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Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 października 1972 r, o wy
nalazczości (Dz. U. PRL Nr 43., poz. 272) - dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego"
o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenie
o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie"
podane są w układzie klasowym według symboli Int. Cl3 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. Cl3,
- 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 (wynalazców),
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
- skrót opisu wynalazku lub wzoru użytkowego wraz z figurą rysunku najlepiej obrazującą wynala
zek lub wzór użytkowy,
- liczbę zastrzeżeń.
Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym według symboli Int. Cl 3 podaje się wykaz zgłoszeń opubli
kowanych w danym numerze w układzie numerowym.

*

*

*

Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały oznaczone literą T za
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 przesz
kód 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 Urzę
dzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy:
a) podać numer „Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz nu
mer stronicy,
b) wskazać numer zgłoszenia, klasę patentową i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego.

Urząd P a t e n t o w y podaje do w i a d o m o ś c i k o n t a w N B P
1. Urząd P a t e n t o w y PRL - N B P V O/M w W a r s z a w
k o n t o : 1G52-2583-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 § 77 - o p ł a t y związane z r e j e s t r a c j ą i o c h r o n ą w y n a l a z k ó w ,
w z o r ó w u ż y t k o w y c h , w z o r ó w zdobniczych, z n a k ó w t o w a r o w y c h ;
o p ł a t y za s k a r g i i o d w o ł a n i a
2. Urząd P a t e n t o w y P R L , C e n t r a l n y O ś r o d e k Informacji P a t e n t o w e j - N B P V O/M w W a r s z a w i e
k o n t o : 1052-2583-222 cz. 54 dz. 77 rozdz. 7811
§ 43 - w p ł a t y z t y t u ł u s p r z e d a ż y w y d a w n i c t w
§ 44 _ w p ł a t y za usługi poligraficzne i m i k r o f i l m o w e
3. Urząd P a t e n t o w y P R L - N B P V O/M w W a r s z a w i e k o n t o : 1052-2583-139-32 - w p ł a t y za p o w o ł a n i e biegłego.

Warunki prenumeraty podano na III stronie okładki

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL - Centralny Ośrodek
Informacji Patentowej., Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 203., 00-950 Warszawa
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Warszawa, dnia 17 grudnia 1985 r.
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
A01B

P. 248257

1984 06 15

Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych Łódź, Pol
ska (Waldemar Sieradzki, Dionizy Polańczyk).
Pług do rabatowałków
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon
strukcji pługa przeznaczonego do przygotowania gle
by w warunkach nadmiernego uwilgocenia gruntu
"zwłaszcza dla odnowienia i zalesienia gruntu leśnego.
Pług zawiera korpus płuźny (4) i bezpośrednio za
nim osadzony na ramie właściwej (1) korpus talerzo
wy (5) natomiast na ramie pośredniej (6), Dołączonej
z jednej strony poprzez łącznik (3) z ramą właściwą
(1), przyłączone są z drugiej strony dwie symetrycz
nie rozstawiono względem osi pługa ramy, na których
są przymocowane walce (8) brony talerzowej.
(2 zastrzeżenia)

A61B

P.252383 T

1985 03 15'

Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Sochocin,
(Krzysztof Paraś, Stanisław Iwanicki).

Polska

Ząb kultywatora

A01B

P.251981 T

1985 02 14

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań,
Polska (Bogusław Koczorowski, Stanisław Jankowiak)
Trzypunktowy układ zawieszenia ciągnika
do przyłączenia narzędzia rolniczego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu mającego zdolność przystosowania do współ
pracy z narzędziami wyposażonymi w dwie wymiaro
wo różne kateeorie zawieszenia.
Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, że
ma dwa cięgła dolne (1 i 2) przymocowane do ciągni
ka za pośrednictwem wału (3) wymiennego, odpowied"
niego dla danej kategorii zawieszenia, natomiast cięgło
górne (4) przymocowane jest do ciągnika za pośred
nictwem tulei redukcyjnej (6).
(1
zastrzeżenie)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ochrony zeba.
przed zniszczeniem w razie napotkania na opór w
glebie podczas pracy kultywatora.
Ząb (1) wykonany jest z odpowiednio grubej bla
chy skierowanej swą płaszczyzną równolegle do ru
chu kultywatora. Dolny wąski koniec blachy zęba (1),,
stykający się z glebą, zakończony jest przymocowana
doń redliczką (8). Górny szerszy koniec zęba (1) umo
cowany jest między dwoma kątownikami przymoco
wanymi do spodu ramy (5) kultywatora za pomocą,
przetyczki (6) od przodu i sworznia (7) od tyłu kulty
watora. Przy napotkaniu na opór, przetyczka (6) z o 
staje ścięta, a nieuszkodzony ząb (1) odchyla się d o okoła sworznia (7).
(2 zastrzeżenia)
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A01G

P.237572

Poidło dla drobiu

1982 07 19

Elektrownia Kozienice, Świerże Górne, Polska (Marek Adamczyk, Jan Wrona).
Układ, grzewczy urządzenia do uprawy roślin
Celem wynalazku jest zwiększenie sprawności układu grzewczego urządzenia do uprawy roślin.
Układ grzewczy składa się z szeregu kanałów (3)
równoległych względem siebie, którymi poprzez zasta
wki regulacyjne (2) przepływa woda zrzutowa z kana
łu wejściowego (1) do kanału zrzutowego (5). W kanałach (3), mających podesty ażurowe (8), umieszczone
są skrzynie (4) z roślinami na regulowanej głębokości
zanurzenia. Nadmiar niewykorzystanej wody zrzutowej odprowadzony jest kanałem obejściowym (6) do
kanału zrzutowego (5). Kanały (1, 5 i 3) zabudowane
są konstrukcją szklarni lub tunelu foliowego (7).
'
(2 zastrzeżenia)

Przedmiotem wynalazku jest poidło dla drobiu samoczynnie napełniane cieczą. Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie zapewnienia niezawodności regulacji dopływu wody do poidła.
Poidło zbudowane jest z korpusu (1) z przytwierdzonymi do siebie rynienką wewnętrzną (2) i rynienką zewnętrzną (3). W ściance łączącej rynienki (2) i
(3) wykonane są otwory (4), które w miarę potrzeby
są zatykane korkiem (5). Pływak (6) ma grzybek zaworu (7) z wiotką iglicą (8) usytuowaną w gnieździe
zaworu (11). Iglica (8) jest zawsze w gnieździe zaworu (11) niezależnie od poziomu wody w komorze pływakowej (13). Podstawa korpusu (1) wraz z innymi
elementami poidła zakryta jest koszem stabilizującym wykonanym z prętów.
(1 zastrzeżenie)

A01K

P. 252309 T

1985 03 07

Janusz Skórkowski, Wrocław, Polska (Janusz Skórkowski).
Urządzenie sygnalizacyjne do łowienia ryb w nocy

A01G

P.248082

1984 06 05

Aleksander Jakubiec, Katowice, Pojska (Aleksander
Jakubiec).
Element ochronny
Przedmiotem wynalazku jest element ochronny zabezpieczający pędy sadzonek drzew przed uszkodzeniem lub obgryzaniem ich przez zwierzynę.
Istota rozwiązania polega na tym, że element ma
osłonę (1) korzystnie w kształcie kapturka, do której
przymocowane są co najmniej trzy nóżki (2), których
końce od strony wewnętrznej mają zukosowanie (4)
w kształcie wycinka okręgu lub owalu, przy czym
długość nóżek (2) jest 2-10 razy większa od średnicy
lub boku osłony (1).
(3 zastrzeżenia)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
urządzenia niezawodnego i wygodnego w użyciu.
Urządzenie ma korpus (1) wewnątrz którego jest
umieszczona bateria (2) dociskana do żarówki (4) otoczonej przezroczystym kloszem (5). W korpusie (1)
jest jednym końcem trwale osadzona metalowa, prętowa prowadnica (8) galwanicznie połączona ze sprężyną (3) stykającą się z jedną elektrodą baterii (2).
Metalowa, prętowa prowadnica (8) jest usytuowana
nad korpusem (1), równolegle do jego wzdłużnej osi
i drugi koniec tej prowadnicy (8) jest osadzony w dielektrycznej tulei (9) zamocowanej we wsporniku (10)
połączonym galwanicznie z drugim zaciskiem żaróweczki (4). Na prowadnicy (8) jest suwliwie i wahaliwie usytuowany zwieracz (11) zaopatrzony w płaskownikowy wysięgnik. W płaskownikowym wysięgniku jest utworzone wgłębienie, do którego przylega
gumowy dociskacz (17) mocowany do wysięgnika za
pomocą wkrętu i łukowo ukształtowanej dociskowej
sprężyny (16).
(2 zastrzeżenia)

A01K

P. 252331 T

1985 03 11

1985 02 27

Jacek Konarzewski, Łódź, Polska (Jacek Konarzewski).
Układ do iluminacji pomocniczego
sprzętu wędkarskiego

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa, Polska (Witold Roeske, Tadeusz Waligura, Adam Bąkiewicz).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu umożliwiającego zmniejszenie poboru energii
elektrycznej z baterii.

A01K

P.252143 T
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Układ do iluminacji pomocniczego sprzętu wędkarskiego, a zwłaszcza spławików i błystek świetlnych,
charakteryzuje się tym, że pomiędzy źródłem energii
elektrycznej (BE), a diodą emitującą światło (LED)
zawiera generator impulsów (GI) w postaci układu
scalonego, przy czym dioda emitująca światło (LED)
jest włączona w obwód rozładowania kondensatora
(C) będącego elementem biernym generatora impulsów (GI).
(4 zastrzeżenia)

A01M

P. 248042

$

Środek chwastobójczy i sposób wytwarzania nowych
pochodnych izoindolu
Środek chwastobójczy zawiera jako substancję czynną pochodną izoindolu o ogólnym wzorze 1, w którym
X oznacza atom chloru lub bromu, a R oznacza grupę
C a -C 6 -alkilową, grupę C3-CT-cykloalkilową, grupę
C 3 -C 6 -alkenylową, grupę C 3 -C 6 -alkinylową, grupę
C2-Cę-chlorowcoalkilową, grupę Q-C 4 -alkoksy(C!C4)alkiliową, grupę Ci-Ce-alkoksykarbonyloiC!--C 3 )alkilową lub grupę fenylową.
Sposób według wynalazku polega na tym, że N-(m-karboksymetylotiofenylo)tetrahydroftalimid o ogólnym wzorze 2, w którym X ma wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z alkoholem o ogólnym wzorze ROH, w którym R ma wyżej podane znaczenie.
(4 zastrzeżenia)

1984 06 04

Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Mokrzeszowie, Świebodzice, Polska (Jan Machała).
Sposób odstraszania dzikiej zwierzyny
z pól uprawnych i urządzenie do stosowania tego
sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia skuteczności odstraszania zwierzyny i skonstruowania
urządzenia cechującego się tym, że jest ono uruchamiane przez zwierzę wchodzące na pole uprawne.
Urządzenie składa się ze słupków na których umocowane są urządzenia strzelające oraz żyłki (1) łączącej te urządzenia i stanowiącej ogrodzenie pola. Urządzenie strzelające ma obudowę (8) przymocowaną do
słupka. W górnej części obudowy (8) znajduje się ruchomy sworzeń z iglicą (10) a w dolnej części korek
strzelający (9). Sworzeń z iglicą (10) zabezpieczony jest
w górnym położeniu zawleczką (6) połączoną z żyłką (1).
Nacisk sworznia z iglicą w kierunku korka strzelającego (9) następuje poprzez naciągniętą gumę (7),
która jednocześnie dociska od dołu korek (9). Sworzeń z iglicą (10) przywiązany jest do słupka za pomocą linki. Naciągnięcie żyłki (1) przez zwierzę powoduje wyciągnięcie zawleczki i strzał. ^ . (7 zastrzeżeń)

AOIN
C07D

P. 247684

1984 05 15

Pierwszeństwo: 1984 05 16 - Japonia (nr 86213/1983)
Sumitomo Chemical Company, Limited, Osaka, Japonia (Eiki Nagano, Ryo Yoshida, Hiroshi Matsumoto,
Shunichi Hashimoto, Katsuzo Kamoshita).

A01N
P.247907
C07C
Pierwszeństwo: 1983 05 31 - Japonia (nr
1983 07 21 - J a p o n i a (nr
1983 10 04 - Japonia (nr
Nippon Soda Company, Limited, Tokio,

1984 05 29»

94839/83)
131989/83)
185525/83)
Japonia.

Środek owadobójczy
Środek owadobójczy charakteryzuje się tym, że z a wiera obojętny nośnik oraz skuteczną ilość związku
o wzorze 1, w którym każdy z podstawników Xi i Xj.
oznacza atom wodoru, atom chlorowca, grupę metylową lub trifluorometylową z tym ograniczeniem, że*
Xa i X2 jednocześnie nie mogą oznaczać atomów wodoru, każdy -z podstawników Ri i R3 oznacza atom
wodoru, atom chlorowca, grupę nitrową, chlorowcoalkilową, alkenyloksylową lub grupę aryloksylową;
R2 oznacza atom wodoru, chlorowca, grupę nitrową,
alkilową,
chlorowcoalkilową,
alkoksykarbonylową,.
dialkiloaminową, fenylazową lub grupę o wzorze Y R4, w którym Y oznacza atom tlenku lub siarki, a R4
oznacza grupę alkilową, chlorowcoalkilową, alkenyIową, chlorowcoalkenylową, alkinylową, fenyloalkilową,.
grupę aromatyczną wybraną z grup obejmujących
grupę fenylową, pirydylową i chinoksalinylową; A.
oznacza Az lub grupę o wzorze -SS-R5, gdzie Az oznacza grupę heterocykliczną, która może być ewentualnie podstawiona, a R5 oznacza grupę alkilową, cykloalkilową, fenyloalkilową lub fenylową, lub jego soli.
z metalem.
(6 zastrzeżeń)«
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A01N
C07C

P.248646

1984 07 09

A01N
C07D

Nr 26 (314) 1985
P.249792

T

1984 09 28

Pierwszeństwo: 1983 0712 - Francja (nr 83/11858)
Rhóne - Poulenc Agrochimie, Lyon, Francja.

Pierwszeństwo: 1983 09 30 - RFN (nr P-3335455.3)

Środek chwastobójczy

BASF AG, Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec.

Środek chwastobójczy charakteryzuje się tym, że
jako substancję czynną zawiera związek o wzorze 1,
w którym Z oznacza atom azotu lub grupę o wzorze
- C ( X ) = , W, Y, Y', X, Z' i X' każde oznacza atom
-wodoru, atom chlorowca, grupę NO2 lub CN, grupę
polichlorowcoalkilową
.alkilową lub alkoksylową, przy
czym 2RS1 oznacza 4 atom
chlorowca lub grupę o wzorze X R lub NR R5; Rz oznacza atom wodoru, chlorowca, grupę5 alkilową lub propargilową,
grupę CN,
grupę
NR*R , grupę C(X*)R7, grupę
C(X2)X8R8 lub
2
8
C(X ) NR*R*. 9 grupę
SO2F, SO2OR lub SO2NR*R* lub
grupę P(X*)R R10; R*
oznacza grupę alkilową, allilową
4
lub propargilową; R oznacza atom wodoru, grupę alkilową, cykloalkilową lub fenylową, allilową, propargilową, alkilokarbonylową lub alkilosulf ony Iowa: R*
oznacza jedno ze znaczeń dla R* lub kation lub grupę
0 wzorze ORfl, którym R6 2oznacza
atom wodoru, kation lub grupę alkilową; X i Xs oznaczają atom tlenu
lub siarki; R? oznacza atom wodoru, grupę alkilową,
cykloalkilową 8 lub fenylową, grupę alkenylową lub
alkinyIową;
R oznacza kation lub ma jedno ze znaczeń R7, a R* i R10 mogą być takie same lub różne
1 oznaczają atomy wodoru, grupy alkilowe, hydroksylowe lub grupy o wzorze OM, w 1którym M oznacza
kation, lub ma jedno ze znaczeń R z tym ograniczeniem, że gdy R1 oznacza grupę OCH3, W oznacza grupę NO2; Y'
i Z' oznaczają atomy wodoru, X oznacza
grupę CF32, Y oznacza atom chloru i Z oznacza grupę
- C H = , R nie może oznaczać grupy COOCH3ł i gdy
X oznacza .grupę N 0 2 , R2 nie może oznaczać wodoru.
(11 zastrzeżeń)

Środek chwastobójczy oraz sposób wytwarzania
nowych pochodnych cyklohekscnonu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
środka chwastobójczego zawierającego jako substancję
czynną nowe pochodne cykloheksenonu.
Środek chwastobójczy charakteryzuje się tym, że
zawiera 0,1-0,5% wagowych ł pochodnej cykloheksenonu o wzorze 1, w którym R oznacza rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, a R2 oznacza rodnik chloroalkenylowy o 3 - 5 atomach węgla, albo soli tych
związków.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych cykloheksenonu o wzorze 1, w którym R1 i R2 mają wyżej
podane znaczenie, polega na tym, że związek o wzorze 2 poddaje
się reakcji ze związkiem amoniowym
o wzorze R2ONH3Y, przy czym R1 i R2 mają wyżej
podane znaczenie, a Y oznacza dowolny anion, w obojętnym rozpuszczalniku, w temperaturze 0-80°C,
ewentualnie w obecności pomocniczej zasady.
(4 zastrzeżenia)

A01N

A01N
C07C

P. 248731

1984 07 13

Pierwszeństwo: 1983 07 15 - Japonia (nr 127825/83
1983 10 07 - Japonia (nr nr 187004/84; 187005/83)
1984 02 21 - Japonia (nr nr 29504/84; 29505/84;
29506/84)
1984 02 25 - Japonia (nr 35020/84)
1984 04 09 - Japonia (nr 69129/84)
Nippon Soda Company, Limited, Tokio, Japonia
Środek grzybobójczy i owadobójczy
i sposób wytwarzania pochodnej oksymu formamidu
Środek według wynalazku charakteryzuje się tym,
że jako substancję czynną zawiera pochodną oksymu
formamidu.
Sposób według wynalazku polega na reakcji odpowiedniej pochodnej formamidu z odpowiednio podstawioną hydroksyaminą. Środek według wynalazku
znajduje zastosowanie przy uprawie roślin.
(11 zastrzeżeń)

