnętrznym tulei (5), przytwierdzonej do drugiego łączonego elementu (6) rurowego,
stanowiącej kielich złącza, tworzy pierścień (7), w
który jest wprowadzony z zewnątrz złącza, przez
styczny do pierścienia (7) otwór (8) wykonany w tulei (5), stanowiącej kielich, element (9) łączący.
Rozwiązanie według wzoru użytkowego umożliwia
elastyczne lub sztywne łączenie elementów rurowych,
ułatwia proces ich łączenia i rozłączania, podnosi jakość złącza oraz zapewnia dobrą jego szczelność, a
także chroni przed uszkadzaniem okładzin filtracyjnych w trakcie zapuszczania rurociągu kolumny studziennej w otwór wiertniczy.
(1 zastrzeżenie)
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MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
F16B

W. 74195

85 02 20

Fabryka Akcesoriów Meblowych, Chełmno, Polska
(Jerzy Prełowśki).

Złącze rozprężne dwukierunkowe do łączenia \, )Tft
'_*'
'l '" elementów konstrukcji meblowych
.
Złącze rozprężne dwukierunkowe z tworzywa sztucznego służy do łączenia w sposób nierozłączny elementów meblowych, przy jednoczesnym wyeliminowaniu

kleju.
Złącze składa się z tulejki rozprężnej (1) i trzpienia (2).
Tulejka rozprężna (1) posiada rowki wzdłużne (4, 5)
i zaopatrzona jest w otwór wzdłużny prostokątny (3)
a trzpień (2) posiada powierzchnie robocze (8, 9)
umożliwiające rozprężenie końcówek tulejki (1), po
uprzednim wprowadzeniu go do otworu (3) tulejki
1 na całej swej długości.
(1 zastrzeżenie)

F16D
Jacek Podgórski,
górski).

W. 73728
Warszawa, Polska

teryzuje się tym, że na napinacz (6) swobodnie dotykający do tłoczka (3) i pasowany suwliwie w korpusie (4) jest nałożony talerzyk (7) napinający sprężynę
(8), którego przemieszczenia ogranicza zderzak (9).
(3 zastrzeżenia)
F16D

W. 74191

85 02 21

Fabryka Samochodów Osobowych, Warszawa, Polska (Stanisław Zygmont, Jerzy Nawrocki).
Sprzęgło jednokierunkowe
Wzór pozwala na zwiększenie trwałości i niezawodności sprzęgła jednokierunkowego.
Sprzęgło posiada pierścień zewnętrzny (1) i pierścień wewnętrzny (2) z wycięciami kątowymi (3), w
których umieszczone są elementy cierne (4) wypychane popychaczem (7) ze sprężyną (8). Elementy cierne (4) mają kształt niesymetrycznego wycinka koła
z łukowym zakończeniem (5), które opiera się o łukowe przejście (6) ścian wycięcia kątowego (3).
(1 zastrzeżenie)

84 12 07
(Jacek Pod

Zwalniak hydrauliczny hamulcowy maszyn roboczych
Celem wzoru jest obniżenie kosztów i ułatwienie
technologii wykonania zwalniaka. Zwalniak charak-

F16D

W. 74765

84 02 29

Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych im. Gen.
Karola Swierczewskiego, Katowice, Polska (Zenon
Wasyłeczko).
Sprzęgło przegubowe podatne
Sprzęgło ma dwie jednakowe piasty (1) i (2) z tarczami sprzęgłowymi (3) i (4), pomiędzy którymi umieszczona jest tarcza pośrednia (7) z występami zabierakowymi (8).
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Występy zabierakowe (8) zazębiają się poprzez
wkładki elastyczne (9) i (10) z występami zabierakowymi (5) i (6) tarcz sprzęgłowych (3) i (4) piast (1)
i (2).
(2 zastrzeżenia)