P.250465

1984 11 16

Pierwszeństwo: 1983 11 19 - RFN (nr P3341884.5)
1984 04 21 - RFN (nr P3411069.2)
Hoechst AG, Frankfurt n/Menem, Republika Federalna Niemiec.
Środek chwastobójczy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
środka nadającego się do zwalczania niepożądanych
roślin w uprawacn zbóż, takich jak pszenica i jęczmień.
Środek chwastobójczy zawiera związek (A) o wzorze 1, w którym R oznacza grupę o wzorze 2, 3 albo
4, przy czym X oznacza chlor albo brom i Y oznacza
wodór albo chlor, i Rx oznacza wodór, alkil, alkinyl
albo równoważnik kationu, w kombinacji ze związkiem (B) o wzorze 5, w którym Rj oznacza brom albo
jod i R3 oznacza wodór, grupę NH4, kation metalu
alkalicznego albo (Ci-C 8 )-alkil,albo ze związkiem (C)
o wzorze 6, w którym R4 oznacza wodór, (Cj-C 8 )-alkil albo równoważnik kationu, z tym założeniem, że
jeśli we wzorze 1 R oznacza grupę o wzorze 4, nie
są możliwe kombinacje związku (A) ze związkiem (B).
(9 zastrzeżeń)

Nr 26 (314) 1985

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

5

albo ewentualnie jedno - lub wielokrotnie, jednakowo lub różnie1 podstawiony
rodnik cykloalkiloalkilowy, albo R i R2 niezależnie od siebie oznaczają
atomy wodoru.
(1 zastrzeżenie)
A01N
C07C

1985 02 01

P. 251805

Pierwszeństwo: 1984 02 03 - Węgry (nr 448/84)
Eygt Gyógyszervegyészeti Gyár, Budapeszt, Węgry.
Środek

regulujący

wzrost

roślin

Środek według wynalazku zawiera jako składnik
aktywny co najmniej jeden
nowy związek o ogólnym
wzorze 1, w którym R1 i R2 takie same lub różne
oznaczają atom wodoru, chlorowca, niższą grupę alkilową lub niższą grupę alkoksylową, a R oznacza
grupę furylową albo niższą grupę alkilową lub grupę
fenylową, przy czym dwie ostatnie grupy są ewentualnie podstawione jednym lub więcej atomem chlorowca albo jego sól.
.
(8 zastrzeżeń)
A01N
C07C

P.250798

1984 12 07

Pierwszeństwo: 1983 12 07 - St. Zjedn. Am. (nr 559143)
FMC Corporation, Filadelfia, Stany Zjednoczone
.Ameryki (Chinton J. Peake. John F. Engel).
Środek do zwalczania nicieni i owadów lęgnących się
w glebie
Środek według wynalazku jako substancję czynną
zawiera związek o ogólnym wzorze R-Z-(CH 2 )n-Q,
w którym R oznaczą rodnik alkilowy o jednym lub
dwóch atomach węgla, mający jako podstawniki 1-4
atomów fluoru i 1-3 atomów chloru albo bromu, to
jest rodnik o wzorze CFPX(3-P) - albo o wzorze
CFrX(3-r) - CFSX(2_S) -, w których to wzorach X
-oznacza atom chloru lub bromu, p oznacza liczbę 1
albo 2, r oznacza liczbę 2 albo 3 i s oznacza liczbę
zero, 1 lub 2, a we wzorze R-Z(CR2)n-Q Z oznacza
rodnik - ( C H = C H ) - lub grupę o wzorze - (CH2- C H X ) - , w którym X ma wyżej podane znaczenie,
-Q oznacza rodnik metylowy, izopropylowy, III-rzęd.
"butylowy lub C3-Cß-cykloalkilowy, a n oznacza liczbę
5-12, przy czym cały łańcuch węglowy zawiera nie
mniej niż 10 atomów węgla i nie więcej niż 16 atomów węgla.
(3 zastrzeżenia)
A01N
P. 251147
1984 12 21
C07C
Pierwszeństwo: 1983 12 24 - RFN (nr P 3347073.1)
Bayer Aktiengesellschaft,
Federalna Niemiec.

Leverkusen,

Republika

Środek ochrony roślin
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
środka ochrony roślin, którego substancję czynną stanowią nowe tiocy jania nobenza midy.
Środek ochrony roślin charakteryzuje się tym, że
zawiera jako substancję czynną przynajmniej jeden
nowy
2-tiocyjanianobenzamid o wzorze 1. w którym
R1, R* i R3 są jednakowe lub różne i oznaczają grupę
alifatyczną, ewentualnie jedno- lub wielokrotnie jednakowo lub różnie podstawiony rodnik aryloalkilowy

A01N
C07D

P.252376

1985 03 14

Pierwszeństwo: 1984 03 16 - Japonia (nr 49218/1984)
Mitsui Toatsu Chemicals, Incorporated, Tokio, Japonia (Katsutoshi Ishikawa, Hitoshi Shimotori, Naboru
lida, Shuji Ozawa, Shunichi Inami).
Środek grzybobójczy oraz sposób wytwarzania
nowych pochodnych tiocyjanopirymidyny
Środek grzybobójczy do stosowania w rolnictwie
i ogrodnictwie, zawierający obojętny nośnik i substancję czynną, jako substancję czynną zawiera pochodną tiocyjanopirymidyny o ogólnym wzorze 1, w
którym R oznacza grupę alkilową o 1-3 atomach
węgla, a X oznacza atom chlorowca.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych tiocyjanopirymidyny o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza grupę alkilową o 1-3 atomach węgla, a X ozna- '
cza atom chlorowca, polega na tym, że pochodną piry-
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midyny o ogólnym wzorze 2, w którym R i X mają
wyżej podane znaczenie, poddaje się w środowisku
kwasu organicznego reakcji z tiocyjanianem o ogólnym wzorze MSCN, w którym M oznacza atom metalu alkalicznego lub grupę amonową. (2 zastrzeżenia)

A01N

P. 252853

1985 04 10

Pierwszeństwo: 1984 04 11 - Szwajcaria (nr 1821/84)
Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób selektywnego zwalczania chwastów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie selektywnego
zwalczania chwastów w zespołach roślin uprawnych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że materiał siewny upraw roślin użytkowych równocześnie
i w bliskim przestrzennie sąsiedztwie z chwastobójczą
pochodną sulfonylomocznika rozprowadza się na powierzchni upraw, przy czym korzystnie jako chwastobójczą pochodną sulfonylomocznika stosuje się sole
związku lub związek o wzorze 1, w którym Z oznacza
rodnik o wzorze 2, 3 lub 4, L oznacza atom chlorowca, grupę nitrową, grupę -SO2N(CH3)2, rodnik alkoksy karbony Iowy o 1-5 atomach węgla w części alko-

A22C

Nr 26 (314) 198S
P.248172

1984 06 11

Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska (Adamt
Urbánek, Ireneusz Puchalski).
Urządzenie do odwracania jelit zwierzęcych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia,
mechanicznego odwracania długich jelit zwierzęcych
wewnętrzną stroną na zewnątrz.
Urządzenie zawiera wydrążony, swobodny prowadnik (1) o zwężonych końcach, umieszczony pomiędzy
zespołem wirujących pędników (3), obejmujących jego
zwężone końce oraz pomiędzy dodatkowymi, gąsienicowymi prowadnicami (4), obejmującymi wzdłużnie
środkową część prowadnika (1). W nieprzelotowym
otworze prowadnika (1) osadzony jest przesuwnie
trzpień (2) wyposażony w element prowadzący (6)
oraz w zgrubienie (7).
(9 zastrzeżeń)

A23B

P. 252243 T

1985 02 08

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Henryk
Popko, Janusz Kisiel, Mieczysław Miszczuk, Wiesław
Wójcik).
Urządzenie do zwiększania okresu trwałości mleka
bezpośrednio po udoju

ksylowej, rodnik alkilowy o 1-5 atomach węgla, grupę alkoksylową o 1-5 atomach węgla, grupę alkilotio
o 1-5 atomach węgla lub grupę alkilosulfonylową
o 1-5 atomachw ęgla, Q oznacza2 atom chlorowca,
grupę nitrową, grupę
-SO2N(CH3) , grupę - C O - R 1 ,
grupę - ( A ) m - R 2 , rodnik fenylowy, grupę fenoksylową, rodnik alkilowy o 1-5 atomach węgla, rodnik
chlorowcofenylowy, grupę chlorowcofenoksylową, grupę chlorowcoalkoksylową o 1-5 atomach węgla, grugę chlorowcoalkilotio o 1-5 atomach węgla lub rodnik
chlorowcoalkilowy o 1-5 atomach węgla, n oznacza
liczbę 0 lub 1, E oznacza atom azotu lub mostek metynowy, X oznacza rodnik metylowy, grupę metoksylową lub rodnik cyklopropylowy, a Y oznacza atom/
chloru, grupę metoksylową,
dwufluorometoksylową lub
etoksylową, zaś R1 stanowi atom wodoru, rodnik alkilowy o 1-5 atomach węgl.a grupę alkoksylową o 15 atomach węgla, grupę alkenyloksylową o 3 - 5 atomach węgla lub grupę alkinyloksylową o 3 - 5 atomach węgla, A stanowi atom tlenu, atom siarki, grupę - S O - , grupę - S O 2 - 2 lub grupę - O - S O 2 , m
stanowi liczbę 0 lub 1, i R stanowi rodnik alkilowy
o 1-5 atomach węgla, rodnik alkenylowy o 2 - 5 atomach węgla, rodnik alkinylowy o 2 - 5 atomach węgla, rodnik chlorowcoalkilowy o 1-5 atomach węgla,
grupę alkoksyalkilową o 2 - 7 atomach węgla, grupę
chlorowcoalkenylową o 2 - 5 atomach węgla lub grupę
chlorowcoalkinylową
o 2 - 5 atomach węgla, pod warunkiem, że'R 2 -ma, z wyjątkiem grupy - C H = C H ?
lub grupy - C ^ C H , wyżej podane znaczenie, jeżeli
m' oznacza liczbę 1.
(14 zastrzeżeń)

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji
urządzenia zapewniającej przy minimalnych wydatkach energii schłodzenie mleka w czasie nie przekraczającym 30 minut.
Urządzenie składa się z silnika elektrycznego (2)
z pionową osią skierowaną do dołu, zaopatrzoną w
mieszadło (3), zamocowanego na podstawie (4) wykonanej z kształtowników o największym poziomym
wymiarze mniejszym od średnicy gardzieli konwi do
mleka, przy czym na silniku, po stronie przeciwnej
do mieszadła, zamocowany jest generator ultradźwięków (1). Silnik (2), generator ultradźwięków, (1) i elektryczne przewody zasilające (5) są odizolowane od
mleka.
(2 zastrzeżenia)
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1984 06 12

Rejonowe Przedsiębiorstwo Przetwórcze Przemyślu
Paszowego, Nowa Sól, Polska (Jan Kolny, Krzysztof
Xasprzak, Leszek Pile, Włodzimierz Lewicki, Kazimierz Bałut).
Sposób wytwarzania paszy dla drobiu
ze składnikami balastowymi
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
isposobu wytwarzania paszy dla drobiu o składzie zapewniającym lepsze wykorzystanie białka.
Sposób wytwarzania przemysłowej paszy przeznaczonej dla drobiu, polegający na homegenizowaniu składników strawnych, mieszaniu i konfekcjonowaniu paszy treściwej, charakteryzuje się tym, że
w procesie mieszania dodaje się co najmniej jeden
składnik w ilości nie mniejszej jak 5°/« i nie przekraczającej 20% łącznej objętości, stanowiący substancję balastową.
(4 zastrzeżenia)
A46B

P.253961 T

1985 06 12

Kazimierz Pomorski, Szczecin, Polska (Kazimierz
Pomorski).
A24D
D21H

P.248162

Elektromechaniczna szczoteczka do zębów

1984 06 11

Charles C. Cohn, Atlantic City, Stany Zjednoczone
.Ameryki.
Papieros zawierający tytoń w opasce z bibułki
papierosowej oraz sposób obróbki takiej bibułki
papierosowej
Celem wynalazku jest zmniejszenie bocznego strumienia dymu w papierosie przy zachowaniu dotychczasowych zalet papierosa dla palacza oraz zapewnienie ognioodporności papierosa.
Papieros zawiera wsad tytoniu w opasce papierosowej o porowatości Greinera
co najmniej około 50 s
i masie około 10-35 g/m2, przy czym bibułka zasadniczo nie zawiera przyspieszacza spalania innego niż
napełniacz i ma zawartość napełniacza w zakresie
około 15-22fl/o. Sposób polega na powlekaniu wodą
lub alkoholem etylowym co najmniej części powierzchni bibułki papierosowej o ww. cechach.
(13 zastrzeżeń)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji elektromechanicznej szczoteczki do zębów umożliwiającej
prawidłowe czyszczenie zębów i masaż dziąseł.
W korpusie (12) szczoteczki umieszczony jest zespół
napędowy złożony z silnika elektrycznego (5) i przekładni zębatej (4). Wał wyjściowy przekładni zębatej
(4) sprzęgnięty jest rozłącznie z wałkiem (3) zakończonym głowicą (1) wyposażoną w walcowy naciąg
z włosia (2). Przedłużeniem korpusu (12) jest kolumna
(8) mająca otwory (10) łączące się z kanałem (9) biegnącym do króćca dolotowego (14) lub zbiornika (17)
z pompką (18). Przełącznik (7) trój położeni owy łączy
silnik elektryczny (5) z baterią (6) i umożliwia w konsekwencji zmianę kierunku obrotów głowicy (1).
(3 zastrzeżenia)

A47G
A43B

P.248060

1984 06 04

Nadbałtyckie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Neptun", Starogard Gdański, Polska (Józef Baska, Henryk Goździelewski, Andrzej Gliński, Hanka Engler).
Cholewka obuwia i sposób jej wytwarzania
Przedmiotem wynalazku jest cholewka obuwia oraz
sposób jej wytworzenia; przeznaczona do nalewania
' n a nią podeszew z tworzyw chemoutwardzalnych,
termoutwardzalnych i termoplastycznych metodą bezpośredniego wtrysku.
Cholewka składa się z wieloelementowego wierzchu
skórzanego (1) bez naddatku na zaćwiekowanie i podszewki (2) lub pasa z tkaniny wielowarstwowej przestającej 9-13 mm poza dolną krawędź wierzchu skórzanego (4).
Sposób wykonania cholewki obuwia polega na tym,
że łączy się podszewkę (2) lub pas z wierzchem skórzanym (1) ściegiem zwartym w odległości 1-3 mm
od dolnego brzegu (4) od śródstopia do czubka strony
zewnętrznej i przyśrodkowej by po zdrasaniu fałd po
zaćwiekowaniu dokonać nalania podeszwy z tworzywa termoplastycznego, termoutwardzalnego lub chemoutwardzalnego metodą bezpośredniego wtrysku
gdzie górna krawędź podeszwy zachodzi na wierzch
skórzany (1) 4 - 8 mm powyżej dolnego brzegu (4).
(2 zastrzeżenia)

P.246534

1984 03 06

Julian Wójtowicz, Wałcz, Polska (Julian Wójtowicz).
Kwietniki składane z pojedynczych elementów
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji
umożliwiającej otrzymywanie różnorodnych kształtów
kwietników.
Kwietniki charakteryzują się tym, że składają się
z podstawy oraz ruchomych elementów, przy czym ruchome elementy zaopatrzone są w gniazda do osadzania kolejnych ruchomych elementów.
(1 zastrzeżenie)
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A47J

P. 246535

1984 03 06

Julian Wójtowicz, Wałcz, Polska (Julian Wójtowicz).
Tarka uniwersalna
Tarka charakteryzuje się tym, że ma prostokątną
część (2) zaopatrzoną w cztery uchwyty (1) i mająca
prostokątne okienka (3) z krawędziami tnącymi (6)
przesunięte względem siebie o połowę krótszego boku,
przy czym kilka okienek (3) ma krawędzie tnące
45, 4, 6) o odmiennym kształcie od krawędzi (6).
(1 zastrzeżenie)

A61F

Nr 26 (314) 1985P.248262

1984 06 15

Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa, Katowice, Polska (Paweł Lampe, Marek Dąbrowski, Zygmunt Górka, Sław Polak).
Sposób przygotowania biostatycznego przeszczepu
allogenicznej opony twardej
Celem wynalazku jest umożliwienie uzyskania przeszczepu o zwiększonych wymiarach, łatwego do m o delowania i eliminującego tworzenie pod nim płynu
lub krwiaków.
Sposób przygotowania biostatycznego przeszczepu
allogenicznej opony twardej, polegający na pobraniu
ze zwłok płatka opony twardej, zamrożeniu, konserwowaniu w alkoholu i płukaniu, według wynalazku»
charakteryzuje się tym, że po procesie płukania płatki opony twardej nacina się w taki sposób, aby p a
rozciągnięciu otrzymać siatkę. Tak przygotowany
przeszczep pakuje się w roztworze NaCl i wyjaławia
radiacyjnie.
(1 zastrzeżenie)
A61F

P. 252335 T

1985 03 11

Akademia Medyczna, Wrocław, Polska (Stanisław
Krzaklewski, Andrzej Reszczyński).
Przestrzenna wewnątrzmaciczna wkładka
antykoncepcyjna

A47J

P. 247495

1984 05 02

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P-246535
Julian Wójtowicz, Wałcz, Polska (Julian Wójtowicz).
Podstawka stabilizująca do tarki uniwersalnej
Podstawka charakteryzuje się tym, że składa się
2 podstawy (1) oraz uchwytów (2) do mocowania tarki
zaopatrzonych w śruby (3) z nakrętkami motylkowymi.
(1 zastrzeżenie)

A61F

P. 248261

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji wkładki o strukturze przestrzennej, d o stosowanej maksymalnie do fizjologicznego kształtu
macicy, przeznaczonej zwłaszcza dla nieródek i kobiet
o małej macicy.
Wkładka wykonana jest ze sprężystego, niereaktywnego tworzywa sztucznego, z paska o przekroju n a j korzystniej owalnym. Ma ona dwa ramiona (1, 2) złożone z dwóch zwojów (5, 6), z których jeden zwój (5)
obejmuje pełny okrąg, a drugi zwój (6) okrąg niepełny. Wolne końce ramion (6) są zwrócone w strony
przeciwne i są w pełnej odległości od tych końców
związane nicią (7). Ramiona (1, 2) wkładki znajdują
się w stanie wewnętrznych naprężeń przez ich skręcenie wokół ich własnej osi. Na pewnym odcinku od
trwałego złączenia końców ramiona (1, 2) biegną równolegle względem siebie i są łukowato wygięte ku
przodowi, po czym znów są złączone przez związanie
najkorzystniej tą samą nicią (4), która potem przewleczona jest przez otwór (3) w złączonych końcach. P o wierzchnie, jakie obejmują oba zwoje (5, 6), pokrywają się w stanie złożenia ich ku sobie w co n a j mniej 70%). Płaszczyzny, jakie wyznaczają óba zwoje
(5, 6) są w stanie swobodnym wkładki rozychlone
względem siebie o kąt 5 - 3 0 stopni.
(1 zastrzeżenie)

1984 06 15

Katowice
Krwiodawstwa,
Wojewódzka
Stacja
Polska (Paweł Lampe, Marek Dąbrowski, Zygmunt
Górka, Sław Polak).
Sposób przygotowania biostatycznego przeszczepu
powięzi wołowej
Celem wynalazku jest zwiększenie powierzchni
i zmniejszenie masy przeszczepu, wyeliminowanie tworzenia się wydzieliny płynu tkankowego oraz ułatwienie wgajanie się przeszczepu.
Sposób przygotowania biostatycznego przeszczepu
powięzi wołowej, polega na pobraniu powięzi z młodych zwierząt rzeźnych, konserwacji w mieszaninie
alkoholu etylowego i glutaraldehydu, płukaniu w roztworze NaCl i nacinaniu w taki sposób, aby po rozciągnięciu ponacinanego płata powięzi powstała siatka.
Tak uzyskany materiał wyjaławia się radiacyjnie.
(1 zastrzeżenie)

A61K

P.250687

T

1984 11 30»

Chemiczna Spółdzielnia Pracy „Florina" Krakow,.
Polska (Iliana Pawlak, Andrzej Zybura, Teresa Bigda,
Wojciech Jerzykiewicz, Zbigniew Krasnodębski, Daniel
Maksymiec).
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Sposób poprawy własności preparatów kosmetycznych
zwłaszcza do pielęgnacji skóry
Sposób wg wynalazku polega na wprowadzeniu do
składu preparatów kosmetycznych, zwłaszcza do pielęgnacji skóry, jak kremów, emulsji, dezodorantów,
płynów po goleniu 0,2-5°/o mieszaniny dwuetanoloaminoalkilotlenków korzystnie w formie roztworu alkoholowo-wodnego lub wodnego zawierającego szereg nasyconych i nienasyconych homologów C14
0-2%, Cl6 10-20%, C w 50-70%, C20 2-6%, C12
3-20%.
(1 zastrzeżenie)

A61K

P.252308

T

1985 03 07

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu- Barwników „Organika", Zgierz, Polska (Wiesław Cherasko,
Marian Giermaziak, Jerzy Grelewicz, Bogumił Mrowiński, Wanda Stawińska, Stefan Jerzak, Zbigniew
Biernacki, Piotr Koziej).