F16F

W. 74207

85 02 21

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych,
Biuro Projektów Górniczych, Gliwice, Polska (Ernest
Szneider, Witold Szczepanik, Zygmunt Kucharski, Stanisław Salwach, Romuald Dilling).
,

Urządzenie do tłumienia hałasu wentylatorów
zwłaszcza przewietrzania kopalń

Urządzenie do tłumienia hałasu dyfuzorów wentylatorów, zwłaszcza wentylacji kopalń mające komorę tłumiącą, charakteryzuje się tym, że w komorze (3) na wlocie powietrza z dyfuzora (2) ma umieszczony ekran (4) kierujący powietrze do kanałów (7)
utworzonych przez wstawienie między ścianki komory (3) i ekran (4) przegród płaskich (5). W wylocie (6)
powietrza z komory (3) zabudowane są kierownice
strugi powietrza (8).
(1 zastrzeżenie)
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Zawór odpowietrzający
Zawór służy do odpowietrzania układów i urządzeń
pneumatycznych.
Zawór ma korpus (1) wykonany w postaci wyprąski ze sprężystego tworzywa sztucznego. Korpus (1)
z jednego końca ma łeb (5) sześciokątny, a z drugiego
końca ma część (7) cylindryczną z gwintem (8) zewnętrznym na całej długości, dochodzącym do płaszczyzny (6) uszczelniającej pod łbem (5) sześciokątnym. We wnętrzu korpusu (1), od czoła łba (5) sześciokątnego, jest wydrążenie (9) stożkowe, dochodzące
do płaskiej przegrody (10) posiadającej przeloty (11)
o kształcie nerkowatych wybrań. W osi przegrody (10)
jest otwór (12), zaś pod przegrodą (10), w małym oddaleniu od jej dolnej płaszczyzny wykonano wydrążenie (13) cylindryczne, zakończone łagodną fazą (14)
u wylotu.
(1 zastrzeżenie)

F16L

W. 74204

85 02 21

Kłodzka Fabryka Urządzeń Technicznych, Kłodzko,
Polska (Stanisław Kastelik).
Záslepka do otworów armatury przemysłowej
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania oszczędnej, elastycznej i wytrzymałej konstrukcji zaślepki do otworów wlotowego i wylotowego armatury przemysłowej.
Záslepka ma na kołnierzu (2) dwa pierścieniowe
zgrubienia (4 i 5) położone na różnych średnicach, połączone promieniowymi zgrubieniami (6).
(1 zastrzeżenie)

F16M
B65G
F16K

W. 74213

85 02 25

Fabryka Osprzętu Samochodowego „Polmo", Łódź,
Polska (Bronisław Włodarczyk, Stanisław Lach, Paweł Strucki).
.

W. 73588

84 11 14

Witold Eisler, Tadeusz Eisler, Warszawa, Polska
(Witold Eisler, Tadeusz Eisler).
Statyw

**■■"

wzoru użytkowego jest statyw umożliwiający ustawienie określonej ilości przedmiotów
(np. probówek (2) ) w sposób uporządkowany w pozycji pionowej lub zbliżonej do pionu.
Statyw wykonany jest z jednego arkusza tworzywa lub blachy (1) zgiętej dwukrotnie w kształcie litery „Z" lub „S", a płaszczyzny, w których są wycięte otwory o dowolnym kształcie są równoległe lub
pochyłe w stosunku do podstawy. Puste statywy nadają się do składania „jeden w drugi".
(2 zastrzeżenia)
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W. 74185

Ośrodek
Badawczo-Konstrukcyjny
Warszawa, Polska (Marian Górski).
i

85 02 20
„Koprotech",

Korpus sekcji dozownika progresywnego

Korpus ma zastosowanie w układach smarowania
centralnego.
Korpus sekcji dozownika progresywnego do układów smarowania centralnego mający otwór wylotowy poziomy prawy, otwór wylotowy pionowy prawy,
otwór wylotowy poziomy lewy, otwór wylotowy pionowy lewy ma połączenie w korpusie (1) pomiędzy
otworem wylotowym poziomym prawym (2) i otworem
wylotowym pionowym (3) a otworem wylotowym poziomym lewym (4) i otworem wylotowym (5) w postaci otworu łączącego (6).
Taki sposób ukształtowania korpusu ułatwia wykonanie go w warunkach niedużych warsztatów produkcyjnych bez specjalnego oprzyrządowania jak też
eliminuje przecieki.
(1 zastrzeżenie)
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kształt stożka oraz osadzony na pierścieniu oporowym (8), między dwiema podkładkami dociskowymi
(9) zespół elastycznych uszczelek (10), ściętych od strony podkładek (9) w stożki dopasowane do stożków
podkładek. Nakrętka dociskowa (3) ma wewnątrz od
strony korpusu górnego wprasowaną tuleję (12) i na
drugim końcu łeb (13). Rura pełnego zamknięcia (4)
zakończona jest zasuwą wysokociśnieniową (14). Rura płuczkowa (15) wyposażona jest w zawór zwrotny
(16) w obudowie wyprofilowanej w stożek dopasowany do stożka tulei (7). Tuleje (7) i (12) mają średnicę przelotu wewnętrznego większą od średnicy zewnętrznej rur płuczkowych, ale mniejszą od średnicy
wewnętrznego przelotu uszczelek (10). Korpus górny
(2) ma uchwyty prętowe (11).
(3 zastrzeżenia)

F21V

W. 74210

85 02 22

Spółdzielnia Inwalidów „Rozwój", Kłobuck, Polska
(Mirosław Janik, Jan Korwala, Ryszard Czarnecki,
Stanisław Michalak).
Oprawa lampy ulicznej
Oprawa lampy ulicznej, stosowana do oświetlania
żarówkami żarowymi, rtęciowymi względnie sodowymi, posiada jednoczęściowy korpus (1) z wywiniętym
na zewnątrz kołnierzem (5), przedzielony przegrodą (7),
na komorę żarówki i komorę montażową, do której
zamocowana jest oprawka żarówki (8) i odbłyśnik (19),
z szyną montażową (6), do której przymocowane są
śruby (10) i zamontowane, wzdłuż końcówki słupa na
którym zamocowana jest oprawa, elementy osprzejtu
elektrycznego, przy czym komora żarówki zamknięta
jest kloszem (2) a komora montażowa pokrywą (4).
(1 zastrzeżenie)

F21B

W. 7 4 1 5 1 ■«•'■

85 0213

Kopalnia Soli Bochnia, Bochnia, Polska (Andrzej
Szewczyk, Grzegorz Szeliga, Grzegorz Pałkowski).
Głowica przeciwerupcyjna
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie przeciwdziałania wyrzutowi cieczy i gazu oraz rur płuczkowych z otworów wiertniczych, zwłaszcza w wyrobiskach podziemnych.
Głoiwfica według wzoru użytkowego składa się z łączonych ze sobą połączeniami gwintowymi korpusu
dolnego (1), korpusu górnego (2), nakrętki dociskowej
(3) oraz rury pełnego zamknięcia (4).
Korpus górny (2) ma wewnątrz od strony korpusu
dolnego (1) wprasowaną tuleję (7) wyprofilowaną w