A61M

9
P. 248133

1984 06 07

Adam Kaźmierczak, Bydgoszcz, Polska (Adam Kaźmierczak).
Urządzenie ssące do usuwania śluzu katarowego,
zwłaszcza u niemowląt
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usuwania śluzu
katarowego u niemowląt bez konieczności wprowadzenia końcówki w otwór nosowy dziecka.
Wynalazek składa się z elementu ssącego (1) zamocowanego w przewodzie elastycznym (2) i poprzez,
króciec (3) połączonego ze zbiornikiem redukcyjnym
(4). Zbiornik redukcyjny (4) w górnej części ma końcówkę przewodu (6) zamocowaną w pokrywie (5).
Przewód (6) połączony jest z przewodem giętkim (7)
łączącym zbiornik redukcyjny (4) z częścią ssącą odkurzacza (8).
(1 zastrzeżenie)

Sposób wytwarzania
wodnych preparatów do barwienia włosów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania preparatów trwałych w czasie i dających lepsze efekty
barwienia włosów.
Sposób otrzymywania wodnych preparatów do barwienia . włosów polega na tym, że barwniki oksydacyjne w postaci stabilizowanych soli i/lub stabilizowanych zasad dwuamin aromatycznych i/lub aminofenoli, rozpuszcza się w temperaturze 50-70°C w roztworze wodnym zawierającym: alkohole alifatyczne,
alkanoloaminy, środki alkalizujące, środki utrzymujące
stężenie jonów amonowych, ewentualnie z dodatkiem
środka stabilizującego, po czym do tak otrzymanego
roztworu dodaje się środek powierzchniowo czynny
i ewentualnie środek żelujący, miesza się do uzyskania jednolitej masy, a następnie chłodzi do temperatury otoczenia, przy czym stosunek ilościowy użytych
barwników oksydacyjnych z dodatkiem modyfikatora
barwy do pozostałych składników preparatu wynosi
0,5-2:98-99,5%.
(11 zastrzeżeń)

A61K

P. 252614

A62B

Forest Laboratories, Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania
terapeutycznie czynnej stałej dawki jednostkowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ulepszenia materiałów nośnikowych, stosowanych do wytwarzania
dawek środków farmaceutycznych o przedłużonym
działaniu.
Sposób wytwarzania terapeutycznie czynnej stałej
dawki jednostkowej, wykazującej regularny i przedłużony system uwalniania przy podaniu, polega na
tym, że poddaje się podstawowy materiał nośnikowy
działaniu powietrza normalnego lub gorącego, suchego lub wilgotnego, tak aby uzyskać zawartość wilgoci od 0,1 do 10%, miesza się podstawowy materiał
nośnikowy, aminowy środek powierzchniowo czynny,
terapeutycznie czynny lek oraz zarobki potrzebne do
wytwarzania jednostkowej dawki oraz prasuje się
i formuje mieszaninę pod ciśnieniem, przy czym podstawowy materiał nośnikowy stanowi jeden lub więcej rozpuszczalnych w wodzie niejonowych eterów
celulozy, wybranych z grupy składającej się z. metylocelulozy i hydroksypropylometylocelulozy, przy czym
co najmniej jeden z eterów celulozy ma liczbowo
średnią masę cząsteczkową co najmniej 50 000.
(9 zastrzeżeń)

1984 06 04

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i Tworzyw Winylowych, Oświęcim, Polska (Marian Starzak, Bohdan Dawidowicz, Ryszard Skibiński, Zenobiusz Stasiak, Wiesława Krzemień).

1985 03 26

Pierwszeństwo:
1984 03 26 - St. Zjedn. Arri. (nr 592,570)

P.248041

Sposób wytwarzania przeciwpyłowych
półmasek ochronnych
Celem wynalazku jest zwiększenie skuteczności filtracji i zmniejszenie oporów przepływu powietrza
w półmaskach ochronnych.
Sposób wytwarzania przeciwpyłowych półmasek
ochronnych polega na wytłaczaniu czasz półmasek na
gorąco z płaskiego materiału drobnoporowatego, którym jest włóknina igłowana z włókien syntetycznych
ewentualnie z domieszką do 20% włókien naturalnych,
prasowana w temperaturze 65-200°C pod ciśnieniem
do 35 MPa, impregnowana wodnymi dyspersjami termoplastycznych polimerów, w szczególności kopolimerów styrenu i butadienu, modyfikowanych etylenowo-nienasyconymi monomerami, nośnikami wolnych
i/lub związanych grup karboksylowych takimi jak
kwasy karboksylowe i/lub ich estry oraz amidy. Dyspersje impregnujące mogą dodatkowo zawierać zdyspergowane w wodzie wypełniacze, środki przeciwdziałające rozwojowi mikroorganizmów i pigmenty.
(2 zastrzeżenia)

A63B

P. 248101

198406 06

Centralny Ośrodek Studiów, Projektowania i Realizacji „Inwestprojekt" Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Katowice, Polska (Alfons Otrzonsek).
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Zamocowanie tablicy do gry w piłkę koszykową
Wynalazek ma na celu umożliwienie racjonalnego
wykorzystania hal sportowych, zwłaszcza niewielkich
hal szkolnych.
Zamocowanie tablicy (1) do ściany hali składa się
z wysięgnika utworzonego z dwóch elementów: dolnego (2) i górnego (3), połączonych ze ścianą i tablicą
(1) za pomocą przegubów (4, 5, 6 i 7) o osiach poziomych. Element dolny (2) zaopatrzony jest w ogranicznik (8) dla położenia dolnego tablicy (1). Oś przegubu (7), łączącego element górny (3) z tablicą (1),
stanowi równocześnie oś krążka linowego, od którego
przebiega linka (9) podnosząca wysięgnik z położenia
dolnego (A) do położenia górnego (B) poprzez krążek
górny (10) do podnośnika korbowego (11). Podnośnik
korbowy (11) umieszczony jest w ścianie i zaopatrzony w mechanizm zabezpieczający wysięgnik przed
zmianą położenia pod własnym ciężarem.
(1 zastrzeżenie)

Dział B
ROŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
B01D

P.250832

1984 12 10

Pierwszeństwo: 1984 06 10 - MTP (nr 26/MTP/84)
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Rafinerii
Nafty „Bipronaft", Kraków, Polska (Marian Satora,
Władysław Parnicki, Jan Jakubowicz, Tadeusz Nowak, Wiesław Szkurłat, Zdzisław Stępień),
Aparat filtracyjny
Wynalazek ma na celu zwiększenie niezawodności
działania, poprawę warunków i skrócenie czasu obsługi.
Aparat filtracyjny przeznaczony jest do oczyszczania gazów suchych z wszelkiego rodzaju pyłów w
przemysłowych instalacjach odpylania. Konstrukcja
klatkowa (5) z zabudowanymi w niej elementami
filtracyjnymi (1), koszami (2), przegrodami sitowymi
(3) i dyszami (6) tworzą kasetę (7) z płytą czołową (8),
zabudowaną w obudowie aparatu (4), szczelnie oddzielając komorę gazu zapylonego od komory gazu
oczyszczonego. Elementy filtracyjne (1) na koszach
(2) są grupowane i montowane szczelnie do przegrody sitowej (3) na zewnątrz obudowy (4) aparatu
filtracyjnego (9), mającego pomost obsługowy (10)
z urządzeniem dźwigowym (11) do remontów, montażu i demontażu kaset, których liczba jest dowolną
liczbą naturalną.
(1 zastrzeżenie)

B01D

P.251707

1985 01 24

Pierwszeństwo: 1984 0124 - Australia (nr PG 3311/84)
Noel Carroll, Sherbroke, Australia.
Separator cyklonowy
Wynalazek dotyczy separatora cyklonowego do oddzielania składnika gęstszego mieszaniny ciekłej od
składnika o mniejszej gęstości.
Separator cyklonowy ma wlot mający zewnętrzny
zarys (82) i wewnętrzny zarys (84). Zewnętrzny zarys
(82) jest taki, że wektor (T), opisujący usytuowanie
jakiegokolwiek punktu na zewnętrznym zarysie (82)
i usytuowany w płaszczyźnie normalnej do osi komory, mający swój początek w punkcie (C) jest taki, że
gdy wielkość wektora (T) zwiększa się, kąt (O) pomiędzy wektorem (T) i styczną (82) do powierzchni
obwodowej (86), wystawioną w punkcie (C), nigdy
nie zmniejsza się i nigdy nie jest mniejszy od zera.
Położenie jakiegokolwiek punktu na wewnętrznym
zarysie (84) określone jest wektorem (U), mającym
swój początek w punkcie (E), w którym wewnętrzny
zarys (84) styka się z obwodową powierzchnią (86).
Gdy wielkość wektora (U) zwiększa się, kąt (Z) pomiędzy wektorem (U) i styczną (93) do powierzchni
obwodowej (86), przechodzącą przez punkt (E), nigdy
nie zmniejsza się i nigdy nie jest mniejszy od zera,
co najmniej dla zasadniczych wielkości wektora (U).
(15 zastrzeżeń)
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Sposób oczyszczania gazów odlotowych
z zanieczyszczeń gazowych

1985 02 18

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Kompletnych Obiektów „Chemadex", Kraków, Polska (Józef
Strzelski, Tadeusz Siudak).
Płyta barbotażowa
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji płyty
barbotażowej typu dynamicznego z ukierunkowanym
przepływem, stanowiącej część składową półek aparatów kolumnowych.
Płytę barbotażowa stanowi płaska płyta podstawowa (1) z otworami przelotowymi (4) i usytuowane nad
tymi otworami listwy odbijające (2), lub płyty (7),
które są zaopatrzone w kołki prowadzące wpuszczone
luźno do otworów (4) płyty (1). Listwy (2) mają boczne skośne wycięcia (3) usytuowane w strefie między
otworami (4) płyty (1).
(4 zastrzeżenia)
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Wynalazek rozwiązuje zagdnienie opracowania taniej metody oczyszczania wszelkiego rodzaju gorących gazów odlotowych z kwaśnych zanieczyszczeń
gazowych.
Sposób oczyszczania gazów odlotowych z zanieczyszczeń gazowych polega na nawilżaniu gazów odlotowych i wprowadzaniu do nich pyłów o temperaturze
niższej od temperatury gazów odlotowych, zapewniającej niższą prężność pary wodnej przy powierzchni
ziaren pyłu od prężności pary wodnej w rdzeniu strumienia gazów odlotowych. Ponadto obniża się lokalne
ciśnienie statyczne gazów odlotowych. Nawilżanie gazów odlotowych prowadzi się przed lub w trakcie
wprowadzania pyłów. Lokalne obniżenie ciśnienia statycznego gazów odlotowych prowadzi się w trakcie
lub po wprowadzeniu pyłów. Do gazów wprowadza się
pyły wytrącone z oczyszczonych gazów, korzystnie
wzbogacone tlenkiem wapnia.
(7 zastrzeżeń)

B01D

P.252418 T

1985 03 15

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Henryk Meloch, Piotr Kabsch, Krzysztof Kaczmarski,
Adam Marciniak, Janusz Robaszkiewicz).
Sposób oczyszczenia gazów odlotowych
z zanieczyszczeń gazowych
BO ID

P. 252090 T

1985 02 22

Zakład Produkcji Form i Oprzyrządowań „Dozachem-Erg", Pionki, Polska (Benedykt Michalczewski,
Eugeniusz Kacperczyk, Ryszard Bociarski, Stefan
Kaca, Jan Solski, Krzysztof Wójcik).
Filtr do cieczy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji filtru pozwalającej na regulację progu filtracji. Filtr posiada tuleję (4) z otworami do odprowadzania przefiltrowanej cieczy. Od dołu i od góry
tulei (4) nasadzone są elementy oporowe (3), a pomiędzy nimi na przemian wkładki (2) i elementy filtrujące (1). Zmianę progu filtracyjnego uzyskuje się
przez rozluźnienie lub zagęszczenie elementów filtrujących (1).
(1 zastrzeżenie)

Celem wynalazku jest umożliwienie oczyszczania
wszelkiego rodzaju gorących gazów odlotowych z kwaśnych zanieczyszczeń gazowych w istniejących kanałach spalinowych i z wykorzystaniem istniejących
odpylaczy.
Sposób oczyszczania gazów odlotowych z zanieczyszczeń gazowych polega na nawilżaniu gazów odlotowych i wprowadzaniu do nich pyłów o temperaturze
niższej od temperatury gazów odlotowych, zapewniającej niższą prężność pary wodnej przy powierzchni
ziaren pyłu od prężności pary wodnej w rdzeniu strumienia gazów odlotowych. Nawilżanie gazów prowadzi
się przed lub w 4rakcie wprowadzania pyłów. Do
gazów wprowadza się pyły wytrącone z oczyszczonych gazów, korzystnie wzbogacone tlenkiem wapnia.
(5 zastrzeżeń)

B01D

P.252419 T

1985 03 15

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Henryk Meloch, Piotr Kabsch, Krzysztof Kaczmarski,
Adam Marciniak, Janusz Rabaszkiewicz).
Sposób oczyszczania gazów odlotowych
z zanieczyszczeń gazowych

B01D

P.252417 T

1985 03 15

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Henryk Meloch, Piotr Kabsch, Krzysztof Kaczmarski,
Adam Marciniak, Janusz Robaszkiewicz).

Celem wynalazku jest umożliwienie oczyszczania
wszelkiego rodzaju gorącyh gazów odlotowych z kwaśnych zanieczyszczeń gazowych bez konieczności budowania specjalnych instalacji oczyszczających.
Sposób oczyszczania gazów odlotowych z zanieczyszczeń gazowych polega na wprowadzaniu do nich pyłów o temperaturze niższej od temperatury gazów
odlotowych, zapewniającej niższą prężność pary wodnej przy powierzchni ziaren pyłu od prężności pary
wodnej w rdzeniu strumienia gazów odlotowych, przy
czym wprowadza się pyły wytrącone z oczyszczonych
gazów, korzystnie wzbogacone tlenkiem wapnia.
(3 zastrzeżenia)
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B01F

P.252042

T

Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Polska (Edward
Kozak, Leszek Piotrowski, Sławomir Hulanicki, Zbigniew Idzi).
Dysza do urządzenia wytwarzającego emulsję
olejowo-wodną
Celem wynalazku jest zintensyfikowanie rozdrabniania cieczy aż do cząstek mniejszych od 0,2 ^m.
Rozwiązanie polega na tym, że dysza ma otwór cylindryczny (2) i otwór stożkowy (3), który to otwór
zakończony jest uskokiem owalnym w kształcie elipsy (4) o stosunku średnicy większej (D) do średnicy
mniejszej (d) zawartym w granicach 1,25-M,75.
(2 zastrzeżenia)

B01F

Urządzenie do wytwarzania emulsji
olejowo-wodnych

1985 02 19

P.252043 T

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji takiego urządzenia, które umożliwiałoby rozruch silnika
na czystym oleju napędowym, pozwalałoby na przepłukiwanie układu paliwowego czystym olejem napędowym przed zatrzymaniem silnika oraz zapewniałoby
produkcję emulsji według chwilowego zapotrzebowania przez silnik.
Istota urządzenia do wytwarzania emulsji olejowo-wodnych przeznaczonych zwłaszcza do silników wysokoprężnych i palenisk kotłowych, według wynalazku, polega na tym, że w obudowie (1) osadzona
jest pompa paliwa (4) i pompa mieszaniny paliwa
i wody (5). Pompy mają wirniki usytuowane w komorach (2 i 3). Wirniki osadzone są na wspólnych
wałkach (12 i 13). Komory mają układy uszczelniające
(20 i 21) wyposażone w gumowe podkładki kompensacyjne (22) usytuowane mimośrodowo w stosunku
do poszczególnych wirników, tak aby pozwalały uzyskać równomierny docisk na powierzchni bocznej i nie
dopuszczały do przekoszeń wirników. Pompy zbocznikowane są zaworami utrzymującymi w obiegu wymagane ciśnienie.
(2 zastrzeżenia)

1985 02 19

Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Polska (Edward
Kozak, Leszek Piotrowski, Sławomir Hulanicki, Zbigniew Idzi).
Komora do mieszania
i emulgowania wielostrumieniowego

B01J

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
komory do mieszania i emulgowania wielostrumieniowego, zwłaszcza do wytwarzania emulsji olejowo- wodnej.
Komora według wynalazku charakteryzuje się tym,
że ma dysze tak rozstawione względem siebie, że ich
osie symetrii przecinają się w punktach leżących na
jednej prostej, gdzie co najmniej dwie dysze mają
wspólną oś symetrii. Wnętrze komory ma kształt cylindrycznego otworu (2) przechodzącego w stożek, którego pobocznica względem podstawy tworzy kąt zawarty w granicach (5-85)°.
(2 zastrzeżenia)

B01F

P. 252218 T

1985 03 01

Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Polska (Edward
Kozak, Leszek Piotrowski, Sławomir Hulanicki, Ryszard Maćków, Janusz Dacewicz).

P.248179

1984 06 13

Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska (Włodzimierz Augustyniak, Wojciech Matuszewski).
Sposób i urządzenie
do kroplowego dawkowania substancji
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
urządzenia do kroplowego dawkowania substancji,
przeznaczonego do stosowania w pracach badawczych
i/lub doświadczalnych, a także w tych wszystkich
przypadkach, w których bardzo dokładne dawkowanie małych porcji substancji ciekłych, decyduje o prawidłowości przebiegu procesu produkcyjnego.
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się
tym, że zawiera wydłużony element (6), którego końcówka (5), jest wprowadzona do otworu (4), przez
który wycieka dawkowana substancja (2), przy czym
element (6) przemieszcza się względem otworu (4)
ruchem posuwisto-zwrotnym.
(4 zastrzeżenia)
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B01J

P. 251360

T

1984 12 27

Biuro Projektów Ochrony Atmosfery „Proat", Szczecin, Polska (Henryk Dominiak, Henryk Grzybowski,
Bogusław Nowicki).
Reaktor do katalicznego spalania zanieczyszczeń
gazowych

13

wykonany z materiałów elastycznych ma kolejne rzędy segmentów (2) przemieszczone względem siebie o
wielkość zbliżoną do szerokości mostków (3) między
szczelinowymi segmentami (2). Odwadniające szczeliny
(4) w segmentach (2) tworzą z podłużną osią (5) rzeszota kąt (a) korzystnie mniejszy od 20°.
(1 zastrzeżenie)

Reaktor według wynalazku charakteryzuje się tym,
że płaszcz wewnętrzny (5) komory kontaktowej (3)
jest ożebrowany zewnętrznymi zebrami (6), a nad górną warstwą katalizatora (8) znajduje się płaska warstwa ziarnistego materiału (10), przy czym warstwy
katalizatora rozdzielone są warstwami ziarnistego materiału, do których doprowadza się powietrze kolektorem (11). Jako katalizator stosuje się katalizator platynowy na - A12O3, palladowy na - AI 2 O 3 i/lub katalizatory tlenkowe.
(4 zastrzeżenia)

B03D
C22B

P.248225

1984 06 15

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Górnicze „Polkowice", Polkowice, Polska (Jan Foligowski,
Leszek Dobrowolski, Leszek Szpakowski, Marian Ziomek, Artur Podoba).
Sposób oczyszczania koncentratu miedzi

B02B

P.251922

T

1985 02 13

Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników
f a b r y k a Półprzewodników „Tewa", Warszawa, Polska
(Jan Buczyński).
Sposób wytwarzania przyrządów optoelektronicznych
Dla poprawy właściwości promieniująco-detekcyjnych oraz estetyki, a tym samym większego uzysku i
jakości przyrządów optoelektronicznych stosuje się polerowanie, szczególnie soczewek z żywic epoksydowych
lanych lub przetłoczonych.
Stwierdzono, że użycie w procecie technologicznym
kwasu siarkowego o temperaturze powyżej 60°C ma
wpływ na ten uzysk oraz jakość przyrządów optoelektronicznych, dzięki właściwościom rozpuszczającym
i polerującym tego kwasu. Zjawisko to wykorzystano
przy wytwarzaniu przyrządów optoelektronicznych
oraz przy pozyskiwaniu elementów z zabrakowanych
przyrządów, szczególnie przepustów, płytek i podstawek ceramicznych, przeznaczonych do powtórnego ich
wykorzystania.
(2 zastrzeżenia)

B03B

P. 253005

T

1985 04 19

Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych „Powen",
Zabrze, Polska (Eugeniusz Rudzki, Krzysztof Kloc.howicz, Konstanty Wróbel, Konrad Kościelski, Jerzy
Okorowski, Jan Raszyński, Zygmunt Smiejek, Adolf
Szczęsny).
Pokład sitowy odwadniający
Celem wynalazku jest opracowanie pokładu sitowego zapewniającego zadowalający stopień odwodnienia
nadawy.
Pokład sitowy odwadniający przesiewacza lub innego urządzenia do odwadniania ziarn, miałów i mułów,

Celem wynalazku było obniżenie zawartości chloru
w końcowym koncentracie flotacyjnym przy zachowaniu niezmienionej, pod względem zawartości miedzi,
jakości koncentratu. Sposób oczyszczania koncentratu
miedzi polega na tym, że do operacji mielenia i klasyfikacji stosuje się mieszaninę wody zwrotnej ze stawu osadowego i wody kopalnianej. Mieszanina tych
wód charakteryzuje się dużą zawartością związków
chloru. W pozostałych operacjach procesu flotacyjnego
wzbogacania rud stosuje się mieszaninę wody kopalnianej i wody zwrotnej z operacji grawitacyjnego zagęszczania, o niskiej zawartości związków chloru.
Ilość
dodawanej wody wynosi nie mniej niż 5 m s /l Mg r u dy surowej.
(1 zastrzeżenie)

B05B
B29F

P.248259

1984 06 15

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji P r o dukcji Zwierzęcej „MEPROZET", Gdańsk, Polska (Stanisław Stężała, Tadeusz Bujko, Zbigniew Sochalski,
Zbigniew Grabowski).
Sposób i urządzenie do wytwarzania rozpylacza
szczelinowego
Sposób wytwarzania rozpylacza polega na wprowadzeniu rdzenia (1) do tulejki prowadzącej (2) i oparciu
go na występie klinowym (4) trzpienia wypychającego- (3) i przesunięciu ruchem ograniczonym w głąb tulejki (2). Następnie do otworu rdzenia (1) wprowadza
się trzpień centrujący (5), po czym z tulejki (2) wysuwa się trzpień wypychający (3) do zrównania ich
powierzchni czołowych, a jednocześnie tak, aby
trzpień centrujący (5) oparł się o elastyczną poduszkę (7). Do komory (8) wtryskuje się tworzywo termoplastyczne, po czym wyprowadza się trzpień (5).
Podstawę (22) ustawia się na płycie dolnej, której
kołki umieszczone w otworach (26), naciskają na kołnierz (21), przesuwając tulejkę prowadzącą (2) w górne położenie, co powoduje wyrzucenie gotowego rozpylacza.
Urządzenie ma tulejkę prowadzącą (2) zakończoną
od góry dwoma występami klinowymi, która wraz z

trzpieniem wypychającym (3) osadzona jest suwliwie
w pierścieniu pośrednim (13) oraz w podstawie (22).
Pierścień pośredni (13) osadzony jest trwale w płycie
środkowej (14), która zamykana jest płytką pośrednią
(9). W niej umieszczony jest przesuwnie trzpień centrujący (5) posiadający zakończenie walcowo-stożkowe
(17) i kołnierz (18), który opiera się o przedkładkę (6)
i poduszkę (7), przy czym pomiędzy płytką (14) i
płytką (9) znajduje się otwór doprowadzający tworzywo termoplastyczne.
(3 zastrzeżenia)

Sposób i urządzenie do wytwarzania drutów
profilowych
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania,
drutów profilowych spłaszczanych o skomplikowanych,
kształtach i dużej dokładności wykonania.
Sposób polega na tym, że wychodząc ze spłaszczonego walcowaniem lub ciągnieniem półwyrobu o swobodnie zaokrąglonych brzegach dokonuje matrycowego rozwalcowania tych brzegów z udziałem ciągnienia,.
do kształtu i wymiarów gotowego profilowego drutu.
Urządzenie do wytwarzania drutów profilowych ma
między dwoma walcami (1, 2) wprowadzoną szczelinową matrycę (3) ze szczeliną, której prześwit (5)
zamknięty walcami odwzorowuje kształt gotowegoprofilowego drutu.
(10 zastrzeżeń)

B21C
C09K
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P.248232

1984 06 15

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Zygmunt Zawisławski, Antoni Latuszek).
Urządzenie do wytwarzania ultradźwiękowych fal
powierzchniowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania ultradźwiękowych fal powierzchniowych o dużej mocy.
Istota wynalazku polega na tym, że urządzenie zawiera koncentrator zwierciadlany (1) w kształcie wycinka walca ograniczanego wzdłuż osi (O) płaską powierzchnią wewnętrzną (a) utworzoną przez cięciwę
oraz dwiema równoległymi powierzchniami bocznymi.
Wysokość wycinka walca jest równa połowie promienia (R) walca, wyznaczającego powierzchnię zewnętrzną wycinka. Do powierzchni wewnętrznej (a) powyżej lub poniżej osi symetrii (0-0') przytwierdzony
jest przetwornik ultradźwiękowych fal objętościowych
(2), a powierzchnia odbiornika ultradźwiękowych fal
powierzchniowych jest umieszczona stykowo na powierzchni wewnętrznej (a) w osi symetrii (0-0') kon(3 zastrzeżenia)
centratora (1).

P.248237

1984 06 13

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia",.
Kędzierzyn-Koźle, Polska (Elżbieta Dębska, Kazimierz
Linkiewicz, Gerard Bekierz, Lucjan Ratajczak, Zdzisław Kotarba, Ryszard Kusek, Edward Paska, Tadeusz:
Polaczek).
Środek do wygładzania blach zimnowalcowych '
Przedmiotem wynalazku jest środek do wygładzania:
po wyżarzeniu blach zimnowalcowanych, zawierający
środki powierzchniowo-czynne i antykorozyjne, dostępne w kraju.
Środek według wynalazku składa się z 5-10% p r o duktu reakcji 8-11 moli tlenku etylenu z jednym,
molem nonylofenolu, 1-8% soli etanoloaminowej m o noestru bezwodnika kwasu maleinowego i produktu
reakcji 8-11 moli tlenku etylenu z jednym molem
nonylofenolu, 2 - 8 % etanoloamin, 0-1,5% polioksypropylenopolioksyetylenotriolu, 10-20% azotynów metali alkalicznych oraz wody do 100%.
(3 zastrzeżenia)«

B21C

P. 252150 T

1985 02 28:

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,
Gliwice, Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Organizacyjno-Technicznego, Katowice, Polska (Tadeusz P r a j snar, Mieczysław Suchoń).
Sposób i zestaw urządzeń linii do wytwarzania drutów
i taśm ze stopów miedzi

B21B

P.252008 T

1985 02 18

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,
Gliwice, Polska (Tadeusz Prajsnar, Adam Godyń).

- Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia możliwości otrzymywania drutów gotowych ze stopów,
zwłaszcza z brązów i z mosiądzów w stanie zgniecionym, o stosunkowo dużej wytrzymałości i równocześnie dużym wydłużeniu oraz podwyższonej odporności
na pękanie.
Sposób polega na tym, że stosuje się obróbkę plastyczną na zimno materiału aż do uzyskania przez ten
materiał wytrzymałości większej o 1 do 15% od wymaganej dla gotowego wyrobu i wydłużenia Au« mniejszego do wymaganego dla gotowego wyrobu, po czym
tak wzmocniony materiał poddaje się termicznej korekcie własności mechanicznych w trakcie, który Rm obniża się od 1 do 15% od wymaganej dla gotowego wyrobu i wydłużenia Aioo mniejszego od wymaganego dla
gotowego wyrobu, po czym tak wzmocniony materiał
poddaje się termicznej korekcie własneści mechanicz--
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nych, w trakcie której Rm obniża się od 1 do 15%,
a wydłużenie Am wzrasta o ponad 1,5 razy, z tym,
że korektę tę prowadzi się w zakresie temperatur
20 do 340°C, zawsze poniżej temperatury rekrystalizacji stopu. Zestaw urządzeń linii do realizacji sposobu, ma w strefie przed nawijakiem (12) gotowego
drutu urządzenie (13) do termicznej korekty własności
mechanicznych odkształconego plastycznie, geometrycznie gotowego wyrobu.
. (4 zastrzeżenia)

IB21C

P. 252416 T

Sposób wytwarzania rur grzewczych, zwłaszcza
do pieców piekarskich
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu zapewniającego otrzymywanie rur o dobrej jakości z dużą wydajnością procesu wytwarzania.
Sposób polega na tym, że wykonuje się rurę grzewczą (1) o długości (a), którą od strony czół (2) ukształ"towuje się ścięciem do wewnątrz pod kątem (a), a następnie formuje się tarciowo na odpowiednim urządzeniu lewe czoło do postaci denka (3), a po wlaniu medium (5) formuje się podobnie prawe czoło do postaci
denka (4), przy parametrach formowania gwarantujących uzyskanie odpowiedniej grubości, jakości i wytrzymałości denek (3 i 4).
(2 zastrzeżenia)

P.248094

(25), na którym osadzona jest obrotowo kompletna
podtrzymka, przy czym czop (25) stanowi zakończenie
wysięgnika, który osadzony jest obrotowo i suwliwie
na słupie pionowym, umocowanym do podłoża poza
tokarką.
.
(3 zastrzeżenia)

1985 03 15

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Sniadeckich,
.Bydgoszcz, Polska (Jan Sadowski).
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P.248095

1984 06 07

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Walenty
Pietrusewicz).
Sposób toczenia długich i ciężkich wałków jednym
przejściem noża
Przedmiotem wynalazku jest sposób toczenia długich i ciężkich wałów jednym przejściem noża od
konika do wrzeciennika tokarki polegający na tym,
że stosuje się minimum dwie podtrzymki (2, 3, 4) stałe
zamocowane do łoża tokarki i podtrzymkę (1) ruchomą usytuowaną na suporcie.
Proces skrawania rozpoczyna się po dokonaniu dokładnego centrowania osi przedmiotu w osi toczenia,
przy czym po dojściu suportu do pierwszej podtrzymki stałej, nie przerywając obróbki, odmocowuje się ją,
zdejmuje z łoża, nastawia poza tokarką nowy wymiar
między rolkami, a po przejściu suportu ponownie się
ją zakłada i zamocowuje na tym łożu. Czynności odmocowywania, zdejmowania przed dojściem suportu
do następnych podtrzymek stałych, nastawiania nowego wymiaru oraz zakładania i zamocowywania po
przejściu suportu są cyklicznie powtarzane bez przerywania procesu skrawania, przy czym po zdjęciu ostatniej podtrzymki stałej nie zakłada się jej ponownie.
(1 zastrzeżenie)

1984 06 07

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Walenty
Pietrusewicz).
Podtrzymka tokarska stała
Przedmiotem wynalazku jest podtrzymka tokarska
stała, przeznaczona do podpierania długich i ciężkich
wałków, umożliwiające dokładne centrowanie osi
przedmiotu w osi toczenia tokarki, bez przerywania
procesu skrawania podczas toczenia wałka od konika
do wrzeciennika, jednym przejściem noża.
Podtrzymka tokarska według wynalazku składa się
z korpusu podstawy (1), płyty prowadnicy (9) oraz
dolnej i górnej obudowy (10) i (14) W korpusie podstawy (1) zamocowany jest nieruchomy wałek (7), na
którym osadzone są dwie przesuwne nakrętki (5)
"współpracujące z dolną śrubą rzymską (6), które oddziaływują na łapy zaciskowe (3) zawieszone obrotowo na wałkach (4). W korpusie zamocowany jest także wałek blokujący (26), ustalający położenie czopa

B23B

P.252132 T

1985 02 25

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Sniadeckich,
Bydgoszcz, Polska (Stanisław Smarzyński, Hubert Latoś).
Głowica do usuwania wypływki zewnętrznej podczas
zgrzewania czołowego szczególnie zgrzewania
tarciowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia
czasochłonności usuwania wypływki.
Istota wynalazku polega na tym, że ostrza skrawające (1) są zamocowane do oprawek bezwładnościowych (2) osadzonych obrotowo na osiach (3). Przedmiot
wynalazku może znaleźć zastosowanie w przemyśle
maszynowym.
(1 zastrzeżenie)
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stosunku do znanych do tej pory głowic posiada różne kąty podziałowe pomiędzy kolejnymi ostrzami
skrawającymi, natomiast kąty między nożami o takich samych zarysach krawędzi skrawających są je-,
dnakowe, co umożliwia przy stałej średnicy freza
zwiększenie wydajności obróbki.
Głowice te można stosować do frezowania powierzchni kształtowych szczególnie do wirowego nacinania
gwintu.
(1 zastrzeżenie)
B23K

P. 248061

1984 06 04

Zakłady Remontowo-Budowlane i Mechaniczne Przemysłu Kruszyw i Surowców Mineralnych „Budkrusz",
Aleksandrów Kuj., Polska (Józef Nowicki).
Sposób spawania stali tukiem elektrycznym

B23B

P.253144

1985 04 29

Pierwszeństwo: 1984 05 10 - Europejski Urząd Patentowy (nr 84105312.7) 1984 03 22 - Europejski Urząd
Patentowy (nr 85103378.7)
Wilhelm Hegenscheidt GmbH, Erkelenz, Republika
Federalna Niemiec.
Sposób reprofilowania profili zestawów kołowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu cechującego się małą czasochłonnością i zapewniającego uzyskiwanie krótkich, łamiących się wiórów.
Sposób według wynalazku polega na tym, że profil jest przetaczany przy zastosowaniu naprzemian
materiałów skrawających z twardego metalu oraz wysokowydajnych materiałów skrawających, przy dostosowaniu warunków skrawania do każdorazowo chwilowo używanego materiału skrawającego, przy czym
wysokowydajny materiał skrawający zostaje zastosowany w tych miejscach profilu, w których nie należy
oczekiwać obciążenia uderzeniowego materiału skrawającego, podczas gdy w pozostałych miejscach są
stosowane materiały skrawające z twardego metalu.
Jest również możliwe wstępne zbadanie kół zestawu
kołowego, dotyczące wykrywania występowania miejsc
obciążających uderzeniowo narzędzia tokarskie, przy
czym na podstawie wyniku tego badania ustala się
narzędzia, jakie mają być zastosowane i odpowiednie
dane do skrawania.
(5 zastrzeżeń)
B23C

P.248067

1984 06 06

Pomorskie Zakłady Budowy Maszyn ZREMB-MAKRUM, - Bydgoszcz, Polska (Hubert Latoś, Tadeusz
Grzesik, Janusz Wołoch, Józef Kasprzak, Zygmunt
Tarbicki).
Głowica frezowa do obróbki powierzchni kształtowych,
szczególnie do wirowego nacinania gwintów
Przedmiotem wynalazku jest głowica frezowa do obróbki powierzchni kształtowych zarówno walcowych,
obrotowych, jak i śrubowych znamienna tym, że w

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia pracochłonności i energochłonności spawania stali łukiem
elektrycznym, a w szczególności stali o zawartości
węgla powyżej 0,25%.
Istota rozwiązania polega na tym, że zukosowane
.i oddalone od siebie części (1) i (2) spawa się elektrodą (3) przemieszczaną z doiu do góry, ustawioną względem osi pionowej pod kątem w przedziale 0-^60°, którą to elektrodę (3) prowadzi się ruchem o drodze zbliżonej kształtem do eliptycznych pętli (4) połączonych
ze sobą i rozciągających się z lewej strony na prawą
i odwrotnie tak, aby żużel nie zalewał jeziorka ciekłego metalu, przy czym poszczególne ściegi (5), (6), (7)
i (8) układa się warstwami jeden na drugim.
(4 zastrzeżenia)