F24C

W. 75128

85 07 05

Zakłady Metalowe „PREDOM-MESKO", Skarżysko-Kamienna, Polska (Henryk Mizerski, Jan Pawłowski).
Prowadnica szuflady kuchni, zwłaszcza kuchni
gazowej
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszczenia konstrukcji i montażu prowadnic szuflad kuchni.
Prowadnica szuflady kuchni składa się z dwóch
ślizgaczy (6) połączonych z przednią ścianą kuchni (7),
po których szuflada (2) jest przemieszczana, oraz
dwóch ślizgaczy (1) połączonych z szufladą (2), wyposażoną w dwa przetłoczenia (3), wykonane w dnie
(4) szuflady (2), i dwóch prowadników (5) ślizgaczy (1).
Rozmieszczenie elementów prowadnicy jest symetryczne względem osi wzdłużnej szuflady.
Przednia ściana kuchni (7) ma dwa prostokątne
otwory, w których są zamocowane ślizgacze (6). Połączenie ślizgacza (6) z przednią ścianą kuchni (7)
jest kształtowe i następuje przez wprowadzenie zaczepu (21) i występu ślizgacza (6) w prostokątny otwór.
Szuflada (2) ma dwa otwory kształtowe (13) wyposażone w występy (15). Na występy te jest nasunięty
bocznymi kanałami, osadzony w otworze kształtowym
(13) szuflady (2), ślizgacz (1), który jest również w
tym otworze ustalony za pomocą sprężystego ramienia.
(2 zastrzeżenia)
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F7SD
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W. 74242

85 02 28

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Konstrukcji Metalowych „Mostostal", Warszawa, Polska (Zbigniew Otrębska, Ryszard Koziński, Józef Budnik, Tadeusz Zadrożniak).
Urządzenie chłodnicze do twarogów prasowanych

F25B

W. 75002

85 06 14

Ośrodek Badawczo^Rozwojowy Urządzeń Chłodniczych i Gastronomicznych „Gastromasz", Bydgoszcz,
Polska (Tadeusz Dołkowski, Adam Pruss).
"

Regulator poziomu czynnika chłodniczego

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie takiej
konstrukcji regulatora poziomu czynnika chłodniczego, w której wyeliminowane będą czujniki stykowe.
Regulator poziomu czynnika chłodniczego zawiera
swobodny pływak (1) umieszczony w cylindrycznym
korpusie (2), przy czym pływak (1) zawiera na swoim
obwodzie w dolnej części opaskę ferromagnetyczną
(4), natomiast w części górnej i dolnej cylindrycznego korpusu (2) są zamocowane we wkładkach cylindrycznych (5) metalicznie obojętnych czujniki indukcyjne (6) po jednym w każdej wkładce. Oś przesuwu
pływaka (1) jest prostopadła do osi otworów korpusu (2).
(3 zastrzeżenia)

Niniejszy wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
wolnostojącego urządzenia chłodniczego do twarogów
prasowanych. Zgodnie z wzorem, urządzenie składa
się z trzech połączonych ze sobą segmentów (1) o konstrukcji samonośnej, z których każdy zawiera podstawę (3), prefabrykowaną obudowę komory chłodniczej (4), ramę nośną (5) z taśmociągiem płytowym,
zespół dwóch agregatów chłodniczych (7) z wentylatorami (8) oraz zespołu napędowego (10) i odbioru (13)
umieszczonymi w ostatnim segmencie oraz zespołu
sterowania (10) i załadunkowego (11) usytuowanych
w pierwszym segmencie.
Urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do pracy
obok paczkowarki mechanicznej, szczególnie w małych zakładach przemysłu mleczarskiego.
(1 zastrzeżenie)

Dział 6
FIZYKA
G0IN

W. 74189

Forma do próbek betonowych

85 02 21

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Polska
(Czesław Smoliński, Tadeusz Gwardys).

Forma do próbek betonowych według wzoru użytkowego składa się ze ścianek bocznych, które stanowią profile ceowe (1) i (2). Profile te ustawiane są
na płycie podstawy (9), wyposażonej w płytkę zamkowo-redukcyjną (10) i cztery kołki zaczepowe (11) z
główkami (12), które wprowadzane są podczas zamykania formy do rowków (13), znajdujących się w profilach (1).
Profile ceowe (1) i (2) ustalane są względem siebie
występami (3) w rowkach (4) i skręcane śrubami (5)
za pomocą nakrętek motylkowych (6). Sruby (5) mają
podtoczenie (7) mające na celu ustabilizowanie nakrętki (6) na śrubie (5) w otworze (8).
(1 zastrzeżenie)
G01N