B23K

P. 248192

1984 06 12

Mieczysław Barancewicz, Wroclaw, Polska (Mieczy
sław Barancewicz).
Układ

elektroniczny do włączania transformatorów
zgrzewalniczych

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu do włączania transformatorów zgrzewalniczych
w cyklu automatycznym lub pojedynczym, zapewnia
jącego dużą dokładność odmierzania czasu zgrzewa
nia.
Układ zbudowany jest z synchronicznego bloku cza
sowego (2), elektrozaworu (3) i stycznika tyrystorowe
go (4). Stycznik tyrystorowy (4) zbudowany jest z ty
rystorów pracujących w układzie odwrotnie równo
ległym,
(l zastrzeżenie)
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Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 247250.
Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice,
Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwice,
Fabryka Wyrobów Metalowych, Osowieć k/Opola, Polska (Jan Adamczyk, Leszek Dobrzański, Eugeniusz
Hajduczek, Józef Moskal, Zbigniew Gębicki, Michał
Kwiatkowski).
Sposób wytwarzania narzędzi górniczych,
zwłaszcza, noży do kombajnów górniczych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie oparcowania sposobu umożliwiającego mocowanie w trzonie narzędzi
węglików spiekanych, zwłaszcza w kształcie słupkowym.
Sposób wytwarzania narzędzi górniczych, zwłaszcza
noży do kombajnów górniczych polega na tym, że
narzędzia utwardzone w wyniku kucia z regulowanym
chłodzeniem poddaje się lokalnemu wyżarzaniu z
miejscowym nagrzewaniem korzystnie indukcyjnym,
kąpielowym lub oporowym strefy trzonka narzędzia
w pobliżu wierzchołka części roboczej do temperatury
wyższej od 750°C w czasie co najmniej 5 sekund,
z następnym wolnym studzeniem nagrzanej strefy
korzystnie w spokojnym lub podgrzewanym powietrzu,
po czym w lokalnie wyżarzonej strefie wierci się otwór
lub otwory o średnicy mniejszej od średnicy węglików
spiekanych szczególnie w kształcie słupkowym, lub
wykonuje się otwór o innym kształcie o wymiarach
mniejszych od wymiarów węglików spiekanych, następnie strefę trzonków narzędzi zwłaszcza noży do
kombajnów górniczych nagrzewa się miejscowo, korzystnie indukcyjnie lub oporowo, do temperatury
wyższej od 750°C w czasie co najmniej 5s, osadza w
otworze lub otworach węgliki spiekane, szczególnie
w kształcie słupkowym i chłodzi bezpośrednio nagrzaną część trzonka narzędzia w sposób regulowany nadmuchem sprężonego powietrza lub mgły wodnej po
czym narzędzia odpuszcza się w temperaturze niższej
od 500°C.
(1 zastrzeżenie)

B23Q

P.248256

1984 06 15

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 247250.
Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice,
Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwice,
Fabryka Wyrobów Metalowych, Osowieć k.Opola, Polska (Jan Adamczyk, Leszek Dobrzański, Eugeniusz
Hajduczek, Józef Moskal, Zbigniew Gębicki, Michał
Kwiatkowski).
Sposób wytwarzania narzędzi górniczych,
zwłaszcza noży do kombajnów górniczyeh
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu umożliwiającego mocowanie w trzonie narzędzia
węglików spiekanych, zwłaszcza w kształcie słupkowym.
Sposób wytwarzania narzędzi górniczych, zwłaszcza
noży do kombajnów górniczych polega na tym, że
narzędzie utwardzone w wyniku kucia z regulowanym
chłodzeniem poddaje się lokalnemu wyżarzaniu z
miejscowym nagrzewaniem korzystnie indukcyjnym,
kąpielowym lub oporowym strefy trzonków narzędzia
w pobliżu wierzchołka części roboczej do temperatury
wyższej od 750°C w czasie conajmniej kilku sekund
z następnym wolnym studzeniem nagrzanej strefy korzystnie w spokojnym lub podgrzanym powietrzu, po
czym w lokalnie wyżarzonej strefie wierci się otwór
lub otwory dla zamocowania węglików spiekanych
szczególnie w kształcie słupkowym, następnie przylutowanych do trzonka narzędzia zwłaszcza noża do
kombajnów górniczych.
(1 zastrzeżenie)

P.248109

1984 06 08

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jan
Orzechowski, Bogdan Stanclik, Jerzy Lasocki).
Urządzenie do przemieszczania narzędzia w układzie
współrzędnych biegunowych
Wynalazek dotyczy urządzenia do przemieszczania
narzędzia w układzie współrzędnych biegunowych
znajdujące zastosowanie w urządzeniach technologicznych i rejestrujących.
W urządzeniu według wynalazku główny wał napędowy (2) napędzany silnikiem (7) ma usytuowany
mimośrodowo względem jego osi obrotu otwór, w którym jest łożyskowany obrotowo wałek (3) zakończony
czopem (4), którego oś przesunięta jest względem osi
wałka (3) o tę samą wielkość mimośrodu (e), a czop (4)
napędzany jest przez osadzone obrotowo i współśrodkowo z wałem napędowym (2) koło zębate (8) drugiego silnika (10) zsynchronizowanego z silnikiem (7) napędzającym główny wał (2), przy czym koło zębate (8)
zaopatrzone jest w kołek (11) osadzony przesuwnie
swoim drugim końcem w łączniku (12) połączonym
trwale z czopem (4), który jest łożyskowany obrotowo
w dolnym wózku (13) stolika krzyżowego x - y .
(1 zastrzeżenie)

B24B
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P.243014

1983 07 13

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Jerzy Lipski,
Tomasz Tracz, Henryk Porzak).
Sposób i urządzenie do wykonywania noży,
zwłaszcza wagarskich
Celem wynalazku jest zmniejszenie rozrzutu wymiarów tolerowanych wykonywanych elementów oraz
umożliwienie wykonywania noży o różnych kątach
i wymiarach.
Sposób polega na tym, że zamocowane w gniazdach
stożkowych w swojej osi elementy obrabiane są szlifowane z jednej strony, następnie obracane wokół
swojej osi o kąt sto osiemdziesiąt stopni minus kąt
ostrza i szlifowane z drugiej strony, a podczas obrotu
w momencie przejścia krawędzi szlifowanych płaszczyzn przez płaszczyznę pionową następuje ciągły pomiar odległości od osi elementu obrabianego, przy
czym operacje wykonywane są aż do osiągnięcia wymiaru zadanego to jest odległości krawędzi od osi
elementu.
Urządzenie mocowane na szlifierce do płaszczyzny
szlifującej obwodem ściernicy, ze stołem niemagnetycznym wykonującym ruch posuwisto-zwrotny, według wynalazku ma szereg równoległych gniazd stożkowych (1) obracanych o kąt sto osiemdziesiąt stopni
minus kąt ostrza noża, z zamocowanymi elementami
(2), zamocowanych nieruchomo w osi walców poziomych (3) łożyskowanych w korpusie (6), dotykających swoimi powierzchniami tworzącymi do warstwy
gumy (4) zamocowanej na poziomej listwie (5) napędzającej, przesuwanej w korpusie (6). Na walcach (3),
po stronie przeciwnej, do gniazd (1), zamocowane są
nieruchomo w osi walców i płaszczyźnie prostopadłej
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do osi walców, płaskie krzywki (7) w kształcie trójkątów z zaokrąglonymi narożami, z jednym rogiem
dłuższym, ustalanymi w dwu wybranych położeniach
zderzakami (8) i blokowanymi płaskimi, zamocowanymi obrotowo poniżej krzywek (7) symetrycznymi
zapadkami (9) z dwoma ostrzami blokującymi pracujące powierzchnie krzywek, zbiegające się przy krótszych rogach. Zapadki (9) przestawiane są w dwa
skrajne położenia listwą przestawiającą (10) poprzez
sprężyny naciągowe (11). Pod elementami (2) obrabianymi w korpusie (6) zamocowany jest bezdotykowy
czujnik (12) indukcyjny..
(3 zastrzeżenia)
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z komorą zasilającą (10), do której poprzez przewód
(11) i znane urządzenie do regulacji ciśnienia (12)
podłączone jest źródło płynu.
Sposób i urządzenie według wynalazku przewidziane są do stosowania szczególnie przy produkcji elementów ceramiki radiowej.
(16 zastrzeżeń)

B24D

P. 251928

T

1985 02 12

G09K
Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Kraków,
Polska (Czesław Niżankowski, Józef Gawlik).
Ścierniwo do produkcji wyrobów ściernych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
ścierniwa do produkcji wyrobów ściernych, zwłaszcza ściernic elastycznych do polerowania i past polerskich, odznaczającego się niskimi kosztami produkcji,
prostotą procesów technologicznych, oraz umożliwiającego eliminację najbardziej uciążliwych dla środowiska operacji technologicznych.
Ścierniwo stanowi stały produkt spalania węgla
w postaci popiołu lotnego o wielkości ziarn 16-220 lub
mikroziarn F 230/53 - F 400/17, zawierającego w procentach wagowych minimum 25%) krzemionki, minimum 20% korundu, minimum 5°/o tlenku żelaza, maksimum 1,5% tlenku magnezu, maksimum 3% tlenku
wapnia, maksimum l°/o siarki całkowitej w przeliczeniu na SO 3 oraz zawilgoceniu maksimum 0,15% lub
w postaci żużla o wielkości ziarn 16-150, zawierającego w procentach wagowych minimum 40 % krzemionki, minimum 15% korundu, minimum 5% tlenku
żelaza, maksimum 1,5% tlenku magnezu, maksimum
3% tlenku wapnia, maksimum 1% siarki całkowitej
w przeliczeniu na SO3 oraz zawilgoceniu maksimum
0,15%.
(2 zastrzeżenia)

B25B
B24B

P.237346

198:2 07 06

Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska (Wojciech Kacalak, Janusz Konfisz, Stanisław Ziółkowski,
Andrzej Derkacz, Witold Śmiałek, Ryszard Sciegënka,
Kazimierz Lipski, Augustyn Lange, Andrzej Zagańczyk).
Sposób i urządzenie do obróbki gładkościowej
płaszczyzn przedmiotów drobnych,
zwłaszcza płaszczyzn drobnych elementów
ceramicznych pokrytych cienkimi warstwami innych
materiałów
Celem wynalazku jest zapewnienie wysokiej dokładności obróbki gładkościowej płaszczyzn przedmiotów
drobnych w produkcji wielkoseryjnej lub masowej
detali elektronicznych.
Urządzenie ma ruchomy stół (1), na którego powierzchni usytuowane są otwarte gniazda (3). Dna
gniazd (3) połączone są kanałami (5) z otwartą komorą wyrównawczą (8) nieruchomej dyszy (7). Komora wyrównawcza (8) połączona jest kanałami (9)

P.252219

T

1985 03 01

Kombinat Przemysłu Narzędziowego „VIS", Szczecińska Fabryka Narzędzi, Szczecin, Polska (Janusz
Owczarek, Marek Potasz).
Zwornica
Celem wynalazku jest opracowanie lekkiej i taniej
konstrukcji zwornicy nie wymagającej dokładnego wykonania, umożliwiającej uzyskanie odpowiedniego kierunku rozparcia lub ściśnięcia obrabianego przedmiotu.
Zwornica składa się z ramienia (1) i dźwigni (2)
osadzonych na wspólnej osi (3). W końcu ramienia (1)
zamocowany jest obrotowo czop (6), w którym osadzone jest obrotowo wrzeciono (8). W końcu dźwigni
(2) zamocowany jest obrotowo czop z otworem gwintowanym (7), w który wkręcone jest wrzeciono (8).
(3 zastrzeżenia)
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1984 06 14

Stoppanski Kombinat sa Teshko Mashinostroene,
Russe, Bułgaria (Georgi Stoyanov Georgiev, Ivan
Georgiev Kralev).

na końcu narzędzia roboczego. W komorach ciśnieniowych umieszczone są tuleje siatkowe (19) i cylindryczne akumulatory pneumatyczne (23), wypełnione gazem
obojętnym.
(2 zastrzeżenia)

Hydrauliczny mechanizm udarowy
Celem wynalazku jest zapewnienie niezbędnego
spadku ciśnienia wraz z automatycznym rozdziałem
płynu roboczego przy zużyciu uzyskanej energii kinetycznej jedynie na suw roboczy tłoka.
Hydrauliczny mechanizm udarowy według wynalazku nadaje się do zastosowania w przypadku lekkich i ciężkich komór przebiciowych, kruszarek i podobnych urządzeń, które wykorzystuje się w różnych
dziedzinach gospodarki narodowej. Hydrauliczny mechanizm udarowy ma na obu końcach cylindra pośredniego przednią (30 i tylną (36) tuleję prowadzącą,
które są umieszczone przed powierzchniami czołowymi cylindrycznej tulei rozdzielczej (3). Tuleje prowadzące (30, 36) obejmują tłok (6) walcowy w ten
sposób, iż każdorazowo utworzona zostaje tylna (15),
pośrednia (14) i przednia (35) komora robocza.
Tylna komora (15) jest połączona na stale ze strumieniem (P) płynu pod ciśnieniem za pośrednictwem
wewnętrznych (27) i zewnętrznych (28) rowków pierścieniowych pochyłych i innych otworów. Pośrednia
komora (14) robocza jest łączona w sposób przerywany ze zbiornikiem za pośrednictwem rowków pierścieniowych i tylnych otworów, natomiast przednia
komora (35) robocza jest łączona również w sposób
przerywany ze zbiornikiem za pośrednictwem rowków
pierścieniowych i przednich otworów, a także przednich wylotów cylindrycznej tulei rozdzielczej (3).
Czynna powierzchnia robocza tłoka (6) w przedniej
komorze (35) roboczej jest większa, niż czynna powierzchnia robocza w tylnej komorze (15) roboczej, połączonej stale ze strumieniem (P) pod ciśnieniem.
(2 zastrzeżenia)

B26F

P.248052

1984 06 05

Filmowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Techfilm",
Warszawa, Polska (Jan Lissowski, Marian Wilanowicz,
Jan Kulikowski).
Sposób perforowania taśm na elastycznym podłożu
zwłaszcza filmowych taśm magnetycznych
Przedmiotem wynalazku jest sposób perforowania
taśm na elastycznym podłożu zwłaszcza filmowych
taśm magnetycznych, charakteryzujący się tym, że taśmę
magnetyczną (4) wprowadza się w układ stempel (2)
matryca (1) warstwą magnetyczną (5) do stempla (2),
przy czym twór perforacyjny (3) o wymiarach mniejszych od stempla (2) od 0 do 15|jim przebija się uprzednio na perforatorce tym stemplem.
(1 zastrzeżenie)

B27C

P. 248039

1984 06 04

Łódzkie Zakłady Kinotechniczne „Prexer", Łódź,
Polska (Tadeusz Romaniak).
B26D

P. 248204

1981 06 14

Stopanski Kombinat sa Teshko Mashinostroene,
Russe, Bułgaria (Georgi Stoyanov Georgiev, Ivan Georgiev Kralev, Vassil Dimitrov Vassilev, Lyubomir Borissov Datchev, Assen Stefano v Horosov).
Hydrauliczny mechanizm udarowy
Celem wynalazku jest zapewnienie wraz z automatycznym rozdziałem płynu roboczego niezbędnego
spadku ciśnienia, przy czym uzyskana energia kinetyczna będzie zużywana jedynie na suw roboczy tłoka.
Hydrauliczny mechanizm udarowy ma na obu końcach cylindra pośredniego przednią i tylną tuleję prowadzącą (3, 4), które obejmują cylindryczny tłok (9)
w ten sposób, że powstaje tylna i przednia komora
(53, 54) robocza oraz środkowy otwór tłokowy (1tí),
łączący tylną i przednią komorę (20, 22) ciśnieniową.
Obok osadzony jest osiowo w tulei i uszczelniony za
pomocą tylnego pierścienia uszczelniającego (20) koniec narzędzia roboczego (24), pod którego pierścieniem ograniczającym powstaje komora wspomagająca
(33). Komorą wspomagająca jest połączona stale
z przednią komorą ciśnieniową (22) za pośrednictwem
otworu osiowego (31) i pochyłego (32), utworzonych

Wieloczynnościowa obrabiarka do drewna
Celem wynalazku jest umożliwienie pracy obrabiarki
w poziomym lub pionowym położeniu wrzeciona, umożliwienie pracy frezami różnego typu, zwiększenie
stabilności układu, zapewnienie dokładnego i kontrolowanego wiercenia równoległych, o żądanej głębokości otworów, umożliwienie łatwego i dokładnego
szlifowania.
Wieloczynnościowa obrabiarka do drewna, składająca się z obudowy, podstawy, ułożyskowanego, napędzanego silnikiem elektrycznym wrzeciona, stałego i ruchomego stołu oraz elementów konstrukcji nośnej,
charakteryzuje się tym, że ma stałą podstawę (5) do
pracy wrzeciona (16) w położeniu poziomym podczas
strugania, piłowania, toczenia oraz szlifowania oraz
rozłączną podstawę (1) do pracy obrabiarki w położeniu pionowym wrzeciona (16) podczas frezowania i
wiercenia, wiertarską przystawkę (A) dla współpracy
z ręczną wiertarką elektryczną, frezerską przystawkę
(B) do pracy wrzeciona (16) w położeniu pionowym
frezami nasadowymi, szlifierską przystawkę do szlifowania płaszczyzn, , otworów i profilów, przekrępowaną podstawę (5), odwracamy stół (6) nakładany na
obrabiarkę w pionowym i poziomym położeniu wrzeciona (16) oraz prowadzącą listwę (7) z wycięciami
prostokątnymi.
(6 zastrzeżeń)
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Instytut Technologii Drewna, Poznań, Polska (Marian
Wnuk, Rajmund Gąsieniec, Tadeusz Czają).
B27C

P. 248059

Sposób powlekania płyt drewnianych
i drewnopochodnych powłoką gipsową

1984 06 04

Usługowo-Wytwórcza Spółdzielnia Pracy, Kościan,
Polska (Jan Storozuk, Zenon Ciesielski, Feliks Grześkowiak, Stanisław Jaśkiewicz, Krzysztof Kościański,
Henryk Piotrowiak, Jan Wieczorek, Tadeusz Zimowski).
Urządzenie wielooperacyjne do obróbki,
zwłaszcza drewna
Celem wynalazku jest opracowanie prostej, zwartej,
sztywnej i niezawodnej w działaniu konstrukcji przenośnego urządzenia, umożliwiającej wykonywanie
wszystkich podstawowych rodzajów obróbki skrawaniem drewna, tworzyw drzewnych, sztucznych i metalu, jego powierzchni płaskich, pochylonych i kształtowych.
Urządzenie wielooperacyjne do obróbki, zwłaszcza
drewna zawiera boczne ściany: narzędziową (1) i napędową (2), połączone wspornikami (3, 4, 5) z elektrycznym silnikiem (6) i sprężyną amortyzującą (7),
przy czym wrzeciono (8) strugarki jest zakończone
czopem narzędziowym (13) dla wymiennego oprzyrządowania i narzędzi, a zwłaszcza piły tarczowej, przecinarki ściernico we j, tarczy, ściernicy (21), frezów,
Wierteł i innych narzędzi. Stół podawczy ma grzebieniowe wycięcia łukowate i razem ze stołem odbiorczym, poprzez śruby z pokrętłami (15, 16) oraz ślizgi
współpracujące ze wspornikami (4) i ślizgi mają zapewniony przesuw poziomy i pionowy, a docisk przez naciągowe sprężyny (17).
Prowadniki ślizgowe (19) połączone ze sobą suwakiem poprzez tuleje śrubową i śrubę z obsadą przez
obrót pokrętła (18) są przesuwane pionowo, zaś ich
otwory stanowią bazę dla stołu krzyżowego, głównego
i szlifierskiego, w których otwory kołowe i fasolkowe
umożliwiają ustawienie ruchomego stolika oraz stołów
głównego i szlifierskiego prostopadle lub pod kątem
do ściany narzędziowej (1). Między ścianami (1 i 2)
znajduje się kierownica wiórów z płytą tłumiącą.
Urządzenie zawiera również wycinarkę z narzędziem,
szlifierkę przelotową, szlifierką do płaszczyzn, zespół
toczenia z konikiem i wspornikiem oraz podtrzymką
na prowadnicy kątownikowej ustalonej w trójkątnych
otworach (20) oraz niezbędne osłony (26) narzędzi oraz
układu napędowego (25). Układ napędowy stanowi
elektryczny silnik (6), dwa dwustopniowe koła pasowe (9) oraz ciągno. Urządzenie zawiera również klin
rozdzielczy rzazu we wkładce stołu głównego, przy
czym jego osłona jest zakończona kolcem odbojowym.
Uniwersalna przykładnica nastawna ma płytę mocującą z otworami do jej ustalania na ścianie narzędziowej (1) lub na czole stołu głównego oraz zawiera
osłonę i rurową prowadnicę.
(10 zastrzeżeń)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu nanoszenia powłoki gipsowej trwale związanej
z podłożem drewnianym i przystosowanej do bezpośredniego' wykończania powłokami malarskimi.
Sposób nanoszenia powłok gipsowych na płyty drewniane i drewnopochodne polega na tym, że płyty pokrywa się podkładem stanowiącym roztwór wodny
mieszaniny składającej się z 65 do 80% wagowych
wapna hydratyzowanego i 20 do 35% wagowych kleju
sporządzonego na bazie polioctanu winylu.
Po osuszeniu na płyty nanosi się powłokę gipsową
sporządzoną z zaczynu gipsowego w stosunku wodno-gipsowym od 06 do 08 z dodatkiem od 3 do 5%
(w odniesieniu do masy gipsu) kleju sporządzonego na
bazie polioctanu winylu. Naniesioną powłokę suszy się.
(1 zastrzeżenie)

B28B

P.246467 T
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Przedsiębiorstwo Produkcji Elementów Budowlanych
„Fadom", Białystok, Polska (Antoni Zaniewski, Edward
Kłopotowski).
Urządzenie do produkcji elementów betonowych
drobnowymiarowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie produkcji w formie bateryjnej jednorazowo znacznej ilości elementów
betonowych drobnowymiarowych, jak: bloczki ścienne,
krawężniki itp. z dostosowaniem ich do zmechanizowanego przemieszczania.
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Urządzenie, mające formę bateryjną wielogniazdową, według wynalazku charakteryzuje się tym, że forma bateryjną (3) ma poziomo usytuowane, wystające
uchwyty i w każdym rzędzie poprzecznym - przeciwległe otwory przelotowe (5) dla rdzeni (6), nasuwany
na nią dociskacz (7) w postaci ramy stalowej z balastem (8) i osadzonymi nóżkami (9), a od spodu, na
poprzecznych beleczkach (10) - łopatkami (11) oraz
nakładaną trawersę w postaci ramy stalowej.
(5 zastrzeżeń)

B29F
B29C

P.248106

21

łączonych ze skrzynką przyłączową (3) za pomocą
łączników (4) i (5), przy czym co najmniej jeden korpus grzejny połączony jest ze skrzynką przyłączową (3)
ruchomo.
(1 zastrzeżenie)

1984 06 08

Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice, Polska (Tomasz Nowara, Jerzy Chorzelski).
Rdzeń formy do tworzyw sztucznych z zespołem do
formowania zagłębień, a zwłaszcza rowków
o zamkniętym obwodzie
Celem wynalazku jest zapewnienie tylko jednego
wzajemnego usytuowania segmentów formujących zagłębienie względem siebie.
Rdzeń formy według wynalazku zaopatrzony jest
w odrębny zespół złożony z dwóch lub więcej oddzielnych segmentów formujących zagłębienie (1) połączonych ze sobą za pomocą wspólnego elementu pośredniego (2) i związanych z elementem pośrednim (2)
przez zakleszczenie, korzystnie przy pomocy zatrzasków (3). Segmenty formujące zagłębienie (1) ustalone
są dokładnie względem korpusu rdzenia za pomocą
bezpośrednio współpracujących ze sobą powierzchni
ustalająccyh korpusu rdzenia (5) i powierzchni ustalających segmentów formujących (6). Powierzchni wzajemnego zetknięcia segmentów formujących mają
zróżnicowane położenie lub kształt względem występujących osi symetrii zespołu formującego zagłębienie.
(2 zastrzeżenia)

B43K

P.248065

1984 06 04

Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektrotechniki i
Automatyki Górniczej „Emag", Katowice, Polska (Jerzy
Rabsztyn, Włodzimierz Gryma, Antoni S. Wnuk, Winicjusz Soroń, Władysław Mironowicz, Andrzej Muc,
Piotr Żogała).
Elektryczna prasa wulkanizacyjna o budowie
przeciwwybuchowej z osłoną ognioszczelną
Przedmiotem wynalazku jest elektryczna prasa wulkanizacyjna o budowie przeciwwybuchowej z osłoną
ognioszczelną przeznaczona do naprawy przewodów
oponowych w pomieszczeniach niebezpiecznych pod
względem wybuchu, zwłaszcza w podziemiach kopalń.
Prasa według wynalazku składa się z korpusu grzejnego górnego (1) i korpusu grzejnego dolnego (2) po-

1984 06 11

Wojewódzki Związek Kółek i Organizacji Rolniczych,
Międzyzakładowy Wspólny Klub Techniki i Racjonalizacji, Ciechanów, Polska (Witold Kuroczycki).
Ołówek z wysuwanym pręcikiem grafitowym
Ołówek z wysuwanym pręcikiem grafitowym według wynalazku składa się ze stożkowej końcówki (1)
wkręcanej do obsadki (6) w kształcie wydłużonym
walca. Pręcik grafitowy (2) wsuwany jest w otwór
na zakończeniu (3) końcówki (1) i unieruchamiany
przez pokręcenie obsadki (6), która nasuwając się na
walec (4) końcówki (1) naciska na ramię sprężystej
pesety. Zagięty pod prostym kątem koniec ramienia
przechodzi przez otwór (8.) w walcu (4) i naciska na
ramię (9) pesety, które przyciskając do pogrubienia
(12) pręcik grafitowy (2) unieruchamia go. Odkręcenie
obsadki (6) zwalnia pręcik (2) i pozwala na wysunięcie go w celu uzupełnienia zużytego grafitu.
(2 zastrzeżenia)

B30B

B29H

P. 248155

P. 252067 T

1985 02 20

Zakład Produkcji Form i Oprzyrządowań „Dozachem-Erg", Pionki, Polska (Benedykt Michalczewski,
Eugeniusz Kacperczyk, Leonard Wolski, Stanisław
Wolski).
Prasa do tuszowania
Prasa do tuszowania według wynalazku umożliwia
uzyskanie dwóch charakterystycznych położeń płyt
wychylnych (3), do których mocowane są połówki form
(9), to jest położenia równoległego kiedy następuje
tuszowanie i równaległości powierzchni styku połówek
form w momencie odczytu efektu tuszowania. Odpowiednie położenia płyt (3) regulowane jest mechanizmem (6).
Prasa ma tylko dwie naprzemianległe prowadnice
(5), po których przesuwa się ruchomy stół (7) względem stołu nieruchomego (1), przy czym stoły (1) i (7)
mają wspornik (2) w mechanizmie obrotowym (4)
w których zamocowane są płyty wychylne (3) z otworami (8) do mocowania połówek formy (9).
(2 zastrzeżenia)
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H01B
B29J
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1985 04 09

Pierwszeństwo: 1984 0110 - RFN (nr 3413434.4)
1985 02 07 - Europ. Urząd Patent,
(nr 85101282.3)
President Engineering Corp., Zürich, Szwajcaria
(Lothar Schwarz, Friedel Ueberberg, Rudolf Kuehne*
Dieter Fischer).
Sposób wytwarzania laminatu foliowanego metalem
do obwodów drukowanych, szybkoutwardzalna
mieszanka do stosowania w tym sposobie oraz prasa.
walcowa przeznaczona do realizacji sposobu
wytwarzania tego laminatu
B30B
B29H

P. 253594

1985 05 23

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD-KIELCE", Kielce, Polska (Ryszard Gębski, Czesław Banasik).
Sposób wytwarzania poduszki powietrznej, zwłaszcza
do prasy wycinkowej
Celem wynalazku jesť uproszczenie technologii wytwarzania poduszki powietrznej.
Sposób wytwarzania poduszki polega na wykonaniu
płyt dolnej i górnej, jako części składowych poduszki,
z mieszanki gumowej przez z wulkanizowanie i łączeniu ich przez zawinięcie zakładek płyty dolnej i przyklejeniu do płyty górnej oraz wulkanizacji2 w prasie
w temperaturze 150°C i ciśnieniu 2,5 kG/cm , po czym
wkleja się narożniki z gumy zwulkanizowanej i poddaje się ponownej wulkanizacji.
(2 zastrzeżenia)

B12B
C04B

P. 252009 T

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia produkcji jednolitych płyt laminatu o wysokiej jakości..
Laminat foliowany metalem na płytki do obwodów
drukowanych wytwarzany jest w prasie (1) walcowej
z dwiema taśmami dociskowymi. Pasma materiału
warstwowego, nasycone szybkoutwardzalna mieszanką,
żywic, wstępnie utwardzaną, są przed wprowadzeniem
do strefy (2) skutecznego zgniatania w prasie (1)wstępnie nagrzewane w strefie (3) wstępnego nagrzewania, a następnie wprowadzane wraz z folią metalową do komory (4) ogrzewanej strefy (2) skutecznego zgniatania, gdzie poszczególne warstwy ulegają,
sprasowaniu w laminat.
Szybkoutwardzalna mieszanka żywicy epoksydowej,,
utwardzacza i katalizatora charakteryzuje się tym, że
zawiera przyspieszacz lub mieszankę przyspieszaczy
w ilości 0,2-0,8% wagowych w stosunku do ilości,
-żywicy epoksydowej. Prasa walcowa dwutaśmowa zawiera ogrzewaną komorę (4) w strefie (2) skutecznego
zgniatania oraz strefę (3) wstępnego nagrzewania bez.
stosowania docisku.
(18 zastrzeżeń)

1985 0210

Józef Opuchlik, Szczecin, Polska (Józef Opuchlik).
Sposób wykonania płyty do izolowania termicznego
i płyta do izolowania termicznego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie izolacji termicznej stosowanej w budownictwie.
Sposób wykonania płyty do izolowania termicznego
polega na tym, że warstwę izolacyjną, korzystnie ze
styropianu pokrywa się warstwą włókniny, którą przesyca się zaczynem cementowym i następnie ubija się
wieloostrzowym przyrządem, którym może być szczotka o sztywnym naciągu, po czym na nieutwardzoną
jeszcze powierzchnię nanosi się następną warstwę
włókniny, przesyca się zaczynem cementowym i postępuje identycznie jak przy poprzedniej warstwie.
Płyta do izolowania termicznego zbudowana jest
z warstwy izolacyjnej (1), korzystnie ze styropianu
i naniesionej na jego powierzchnię warstwy włókniny
(2) przesyconej zaczynem cementowym, przy czym
włókna (3) włókniny (2) wnikają w pory i szczeliny
warstwy izolacyjnej (1).
(2 zastrzeżenia)

B43K

P. 246089

1984 02 0$

Marek Wiaderny, Warszawa, Polska (Marek Wiadęrny).
Pióro kreślarsMe
Celem wynalazku jest opracowanie prostej konstrukcji pióra kreślarskiego umożliwiającej łatwe, wykluczające zabrudzenia uzupełnianie tuszu.
Pióro charakteryzuje się tym, że jego część główna
ma kanałek (18) doprowadzający tusz ze zbiornika (15)„
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poprzez otwory (16), do stalówki (19) przy czym
w zbiorniku (15) osadzona jest iglica (14) zakończona
czopem (13), służącym do otwierania zaworu kulowego w pojemniku tuszu, z którego napełnia się zbiornik (15).
(3 zastrzeżenia)
B60C

P. 250812

1984 12 06

Pierwszeństwo: 1984 06 10 - MTP (nr 16/MTP/84)
Zakłady Urządzeń Chemicznych „Metalchem", Kościan, Polska (Eugeniusz Frąszczalt, Bronisław Pogorzelski).
Rozwieracz kontrolny do opon, zwłaszcza małych
Celem wynalazku jest opracowanie zwartej, sztywnej i lekkiej konstrukcji rozwieracza do kontroli wewnętrznych powierzchni opon, zapewniającej równomierne i pełne rozwarcie badanej opony.
Rozwieracz według wynalazku ma dźwigniowy układ
rozwierający uruchamiany pneumatycznie przy użyciu
cylindra (6) oraz zespół obrotu opony napędzany silnikiem elektrycznym z przekładnią (21). W skład układu rozwierającego wchodzą łączniki (11), ramiona kątowe (12) i ramiona rozchylające (13) zakończone rolkami rozwierającymi (14) i oporowymi (15), natomiast
zespół obrotu tworzą koła łańcuchowego (18) z łańcuchami (19) i łańcuchem specjalnym (20). Układ rozwierający i zespół obrotu przymocowane są do podstawy (10).
.
' (3 zastrzeżenia)

B60K

P. 252217 T

1985 03 01

T

1985 03 02

Krystyna Chmurzyńska, Jerzy Chmurzyński, Warszawa, Polska (Krystyna Chmurzyńska, Jerzy Chmurzyński).
Urządzenie pobudzania czujności
Celem wynalazku jest opracowanie urządzenia pobudzania czujności, zwłaszcza dla operatorów maszyn
i kierowców pojazdów mechanicznych, nie wymagającego w trakcie funkcjonowania operacyjnego angażowania osoby czuwającej.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że wyjście sterujące losowego generatora przerw (LGP), połączone
jest z wejściem sterującym generatora sygnałów pobudzania (LGSP), którego wyjście końca emisji połączone jest wejściem zwrotnym generatora (LGP) natomiast wyjście sygnalizacyjne generatora (LGSP) połączone jest z układem pobudzania (UP).
(4 zastrzeżenia)

B16L

B60K

P.252198

P.250004

T

1984 1011

Zachodnia Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych,
Poznań, Polska (Józef Szymaniec, Jerzy Hoffman, Paweł Krenz, Grzegorz Godynicki).

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań,
Polska (Stanisław Jankowiak, Bogusław Koczorowski).

Łącze do przekazywania zawiadomień o odjazdach
pociągów

Układ napędowy, zwłaszcza ciągnika rolniczego

Łącze do przekazywania zawiadomień o odjazdach
pociągów zbudowane z przewodów kablowych lub
napowietrznych, zakończone aparatami telefonicznymi w pomieszczeniach zapowiadowczych i aparatami
telefonicznymi z dzwonkami głośnobrzmiącymi podłączonymi równolegle do łącza w budkach dróżników
przejazdowych charakteryzuje się tym, że ma dodatkowe urządzenia do nadawania i odbierania sygnałów
informacyjnych o odjazdach pociągów, przy czym urządzenie nadawczo-odbiorcze w posterunkach zapowiadowczych stanowi zestaw składający się z generatorów sygnału parzystego i nieparzystego, generatora
sygnałów uruchamiających działanie dzwonków głośnobrzmiących, układów czasowych, zespołów przełączających i ograniczających napięcia oraz wzmacniacza
transformatorowego, natomiast urządzenie nadawczo-odbiorcze w budkach dróżników przejazdowych stanowi zestaw składający się ze wzmacniaczy selektywnych, układu czasowego, układów przełączających
z zasilaczem, generatorów sygnałów, filtra z oscylatorem oraz układu czasowego sygnałów zawiadamiających.
(3 zastrzeżenia)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie napędu wałka
odbioru mocy w ciągnikach rolniczych, w których zastosowany jest do napędu szybkoobrotowy silnik to
jest silnik, którego prędkość obrotu przynależna nominalnej prędkości wału odbioru mocy jest większa riiż
2200 obr/min.
Układ charakteryzuje się tym, że główny (3) napędzany jest w lewym, to jest przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara, kierunku patrząc od czoła wału (3),
a tylny wał odbioru mocy (8) napędzany jest poprzez
dwie pary kół zębatych, jedną przednią (1, 2), której
koło napędzające (1) umieszczane jest na wale głównym (3) układu tuż przy wejściu napędu na wał (3),
drugą tylną (6, 7), której koło (7) napędzane umieszczone jest na wałku stanowiącym jednocześnie końcówkę wału odbioru mocy (8), przy czym jedno z kół
tylnej pary kół zębatych (6,7) jest przesuwnie zamocowane na wale, umożliwiając załączenie i razłączenie
mapędu wałka odbioru mocy (8) od wału (3).
(1 .zastrzeżenie)
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P. 250824

B62D
B60K

1984 12 07

Pierwszeństwo: 1984 06 10 - MTP (nr 3/MTP/84)
Fabryka Samochodów Ciężarowych im. Feliksa
Dzierżyńskiego, Starachowice, Polska (Janusz Kita,
Piotr Błasiński, Zdzisław Dziadura, Marian Mazurek,
Włodzimierz Niwicki).
Tablica rozdzielcza do samochodów,
zwłaszcza ciężarowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy widoczności i obsługi umieszczonych na niej elementów.
Zgodnie z wynalazkiem powierzchnia umieszczania
wskaźników (2) segmentu centralnego (1) zorieatowanego naprzeciw koła kierowniczego ma kształt wycinka powierzchni bocznej walca zwróconego wypukłością na szybę, którego oś wzdłużna leży w płaszczyźnie pionowej prostopadłej do tablicy i jest w przybliżeniu równoległa do powierzchni czołowej tablicy.
Wskaźniki (2) i sygnalizatory świetlne (3) są obejmowane indywidualnie osłonami przeciwrefleksyjnymi (6).
Manipulatory (5) natomiast są usytuowane w wyodrębnionych grupach utworzonych według kryteriów funkcyjności na oddzielnych segmentach. Segmenty mocowane są obrotowo na zawiasach (7).
(1 zastrzeżenie)