W. 74208

85 02 21

Instytut Komputerowych
Systemów Automatyki
i Pomiarów, Wrocław, Polska (Józef Puławski, Jerzy
Hamberg, Henryk Stýbel, Roman Gawlak, Józef Wędzicha).
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Komora, zwłaszcza do pomiaru wielu parametrów
fizyko-chemicznych cieczy
Przedmiotem wzoru użytkowego jest komora, zwłaszcza do pomiaru wielu parametrów fizyko-chemicznych cieczy, mająca zastosowanie w urządzeniach pomiarowych, głównie w głowicach przepływowych jako
zbiornik roztworów pomiarowych lub cieczy technologicznych, szczególnie zaś w stacjach kontroli ścieków i uzdatniania wody.
Komora według wzoru użytkowego charakteryzuje
się tym, że dwa przepływowe, cylindryczne korpusy
(1) są z sobą połączone przy pomocy łącznika (8)
ukształtowanego w postaci rury.
(1 zastrzeżenie)
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otwór nieruchomego wspornika dolnego (2). Wspornik dolny (2) ma kształt prostopadłościanu mającego
wycięcie (11) w kształcie klina wykonane w górnej
ściance (8) i zamocowany jest do dolnej ścianki podstawy (1).
(1 zastrzeżenie)

G06F
H05K

W. 74193

85 02 20

Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych „MERA-KFAP", Kraków, Polska (Karol Golda).
Obudowa urządzenia informatycznego, zwłaszcza
wolnostojącej klawiatury mikrokomputera
Przedmiotem wzoru użytkowego jest obudowa urządzenia informatycznego, zwłaszcza wolnostojącej klawiatury mikrokomputera.

G02B

W. 74181

85 02 20

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych,
Warszawa, Polska (Grażyna Adamkiewicz, Andrzej
Bajor).
Uchwyt do mocowania próbek pomiarowych
Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji uchwytu umożliwiającej mocowanie płytek pomiarowych
o dowolnych kształtach i wymiarach, umożliwiającej
udostępnienie praktycznie całej powierzchni próbek
do badań, eliminującej możliwość wprowadzania niekontrolowanych naprężeń do próbek.
Uchwyt do mocowania próbek pomiarowych składa
się z podstawy (1), w dolnej ściance której znajdują
się nagwintowane otwory (5 i 6), zaś w dwóch bocznych ściankach osadzony jest mikroprzesuw (4) w postaci śruby przechodzącej przez przeciwnie nagwintowane otwory dwóch ruchomych wsporników bocznych (3) o kształcie prostopadłościanów, mających w
dolnej części podcięcia (9) i wycięcia wzdłużne (10)
w kształcie klina wykonane w ściankach (7) oraz przez

Fig. 2
Zasadniczą część obudowy stanowi
prostopadłościenna puszka (1) z o t w o r a m i prostokątnymi na p o wierzchni górnej. Wokół tych otworów znajdują się
słupki (2) służące do rozłącznego mocowania płyty
klawiatury w r a z z osadzonymi na niej podzespołami
elektrycznymi. Na ścianie czołowej i przeciwległej
puszki (1) umiejscowione są wsporniki (3) do rozłącznego mocowania puszki (1) na podstawie (4) ustawionej na nóżkach (5).
(1 zastrzeżenie)

G09B
Wojewódzka

W. 74238

85 02 26

Pracownia Dydaktyczno-Technicżna,
Kielce, Polska (Jan Janczak).