B62D
Pierwszeństwo:

P. 250829
1984 0610

-

B62K

P. 248217

1984 06 13

Władysław Gibas, Bielsko-Biała, Bogdan Dacko,
Szczecin, Polska (Władysław Gibas, Bogdan Dacko).
Jsl
Przekształcalny wózek dziecięcy
Celem wynalazku jest wprowadzenie zmian konstrukcyjnych wózka, umożliwiających szybką zamianę jezdnych kół na narty oraz nart na jezdne koła
bez konieczności demontażu tych elementów.
Przekształcalny wózek dziecięcy ma narty (3) mocowane rozłącznie do podwozia (2) i jezdne koła (8)
podwieszone na wale (7) i sprężynach (9). Wał (7)
można opuszczać razem z kołami, przesuwając go
w rowkach (6) w kształcie litery „J" prowadnic (4).
(1 zastrzeżenie)

198412 08
MTP

(nr

l/MTP/84)

Fabryka Samochodów Ciężarowych im, Feliksa
Dzierżyńskiego, Starachowice, Polska (Jerzy Kowalski,
Piotr Błasiński, Zdzisław Dziadura, Bogdan Tamioła).
Urządzenie podporowo-ograniczające, zwłaszcza do
kabiny odchylanej w pojazdach ciężarowych
Urządzenie składa się z listwy (1) połączonej obrotowo z kabiną (2), trwale połączonego z podwoziem
(5) sworznia (4), z którym listwa (1) współpracuje za
pomocą wykonanego z jej wolnego końca otworu (3)
podłużnego i wybrania (6) wzdłużnego stanowiącego
przedłużenie otworu (3) w kierunku ku górze. Wybranie (6) posiada krawędź (8) oporową i krawędź (12)
ograniczającą określające graniczne odchylenia kabiny (2). Na sworzniu (4) osadzony jest obrotowo luźno
odblokownik (9) współpracujący okresowo krawędzią
(11) stykową i gniazdem (10) z kołkiem (7) oporowym
listwy (1).
Przed opuszczeniem kabiny (2) doprowadza się do
kontaktu krawędzi (11) stykowej odblokownika (9)
z kołkiem oporowym (7), następnie po doprowadzeniu
kabiny (2) do maksymalnego odchylenia odblokownik
(9) samoczynnie obejmuje kołek (7) oporowy swoim
gniazdem (10). Podczas opadania kabiny odblokownik
(9) wyprowadza z połączenia ze sworzniem (4) wybranie (6) wzdłużne listwy (1), a następnie sam zajmuje położenie zwisu.
(3 zastrzeżenia)

B63B

P. 248149

1984 06 08

Stocznia im.- Komuny Paryskiej, Gdynia, Polska
(Zbigniew Samborski, Maciej Orłowski).
Holownicza przewloką rolkowa
Przedmiotem wynalazku jest holownicza przewloką
rolkowa, służąca do prowadzenia holowniczej liny,
składająca się z korpusu i zamocowanych do niego.
rolek.
Zgodnie z wynalazkiem korpus (1) na główne prowadnice (6) i podporowe prowadnice (11) oraz wyposażony jest w zabezpieczający mechanizm (12) i klinujący mechanizm (18). W głównych prowadnicach (6)
osadzony jest obrotowo i przesuwnie sworzeń (2), na
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którym osadzony jest uchwyt (3) połączony z wałem
(4) rolki (5). Do uchwytu (3) zamocowana jest podpora (10), której końce osadzone są w podporowych
prowadnicach (11) po obrocie rolki (5) w położenie
poziome.
(3 zastrzeżenia)

B63C

P. 248058

25

Wlew charakteryzuje się tym, że nakrętka (14) ma
zęby zapadkowe (13) współpracujące z zapadką (10)
dociskaną do zębów (13) sprężyną (6) i mającą kołnierz, który pełni funkcję grzybka zaworu przewodu
odpowietrzającego pojemnik, który tworzą kanał (12)
i kanał (3). Zapadka (10) ma w swym dolnym końcu
otwór, w którym osadzona jest ośka (1) łącząca ją
poprzez krzywkę (2) z cięgłem.
(3 zastrzeżenia)

1984 06 04

Pomorskie Zakłady Budowy Maszyn ZREMB-MAKRUM, Bydgoszcz, Polska (Hubert Latoś, Tadeusz
Grzesik, Janusz Wołoch, Józef Kasprzak, Zygmunt
Tarbicki).
Głowica frezowa kształtowa z ostrzami wewnętrznymi,
szczególnie do frezowania gwintów
Przedmiotem wynalazku jest głowica frezowa kształtowa- z ostrzami wewnętrznymi, których trzonki są
obejmowane przez korpus, stosowana szczególnie do
frezowania gwintów.
Istotą wynalazku jest usunięcie znanych niedogodności poprzez opracowanie nowej konstrukcji głowicy
kształtowej z ostrzami wewnętrznymi (d) poprzez zastosowanie w kształtowej głowicy frezowej (a) odsuwanej płytki oporowej (c). Dzięki zastosowaniu odsuwanej płytki oporowej można wymienić zużyty nóż,
bez zmiany usytuowania głowicy względem przedmiotu obrabianego.
(1 zastrzeżenie)

B65G

P.248125

1984 06 07

Kopalnia Węgla Kamiennego „Zabrze-Bielszowice",
Zabrze, Polska (Zygmunt Poi, Stanisław Hubczak,
Stefan Borzucki, Wolfgang Borzucki, Andrzej Hasa,
Władysław Kubica).
Urządzenie do blokowania taśmy przenośnika
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji urządzenia pomocniczego przy zszywaniu taśmy, ułatwiającego zbliżenie zszywanych końców dzięki
wykorzystaniu napędu przenośnika.
Urządzenie zawiera dolną belkę (1) i górną belkę (2)»
między którymi zaciska się taśmę (21). Do zaciskania
taśmy (21) służy klin (4) wbijany do otworów we
wspornikach (12). Do zaciskania taśmy (21) służą ponadto śruby (9) z nakrętkami (10). Sprężyny (6) między dolną belką (J) i górną belką (2) służą do podtrzymywania górnej belki (2) w górnym położeniu,
gdy przenośnik pracuje, a taśma (21) jest w ruchu.
(3 zastrzeżenia)

B65B

P. 252030 T

1985 02 18

Poznańskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", Poznań, Polska (Bronisław Pfeiffer, Longin Rafiński).
Sposób pakowania suchych mieszanin
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pakowania suchych mieszanin rozdzielonych na co najmniej dwie
części.
Sposób polega na jednoczesnym formowaniu torebki
i napełnianiu tworzących się komór poszczególnymi
częściami mieszaniny. Torebka jest fornlowana jednocześnie z taśm laminatu zewnętrznego oraz taśmy folii
tworzącej przegrodę wewnątrz torebki.
(1 zastrzeżenie)

B65G

P.248154

1984 06 U

Fabryka Maszyn Górnictwa Odkrywkowego „FAMAGO", Zgorzelec, Polska (Kazimierz Janicki, Norbert Wocka).
Bęben urządzenia transportującego

B65D

P. 246496

1984 02 29

Zygmunt Śliwa, Tczew, Polska (Zygmunt Śliwa).
Wlew do pojemników płynów
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji wlewu z samoczynnym zabezpieczeniem nakrętki przed
odkręceniem oraz z odpowietrzaniem mającym zabezpieczenie przed dostawaniem sję zanieczyszczeń do
pojemnika.

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszania naprężeń pospawalniczych oraz unifikacji stosowania
wałów konstrukcji spawanej.
Wynalazek dotyczy bębna składającego się z cylindrycznego płaszcza połączonego z talerzowymi dennicami, które przyspawane są do wału rurowego, zakończonego czopami. Istota wynalazku polega na tym,
że czopy (4) bębna połączone są z wałem rurowym (6)
za pomocą jednostronnych obwodowych spoin (7),
a płaszcz (1) bębna przyspawany jest do obwodów
dennic (2) za pomocą czołowych zewnętrznych pachwinowych spoin (3).
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Bęben urządzenia transportującego jest przeznaczony do zastosowania w przenośnikach taśmowych
w górnictwie odkrywkowym i podziemnym, a także
w składowiskach stosujących transport taśmowy.
(1 zastrzeżenie)

Nr 26 (314) 198S

my (4) oraz z prowadzących burt stałych (3), które
kierują ładunkami. Urządzenie jest przeznaczone do
zastosowania w transporcie wewnętrznym na poczcie.
(2 zastrzeżenia)

B65G

P. 251936 T

1985 02 12

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Zenon Niedźwiedzki, Zdzisław Haś, Czesław Żakowski, Andrzej Jagiełło).
Przegroda fluidyzacyjna

B65G

P.248160

1984 06 11

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Poczty,
Warszawa, Polska (Zbigniew Turowicz, Jacek Gnoiński, Grzegorz Kulik, Sławomir Pokora, Ryszard Suchański).
Urządzenie do rozdziału i zatrzymywania ładunków
Urządzenie do rozdziału i zatrzymywania ładunków
składa się z dwóch odpowiednio względem siebie usytuowanych i współpracujących ze sobą elementów:
płytki (I) z rolkami dociskowymi (2) oraz zespołu
dźwigni wychwytowych (3) z mechanizmem zapadkowym. Dźwignie wychwytowe (3) zamontowane są na
specjalnie wyprofilowanej płycie montażowej (5).
Zatrzymanie ładunków (6) odbywa się dzięki blokadzie mechanizmu dźwigni wychwytowych (3) przez
mechanizm zapadkowy sterowany elektromagnesem
(10). Urządzenie jest przeznaczone do zastosowania
w transporcie wewnętrznym, taśmowym na poczcie.
(1 zastrzeżenie)

B65G

P.248196

Wynalazek ma na celu zwiększenie funkcjonalności
i efektywności działania przegród.
Przegroda umieszczona wewnątrz rynny transportowej, równolegle do jej osi jest złożona z co najmniej dwóch segmentów o przekroju wzdłużnym, zbliżonym kształtem do leżącej litery „S", usytuowanych
względem siebie tak, iż część segmentu poprzedniego
wygięta ku dołowi tworzy z częścią segmentu następnego wygiętą ku górze szczelinę (3), korzystnie
w kształcie dyszy o wylocie zgodnym ze zwrotem
przepływu transportowanego materiału. Część segmentu wygięta ku dołowi jest nachylona względem poziomu pod kątem większym od kąta tarcia transportowanego materiału o powierzchnię segmentu.
(1 zastrzeżenie)

1984 06 14

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Poczty,
Warszawa, Polska (Zbigniew Turowicz, Jacek Gnoiński, Ryszard Suchański).
Urządzenie do przekazywania ładunków
o trwałej postaci z przenośnika na przenośnik
Urządzenie do przekazywania ładunków o trwałej
postaci składa się z płyty (1) łączącej dwa przenośniki,
z krążnika (2), na którym następuje przewinięcie taś-

B65G

P. 252239 T

1985 03 04

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Polska (Jerzy Rokita, Maciej Zarzycki, Jerzy
Kmiecik, Sławomir Tomaszewski, Władysław Wilgusiewicz).
Sposób wytwarzania zawiesiny suchych popiołów
lotnych w wodzie, zwłaszcza nadającej się do
przetłaczania w rurociągach
Celem wynalazku jest opracowanie sposobu umożliwiającego zmniejszenie gabarytów urządzeń mieszających popiół i wodę.
Sposób według wynalazku polega na tym, że proces
prowadzi się w dwóch etapach, w pierwszym etapie
wytwarza się wysokoskoncentrowaną zawiesinę korzystnie o koncentracji objętościowej popiołów lotnych w granicach 0,40 do 0,55, natomiast w drugim
etapie otrzymaną zawiesinę rozrzedza się wodą, przy
czym końcowa koncentracja objętościowa popiołów
lotnych w rozrzedzonej zawiesinie wynosi korzystnie
0,30 do 0,45.
'
(2 zastrzeżenia)
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P.248182
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1984 06 13

Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne Dźwigów Samochodowych „Bumar-Bedes", Bielsko-Biała,
Polska (Edward Sosna).
Osprzęt roboczy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uniwersalnego
zawieszenia osprzętów roboczych na bocianie dźwigu
wieloczłonowego wymagających kontrolowanego i prostowodowego prowadzenia podczas podnoszenia i opuszczania.
Osprzęt (1) roboczy zawieszony jest obrotowo na
bocianie (4) poprzez wieszak (2) i połączony z nim
siłownik (3), zaś pręt (5) elementu (6) pośredniego
połączony jest z wieszakiem (2).
(1 zastrzeżenie)

Dział C
CHEMIA I METALURGIA
C01B
B01J

P.248263

1984 06 16

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice, Polska
(Zdzisław Kowalewski, Piotr Grzesiak, Józef Kończal).
Sposób wytwarzania katalizatora wanadowego
do utleniania dwutlenku siarki
Sposób według wynalazku polega na tym, że do zarabianej masy kontaktowej, w skład której wchodzą
składniki aktywne, krzemionka i substancje poślizgowe, dodaje się stałe substancje pochodzenia organicznego, korzystnie pył drzewny, w ilości do 15% wagowych użytej krzemionki, a następnie przez tak
przygotowaną masę, w trakcie jej formowania, przepuszcza się prąd stały o bezpiecznym napięciu i natężeniu nie wyższym jak 50 A, przy czym korzystnie
napięcie dodatnie przyłożone zostaje do odizolowanej
głowicy.
(1 zastrzeżenie)

C02F
B01D
F24D

P. 248231

1984 06 15

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Stanisław Mańkowski, Wiesław Szadkowski, Andrzej Wiszniewski).
Odmulacz sieciowy
Wynalazek rozwiązuje * zagadnienie skonstruowania
odmulacza o dużej sprawności, zwłaszcza do oczyszczania czynnika grzejnego z zanieczyszczeń typu stałego w układach ciepłowniczych.
Odmulacz wyposażony jest w osadzoną luźno, obrotowo, pomiędzy króćcami (3, 4) tuleję (5) zaślepioną
od strony perforowanego króćca wlotowego (3), z roz-

mieszczonymi na jej powierzchni otworami - gniazdami (6), w których osadzone są wkłady filtracyjne
(7), składające się z korzystnie dwóch stożkowych
sprężyn (8, 9) umieszczonych współśrodkowo jedna
w drugiej, na których rozpięta jest na zewnątrz i od
wewnątrz siatka filtracyjna.
(1 zastrzeżenie).

C02F
B03D
B01F

P.248241

1984 06 14

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Jan Hupka,.
Bogdan Gutkowski).
Sposób i urządzenie do odolejania ścieków
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie intensyfikacji procesu odolejania, przy równoczesnym zmniejszeniu jego
energochłonności oraz zmniejszeniu wymiarów oraz
kosztów jednostkowych instalacji odolejającej.
Sposób charakteryzuje się tym, że bezpośrednie sąsiedztwo powierzchni zewnętrznej elementu porowatego, z której generują się pęcherzyki powietrza, pokrywa się warstwą cieczy o odmiennych właściwoś. ciach niż odolejane ścieki, zwłaszcza cieczy o wielokrotnie obniżonym napięciu powierzchniowym, w taki
sposób ciągle dozowanej, że pozostaje ona w ciągłym
ruchu w stosunku do tej zewnętrznej powierzchni,
z dynamiką turbulentnego lecz uporządkowanego co
do kierunku przepływu osi strug, umożliwiającego odrywanie od wylotu kapilár elementu porowatego tworzących się tam mikropęcherzyków powietrza, przed
osiągnięciem przez nie normalnej średnicy wynikającej
z samoczynnego zrównoważenia się równowagi hydrodynamicznej. Ciecz o obniżonym napięciu powierzchniowym jest dozowana w postaci wielu strumieni pokrywających zasięgiem całość powierzchni elementu
porowatego, a jej grubość utrzymywana jest w przedziale od 0,5 mm do 10 mm.
Urządzenie do odolejania ścieków charakterystyczne
tym, że stanowi go cylindryczny zbiornik (1) mający
zewnętrzną komorę o objętości (V2) oddzieloną od
wewnętrznej komory o objętości (VI) przez umieszczoną w jej osi cylindryczną przegrodę (2) osadzoną
na dolnej wyoblonej dennicy (3), mającej boczny króciec (4) doprowadzenia ścieków surowych oraz dolny
króciec (5) odprowadzenia osadów dennych, w osi
której jest na przewodzie doprowadzającym powietrze
(6) umieszczony porowaty element dyspergujący (7),
a w bezpośrednim sąsiedztwie nad nim zespół dysz (8)
osadzonych na przewodzie doprowadzającym (9) ciecz
o wielokrotnie obniżonym napięciu powierzchniowym.
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Cylindryczna przegroda (2) w jej górnej części jest
przykryta stożkokształtną osłoną (10) osadzoną na niej
z obwodowym prześwitem (11), którego łączna powierzcnnia jest większa lub najwyżej równa łącznej
powierzchni licznych, najlepiej jednakowych, otworów
(12) wykonanych w dolnej części przegrody (2) w okolicy jej posadowienia na dennicy (3). Cylindryczny
zbiornik (1) ma w dolnej części króciec (13) odprowadzenia ścieków oczyszczonych, a w górnej części jest
zamknięty w połączeniu kołnierzowym (14) przez górną wyobloną dennicę (15), w której osadzony jest poziomy króciec (16) odprowadzenia wyflotowanych olejów oraz pionowy króciec (17) odprowadzenia powietrza poflotacyjnego.
(10 zastrzeżeń)

C02F

P.252095 T

1985 02 25

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Edward
Kempa, Tadeusz Marcinkowski).
Sposób odkażania osadów ścieków komunalnych