Zestaw dydaktyczny płytek do wymiarowania
krawędzi prostych
Zestaw dydaktyczny płytek służy do wymiarowania
krawędzi prostych. Składa się z pojemnika podzielonego przegrodą, w przestrzeniach którego umieszczone są płytki o jednakowych wymiarach gabarytowych, a różnym stopniu wycięć kształtu. Ze względu na kształt wycięć płytki uszeregowane są w dwa
typoszeregi: z wycięciami jednostronnymi (1 do 24)
i z wycięciami dwustronnymi.
(1 zastrzeżenie)
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G10K

W. 74172

85 02 19

Andrzej Ujma, Częstochowa, Polska (Andrzej Ujma).

fonowego. Zespół posiada odpowiadające funkcjom
mechanizmu elektromagnesy (2) i ruchome zawory (3)
wahliwie ułożyskowane w obejmie (1) mocującej elektromagnesy (2). Zawory (3) poprzez popychacze (4)
sprzężone są z klawiszami funkcji.
(1 zastrzeżenie)

Gong do sygnalizacji przyzywowej
Gong do sygnalizacji przyzywowej, używany zwłaszcza w pomieszczeniach mieszkalnych, składa się ze
wspornika (1), do którego przymocowana jest kopuła
(2) z podwieszonymi do niej, za pomocą rzemyków (3),
rurami dźwiękowymi (4) o zróżnicowanej długości.
Pomiędzy rurami (4), umieszczone jest serce (5),
zamocowane do podwieszonego do kopuły (2), cięgna
(6), zakończonego uchwytem (7).
(1 zastrzeżenie)

GUB

W. 74229

85 02 27

Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa,
Polska (Andrzej Piekarniak, Stanisław Gerlach).
Zespół blokujący równoczesne włączenie dwóch
funkcji, zwłaszcza w magnetofonie
Zespół według wzoru użytkowego służy do blokowania równoczesnego włączenia dwóch funkcji w
magnetofonie. Zespół posiada kształtowy wspornik (1)
z otworami prowadzącymi suwaki funkcji w bocznych zamocowanych ściankach wspornika, suwaki
funkcji oraz współpracujący z nimi element blokujący, w postaci płaskiej dźwigni (5), zamocowanej
wahliwie na wsporniku (1) pomiędzy suwakami przewijania.
Wahliwa dźwignia (5) posiada na bokach dwa występy oraz w wewnętrznej części otwór, przy czym
dźwignia (5) jednym z bocznych występów współpracuje z występem na suwaku przewijania w lewo
(3), drugim z występem na suwaku przewijania w
prawo (2), natomiast otwór wewnętrzny współpracuje
z ramieniem (6) trwale złączonym z suwakiem zapisu (4).
(1 zastrzeżenie)

G11B

W. 74228

85 02 27

Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa, Polska (Stanisław Gerlach, Andrzej Piekarniak).
Zespół sterowania przełączaniem funkcji
mechanizmu, zwłaszcza magnetofonowego
Zespół według wzoru użytkowego służy do sterowania przełączaniem funkcji mechanizmu magneto-
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Dział H
ELEKTROTECHNIKA
H01H
F16P

W. 74226

Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników
„CEMI" Zakład Doświadczalny Urządzeń Technologicznych, Warszawa, Polska (Grzegorz Manasterski,
Eugeniusz Stefaniuk).
Mechanizm zabezpieczający obsługę miernika
przed porażeniem wysokim napięciem
Mechanizm według wzoru użytkowego zabezpiecza
obsługą miernika przed porażeniem wysokim napięciem.
Gniazdo pomiarowe (2) znajduje się pod osłoną (3).
Na osi (8) połączonej z osłoną (3) znajduje się swobodnie osadzona dźwignia (5) i krzywka (4) połączona
sztywno z osią (8). Podczas opuszczania osłony (3)
krzywka (4) w końcowej części ruchu osłony naciska na dźwignię (5), co powoduje ruch sprężyny ruchomej (6) wyłącznika wysokiego napięcia (7) i zwarcie styków tego wyłącznika.
Dalszy ruch osłony (3) powoduje przełączenie mikrowyłącznika (1), a więc przesłanie wysokiego napięcia do gniazda pomiarowego (2). Przy podnoszeniu osłony (3) wysokie napięcie zabierane jest z gniazda (2) przez sygnał z mikrowyłącznika (1), a następnie siła sprężystości sprężyny ruchomej (6) wyłącznika wysokiego napięcia (7) powoduje rozwarcie styków tego wyłącznika.
(1 zastrzeżenie)

H01H
B23K

W. 74900

Przyłącze spawalnicze

85 02 27

Przyłącze służy do łączenia stanowiska spawalniczego ze stałą linią spawalniczą. Składa się ze skrzynki (1) zawierającej włączone w szyny toru prądowego (5) podstawy bezpiecznikowe (2) z zamocowanymi
osiowo miedzianymi nożami (3) połączonymi z napędem (4) wyposażonym w blokadę (6).
(1 zastrzeżenie)
H01K
F21V

W. 74194

85 02 20

Lech Maziakowski, Szczecin, Polska (Lech Maziąkowski).
Zintegrowana oprawa do żarówki z gniazdkami
do wtyczek sieciowych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia
funkcjonalności oprawki oświetleniowej poprzez zespolenie jej z jednym bądź wieloma gniazdkami przystosowanymi do wtyczki sieciowej.
W korpusie (1) wykonanym z materiału izolacyjnego, do którego przymocowany jest trwale trzonek
gwintowy (bądź bagnetowy) (2) i umieszczony jest
gwint wewnętrzny (bądź tuleja na trzpień bagnetowy)
(3) znajdują się otwory, w których osadzone są tuleje będące stykami dla kołków stykowych wtyczki
sieciowej.
Oprawka według wzoru ma szczególne zastosowanie w pomieszczeniach gospodarstwa domowego wyposażonych w oprawy oświetleniowe a pozibawione
gniaadika instalacyjnego Cnp. (piwnice).
(1 zastrzeżenie)

85 05 30

Kombinat Gómniczo-Hutniczy Miedzi Zakład Budownictwa Górniczo-Hutniczego, Lublin, Polska (Tadeusz Pietrzyk, Stefan Kroczyński, Leon Wojtyczka).
H0IR

W. 74224

85 02 25

Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne, Gdańsk, Polska (Aleksander Gałka).
Przelotowe złącze współosiowe
Złącze przeznaczone jest do łączenia przewodów
koncentrycznych, głównie w instalacjach antenowych.
Składa się z gniazda (1) i wtyku (8) instalowanych na
końcach łączonych przewodów i łączonych ze sobą za
pomocą złącza gwintowego. Gniazdo (1) przewodowe
wyposażone jest w styk (3) zakończony z jednej strony tulejką (5) stykową a wtyk (8) wyposażony jest
w sytk (3) zakończony z jednej strony kołkiem (13)
dopasowanym wymiarowo do tulejki (5). Podobnie
tuleja (6) ekranująca gniazda (1) jest dopasowana wymiarowo do tulei (10) ekranującej wtyku.
(1 zastrzeżenie)
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giej przeciwległej ścianie jest kanał (6) odpowiadający wymiarom zgrubienia (5). W części środkowej
podstawy korpusu (1) jest otwór.
(1 zastrzeżenie)
H05C
H0IR

W. 75057

85 06 26

Zakłady Metalowe „PREDOM-MESKO", Skarżysko-Kamienna, Polska (Zygmunt Kiliański, Krzysztof Głodała, Eugeniusz Szturo, Tadeusz Materek, Krzysztof
Galiński).
Zespół montażowy instalacji elektrycznej, zwłaszcza
do zmechanizowanego sprzętu domowego
Wzór iiżytkowy rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia pracochłonności montażu osprzętu elektrycznego
w urządzeniach domowego użytku o napędzie elektrycznym.
Zespół taki, jak zaciski przyłączeniowe, łącznik elektryczny, kondensator przeciwzakłóceniowy, jest mocowany na płytce montażowej bez użycia części złącznych. Łącznik (1), kondensator przeciwzakłóceniowy
(7) i dławiki (12 i 13) są mocowane na wspólnej płytce montażowej (2) z tworzywa termoplastycznego za
pomocą zaczepów (3 i 4), (8 i 9) (14 i 15), stanowiących jedną całość z płytką (2). W płytce (2) uformowane są gniazda (18), w których umieszczone są sprężyny (19) o kształcie podobnym do litery sigma, służące do bezgwintowego podłączania przewodów zasilających.
(2 zastrzeżenia)

W. 74215

85 02 25

Zakłady Remontowo-Montażowe Przemysłu Mięsnego „Metalowiec", Bydgoszcz, Polska (Janusz Przekwas).
Zasilacz do kleszczy
PrizedmLotem wzoru użytkowego jest przenośny zasilacz do kleszczy elektrycznych służących do oszałamiania trzody napięciem około 80 V przy częstotliwości 50 Hz.
Zasilacz składa się z podstawy, do której zamocowana jest w znany sposób płyta czołowa i tylna. Całość zamknięta jest osłoną w kształcie odwróconej
litery U.
Na podstawie (1) zamocowany jest transformator
z zaczepem 110 V (7), 78 V (8) i zaciskiem zerowym
(9) oraz przekaźnik (12), a na płycie czołowej (2)
czterobiegunowe gniazdo (13), przy czym styk wejściowy przekaźnika połączony jest z zaczepem 78 V (8)
a jego cewka z zaciskiem zerowym (9), natomiast styki gniazda (13) połączone są kolejno, z zaczepem 110 V
(7), stykiem wyjściowym przekaźnika (12) i zaciskiem
zerowym (9).
(2 zastrzeżenia)

H05K

W. 74248

85 03 01

Przedsiębiorstwo Zagraniczne w Polsce „SPARKS",
Wesoła, Polska (Jerzy Łowiński, Grzegorz Majczak).
Płytka uniwersalna, zwłaszcza do mikrokomputera
osobistego

H02G

W. 74240

85 02 27

Janusz Stańczak, Warszawa, Polska (Janusz Stańczak).
Uchwyt przewodu elektrycznego
Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt przewodu elektrycznego, który stanowi korpus (1) z gniazdem (2), przy czym w korpusie (1) przy jego podstawie z dwu stron są kanały (3) i (4), a w jednej z bocznych jego ścian jest zgrubienie (5), natomiast na dru-

Przedmiotem wzoru użytkowego jest płytka uniwersalna służąca do podłączenia poprzez złącze krawędziowe mikrokomputera osobistego z interfejsem.
Istota wzoru użytkowego polega na tym, że płytka
(1) z jednego boku od strony ścieżek odprowadzających sygnał (3) wlutowane ma złącze krawędziowe (4).
Po przeciwnej stronie płytki (1) prostopadle do niej
na nogach (5) złącza krawędziowego (4) wlutowane
są płaskie płytki (6) służące do podłączania interfejsów z mikrokomputera.
(1 zastrzeżenie)
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74194
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B22D
B43L
F21B
G10K
B23K
A47C
B23P
B65B
G02B
B27F
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74251
74252
74253
74254
74255
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I.

Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział

A
B
C
D
E
F
G
H

-

TREŚCI

Wynalazki

Podstawowe potrzeby ludzkie
Różne procesy przemysłowe; Transport
Chemia i metalurgia
.
Włókiennictwo i papiernictwo
Budownictwo; Górnictwo
Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; UizibrojeniŁe; Technika minerska
Fáizyka
Elektrotechnika .
Wykaz numerowy zgłoszonych wymalaaków

Str.
1
5
22
42
44
50
58
68
101

II. Wzory użytkowe
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział

A
B
C
E
F
G
H

- Podstawowe potrzeby ludzkie
- Rożne procesy przemysłowe ; Transport
Chemia i metalurgia
.
- Budownictwo; Górnictwo
- Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska
- Fizyka
- Elektrotechnika .
Wykaiz numerowy zgłoszonych wiaorów użytkowych
.

76
80
90
91
93
96
99
104
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