C02F
B01F
B03D

P.248242

1984 06 14

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Bogdan Gutkowski, Jan Hupka).
Generator pęcherzyków, zwłaszcza do flotatora
pneumatycznego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania nowego typu generatora pęcherzyków do flotatora umożliwiającego zmniejszenie jednostkowego zużycia substancji roboczej o wielokrotnie obniżonym napięciu
powierzchniowym, przeznaczonego do instalowania
w urządzeniach do barbotażowego odolejania ścieków,
powodującego równoczesne obniżenie wynikowej energochłonności procesu' odolejania i oczyszczania ścieków i przemysłowych wód odpadowych.
Generator charakteryzuje się tym, że stanowi go
komora (1) o kształcie ostrosłupa foremnego, której
wierzchołek przechodzi płynnie w przewód doprowadzający (2) sprężone powietrze. Prostokątną, a zwłaszcza kwadratową podstawę komory (1) stanowi płaska
sztywna kształtka (3) z materiału porowatego, mającego wielkość kapilár utrzymywaną w przedziale od
20 ^m do 200 \im. Kształtka (3) jest osadzona w płaskiej ramce (4) podstawy komory (1) w taki sposób, że
nad jej zewnętrzną powierzchnią (5) generującą mikropęcherzyki powietrza jest ustawiony w regularnych
odstępach szereg jednakowych dysz wypływowych (7)
płynnego środka o znacznie obniżonym napięciu powierzchniowym. Dysze są osadzone we wspólnym kolektorze (8) na przewodzie doprowadzającym (9). Kąt
nachylenia a osi symetrii dysz wypływowych (7)
względem powierzchni zewnętrznej (5) jest utrzymywany w przedziale od 5° do 45°, wysokość ich osadzenia nad powierzchnią zewnętrzną (5) jest utrzymywana w przedziale od 1 mm do 10 mm, a średnica
wypływu dysz (7) jest utrzymywana w przedziale od
0,5 mm do 3,0 mm.
(4 zastrzeżenia)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie odkażania ścieków komunalnych, zawierających organizmy chorobotwórcze, takie, jak bakterie typu Salmonella i jaja robaków Ascaris Lumbricoides suum.
Sposób odkażania osadów ścieków komunalnych polega na mieszaniu osadów z wapnem palonym i odstawieniu mieszaniny na czas nie dłuższy niż 24 godziny. Wapno palone wprowadza się w dawkach zależnych od masy osadów, uwodnienia osadów oraz
własności cieplnych. Odkażaniu poddaje się osady
wstępnie odwodnione do zawartości 80% wagowych.
(3 zastrzeżenia)

C02F
B01D

P.252112 T

1985 02 26

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza, Warszawa, Polska (Jerzy Jeznach,
Edward Pierzgalski, Janusz Sokołowski, Zygmunt
Krzywosz).
Filtr do oczyszczania wody i roztworów wodnych
nawozów w systemach nawodnień kroplowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania filtra cechującego się dużą efektywnością działania.
Filtr do oczyszczania wody i roztworów wodnych
nawozów w systemach nawodnień kroplowych zbudowany z rur, charakteryzuje się tym, że wewnątrz
zamkniętej rury zewnętrznej (1) znajduje się perforowana rura wewnętrzna (2) osłonięta włókniną (3)
nieprzepuszczającą zanieczyszczeń.
(1 zastrzeżenie)
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1984 06 15

Huta Szkła Gospodarczego „Hortensja", Piotrków
Trybunalski, Polska (Mieczysław Rosiński).
Sposób zdobienia szkła okiennego,
związkami nieorganicznymi

P. 246026

1984 01 02

Zakłady Dolomitowe „Szczakowa", Jaworzno, Polska
(Andrzej Stachańczyk, Justyn Stachurski, Stefan Płatek, Zygmunt Żuralski, Bolesław Bolek).
Ogniotrwała masa dolomitowa
Celem wynalazku jest opracowanie masy o zwiększonej odporności na działanie czynników mechanicznych i chemicznych.
Masa ta składa się z 84-93% wagowych dolomitu
prażonego o zawartości 4-12% Fe2O3 o stracie prażenia poniżej 0,5% i o granulacji 0-10, 0-15 mm,
w tym najwyżej 15% ziarna o granulacji 0-0,5 mm
i najwyżej 8% ziarna o granulacji poniżej 0,06 mm
z 6-12% wagowych tlenku żelaza w postaci zendry
lub innego materiału żelazonośnego o zawartości co
najmniej 50% Fe2O3, o granulacji poniżej 1 mm, oraz
z 1-4% wagowych oleju mineralnego lub innego materiału zwilżającego lub uplastyczniającego.
(1 zastrzeżenie)

C04B

P.248177

P. 248230

1984 06 15

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Andrzej Urbánek, Jan Łabętowicz).
Nawóz fosforowy'

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu umożliwiającego uzyskiwanie na jednej powierzchni szkła okiennego niepowtarzalnych wzorów
mieszanych kolorów czerwonych, zielonych, żółtych,
różowych.
. Sposób według wynalazku polega na zastosowaniu
past stanowiących mieszaninę takich związków nieorganicznych, jak: siarczan miedzi, azotan srebra, chlorek sodu, soda kalcynowana, tlenek żelaza, przy ćźym
proces przebiega w 6-ciu fazach, takich jak: malowanie powierzchni szkła farbą złożoną z mieszaniny
związków miedzi, srebra, chlorku sodu, węglanu sodu,
tlenku żelaza i ochry, naniesienie na mokrą powierzchnię roztworu azotanu srebra, pokrycie całej
powierzchni szkła sfałdowaną bibułką opakowaniową,
spryskanie całej powierzchni roztworem chlorku sodu,
wypalenie i mycie.
(1 zastrzeżenie)

C04B

C05B

2»

1984 0611

Przedsiębiorstwo
Budownictwa
Mieszkaniowego
Przemysłu Węglowego „Fabud", .Siemianowice SląsTrie, Polska (Janusz Bucholc, Marek Zyga, Euzebiusz
Barczyk, Ryszard Regulski, Marian Dera, Jan Skrzypek, Małgorzata Połubiec, Antoni Kuzko, Aleksander
Przepiorą, Walerian Witas).
Sposób wytwarzania betonu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu wytwarzania betonu eliminującego obróbkę cieplną betonu, przy jednoczesnym obniżeniu zużycia
cementu.
Sposób według wynalazku polega na tym, że do
zarobu dodaje się mieszaninę i/lub wielosole siarczanu
żelazawego i siarczanu sodowego i/lub potasowego
w stosunku wagowym 1:1, korzystnie z dodatkiem
chlorku sodowego i/lub potasowego, w stosunku wagowym siarczanu żelazawego do siarczanu sodowego
i/lub potasowego oraz chlorku sodowego i/lub potasowego 1:1:1, przy czym dodatki stosuje się w ilości
5 - 6 % w stosunku do masy cementu, w temperaturze
dojrzewania betonu powyżej +15°C.
(1 zastrzeżenie)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania taniego nawozu fosforowego przetwarzanego w glebie
do związków fosforu łatwo przyswajalnych przez rośliny.
Nawóz fosforowy zawiera mineralny surowiec fosforowy i elementarną siarkę oraz ewentualnie bakterie thiobacillus, thiooxidans i/lub spoiwo łączące ziarna
surowca fosforowego i ziarna siarki w aglomeraty.
(10 zastrzeżeń)

C05F

P.250298 T

1984 11 06

Mieczysław Niemiec, Kraków, Mieczysław Zając, Nowy Sącz, Józefa Niemiec, Katowice, Teresa Krzemińska, Rożnów, Andrzej Krzemiński, Rożnów, Polska
(Mieczysław Niemiec, Mieczysław .Zając, Józefa Niemiec, Teresa Krzemińska, Andrzej Krzemiński).
Sposób uzyskania kompostu,
zwłaszcza z odpadów miejskich oraz urządzenie
do stosowania tego sposobu
Wynalazek dotyczy sposobu uzyskania kompostu
z odpadów miejskich, zdatnych do kompostowania
odpadów przemysłowych, rolniczych osadów ściekowych przez homogenizację i fermentację.
Sposób uzyskania kompostu, zwłaszcza z odpadów
miejskich przez homogenizację i fermentację polega
na tym, że przeznaczone do kompostowania odpady
o wilgotności 40 do 50% rozdrabnia się wstępnie
w bębnie mielącym (1) stanowiącym przedłużenie pojemnika homogenizującego (2), przy czym części, które
nie zostały rozdrobnione do wielkości przechodzącej
przez sito (3) usuwa się za pomocą zsuwni (8) wprowadzanej okresowo przez otwór (7) w przedniej ścianie bębna mielącego (1), a pozostałe odpady po przesianiu na sicie (3) wprowadza się do pojemnika homogenizującego (2), do którego za pomocą przenośnika
ślimakowego (4), dozuje się 2 do 7% gotowego kompostu szczepionego grzybkami z rodziny Chaetomiaccae.
Urządzenie do stosowania sposobu według wynalazku charakteryzuje się tym, że składa się z bębna mielącego (1) połączonego ze zbiornikiem homogenizującym (2) zakończonymi sitami (11) i (12), w którego osi
umieszczony jest nie obrotowy przenośnik ślimakowy
(4) z zamykanymi z zewnątrz zasuwami (9) przechodzący obrotowo przez ścianę tylną (13) z otworem
wysypowym (14), zakończony płytą oporową (15)
z obracającym się wokół niżej przytwierdzonym do
pojemnika (2) ślimakiem (16) zamocowanym obrotowo
poprzez sworzeń (17) i łożysko (18) na sicie (3), stanowiącym tylną ścianę bębna mielącego (1), którego
przednia zamocowana nieobrotowo ściana (5), posiada
zakończony koszem zasypowym otwór (6), oraz otwierany okresowo otwór (7), przez który wprowadza się
zsuwanie (18), zaś w dolnej części rurociąg (19) do
wprowadzania pary lub podgrzanego powietrza.
(5 zastrzeżeń)
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C07C

P.248111

1984 06 08

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska
(Witold Tęcza, Jacek Kwiatkowski, Zygmunt Lisicki,
Józef Obłój, Jan Kwiatkowski, Robert Brzozowski).
Sposób wydzielania fluorenu z .produktów
hydrodealkilacji węglowodorów alkiloaromatycznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania
fluorenu o wysokim stopniu czystości, przydatnego
w przemyśle farmaceutycznym oraz do syntezy barwników i środków ochrony roślin.
Sposób wydzielania fluorenu z produktów hydrodealkilacji węglowodorów alkiloaromatycznych Cj-C 9
polega na tym, że produkty hydrodealkilacji węglowodorów alkiloaromatycznych C 7 -C 9 poddaje się krystalizacji w temperaturze 0-25°C, po uprzednim wydzieleniu z nich na drodze destylacji benzenu i nieprzereagowanych węglowodorów alkiloaromatycznych.
Wydzielone kryształy fluorenu po odfiltrowaniu przemywa się alkoholem alifatycznym zawierającym 1-3
atomów węgla w cząsteczce, po czym poddaje się
destylacji pod normalnym lub obniżonym ciśnieniem.
(4 zastrzeżenia)

C07C
A61N

P.249667

1984 09 20

Pierwszeństwo: 1983 09 20 - Dania (nr 4294/83)
1984 02 29 - Dania (nr 1486/84)
^ 1984 06 18 - Dania (nr 2978/84)
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1984 12

Pierwszeństwo: 1983 12 12 - Węgry (nr 4222/83)
Biogál Gyógyszergyár, Debreczyn, Węgry (István
Erczi, Jenö Marosfalvi, György Rablóczky, András
Varró, Maria Kuhárnée Kürthy, István Elekes, László»
Szatmáry, László Jaszlits).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych
aminoguanidyn y
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania nowych związków chemicznych, wykazujących działanie«
przeciw arytmii, nie powodujących niepożądanych
skutków ubocznych w układzie krążenia.
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
nowych pochodnych1 aminoguanidyny
o ogólnym wzorze 1, w którym R , R2 i R2 są takie same lub różne
i oznaczają atomy wodoru, atomy chlorowców, grupy
Cj-C 4 alkilowe, nitrowe,
trójfluorometylowe lut)
C i - C 4 alkoksylowe, R4 i R5 oznaczają grupy
Ci-C4
alkilowe lub ugrupowanie o wzorze NR4R5 oznacza
5-7-członową nasyconą grupę heterocykliczną zawierającą jeden lub dwa atomy azotu lub atom azotui atom tlenu, ewentualnie6 podstawioną
jednym lub
dwoma podstawnikami, R i R7 są takie, same lub
różne i oznaczają atomy wodoru, prostołańcuchowei rozgałęzione grupy Ci-C 4 alkilowe lub Ct-C4 alkenylowe, oraz ich farmakologicznie dopuszczalnych,
kwasowych soli addycyjnych, polega na tym, że odpowiednią pochodną fenylohydrazyny lub jej kwasową,
sól addycyjną poddaje się reakcji z N,N-dwupodstawionym cyjanoamidem lub z odpowiednią pochodną,
izotiomocznika lub jej kwasową solą addycyjną.
(1 zastrzeżenie)

Kemisk Vzrk Kogę A/S, Kogę, Dania.
Sposób wytwarzania fenylokarbaminianów
i środek chwastobójczy zawierający te związki
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu wytwarzania fenylokarbaminianów o działaniu
chwastobójczym oraz środka chwastobójczego, którego
substancję czynną stanowią otrzymane związki.
Sposób wytwarzania podstawionych fenylokarbaminianów o wzorze ogólnym 1, w którym R1 oznacza
grupę alkilową o 1-6 atomach węgla, grupę cykloalkilową o 3 - 6 atomach węgla lub grupę arylową,
która może być podstawiona, a R2 oznacza grupę alkilową o 1-6 atomach węgla, grupę alkenylową o 2 - 6
atomach węgla lub grupę alkinylową o 2 - 6 atomach
węgla, które mogą być podstawione, polega na przeprowadzeniu reakcji w środowisku wodnym pomiędzy
odpowiednimi N-hydroksyfenylokarbaminianami i izocyjanianami o wzorze ogólnym R 1 - N = C = O lub chlorkiem kwasu karbaminowego o wzorze ogólnym
R 1 -NH-COC1, w którym R1 ma wyżej podane znaczenie.
Środek chwastobójczy charakteryzuje się tym, że
jako substancję czynną zawiera co najmniej jeden
związek o wzorze 1 oraz stały lub ciekły nośnik lub
materiał rozcieńczający.
(40 zastrzeżeń)

C07C

P.251088

1984 12 20

Pierwszeństwo: 1983 12 22 - St. Zjedn. Am. (nr 564386)
Syntex (USA) Inc., Palo Alto t Stany Zjednoczone
Ameryki (Gary F. Cooper, Douglas L. Wren, Albert
R. Van Horn, Tsung-Tee Li, Colin Ch. Beard).
Sposób wytwarzania pochodnych
kwasu 16-fenoksyprostatrieno ivego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu wytwarzania związków chemicznych hamujących
wydzielanie soków żołądkowych, stosowanych w przypadkach, w których wskazane jest podawanie prostaglandyn.
Sposób wytwarzania pochodnych kwasu 16-fenoksyprostatrienowego o ogólnym wzorze 1, w którym R.
oznacza atom wodoru lub niższy rodnik alkilowy, X
oznacza atom wodoru lub chlorowca, grupę trójfluorometylową, niższy rodnik alkilowy lub niższą grupę
alkoksylową, zaś linie faliste oznaczają konfigurację
a lub ß, przy czym gdy jedna z tych linii oznacza
konfigurację a, wówczas druga oznacza konfigurację ß,
ich stereizomerów lub ich mieszanin, a także farmakologicznie dopuszczalnych soli związków o wzorze 1,
polega na tym, że w nowym związku o wzorze 17,.
w którym R, 1X i linie faliste mają wyżej podane
znaczenie, a R oznacza trwałą w środowisku zasadowym, a nietrwałą w środowisku kwaśnym grupę.
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tworzącą eter, hydrolizuje się za pomocą kwasu grupy
R1, po czym otrzymany związek o wzorze 1, w którym
R oznacza atom wodoru, ewentualnie przeprowadza
się w jego farmakologicznie dopuszczalne sole.
(37 zastrzeżeń)

C07C

P. 252127 T

1985 02 27

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa,
Polska (Anna Groszkiewicz, Anna Gajewska, Andrzej
Rudnicki).
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oraz ich soli, polega na tym, że związki o wzorze 2,
w którym Y, X, R* i R3 mają znaczenie wyżej podane,
w postaci racematu lub enancjomeru, poddaje się reakcji ze środkiem sylilującym o wzorze R4R5R«Si-Z,
w którym Z oznacza chlorowiec, grupę CN,
- O - S O « - C F s , -O-SiR 4 R 5 Rs lub - O - S O 2 - O -SiR4R5R6, a R it R) i R( mają znaczenie wyżej podane.
(1 zastrzeżenie)

C07C
A01N

P. 252847

1985 04 09

Pierwszeństwo: 1984 04 09 - W. Brytania (nr 8409195)
National Research Development Corporation, Londyn, Wielka Brytania.

Sposób wytwarzania
S-metoksy-í-hydroksyfenyloacetonu

Sposób wytwarzania nowych związków
szkodnikobójczych oraz środek szkodnikobójczy

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zastosowania eteru 1,2-dichloroetylowometylowego do zabezpieczenia
grupy hydroksylowej w surowcu wyjściowym.
Sposób według wynalazku polega na tym, że na
sól sodową 3-metoksy-4-hydroksybenzaldehydu działa
się eterem 1,2-dichloroetylowometylowym w środowisku rozpuszczalników organicznych typu węglowodór,
aromatycznych, i otrzymany 3-metoksy-4-(l-metoksy-2-chloro)-etyloksybenzaldehyd poddaje się kondensacji
Darzensa z estrem metylowym kwasu a-chloropropionowego. Otrzymany 3-metoksy-4-hydroksyfenyloaceton
stanowi półprodukt do syntezy pochodnych fenyloalaniny, które mają zastosowanie przy otrzymywaniu
szeregu preparatów farmaceutycznych.
(2 zastrzeżenia)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu wytwarzania substancji czynnej środka szkodnikobój czego oraz środka szkodnikobój czego, szczególnie
skutecznego w zwalczaniu szkodników w uprawach
ryżu.
Sposób wytwarzania nowych związków szkodnikobójczych o ogólnym wzorze 1, w którym RA oznacza
grupę o ogólnym wzorze ArCRiR 2 -, w którym Ar
oznacza grupę fenylową lub naitylową, ewentualnie
podstawioną jednym lub większą liczbą takich podstawników jak atom chlorowca, grupa alkoksylowa,
grupa chlorowcoalkoksylowa, grupa metylenodioksylowa, grupa C i - C g - alkilowa lub grupa chlorowcoalkilowa, a R, i R2 razem z atomem węgla, do którego
są przyłączone tworzą grupę C 3 - C 6 - cykloalkilową,
ewentualnie podstawioną jednym lub większą liczbą
takich podstawników jak atom chlorowca lub grupa
C x - C e - alkilowa, R3 i R4 są jednakowe lub różne
i oznaczają atom wodoru, atom chlorowca lub grupę
C i - C B - alkilową, zaś RB oznacza ugrupowanie alkoholu o wzorze R B -CHDOH, w którym D oznacza
atom wodoru lub grupę cyjanową i który to alkohol
w postaci estru z kwasem IR,cis-2,2-dwumetylo-3-(2,2-dwubromowmylojcyklopropanokarboksylowym wykazuje silne działanie owadobójcze, przy czym we wzorze 1 grupą RA i ugrupowanie CHDRB znajdują się
względem siebie poprzez wiązanie podwójne w konfiguracji trans, polega na tym, że związek zawierający;

C07C
A23K

P.252361

1985 03 13

Pierwszeństwo: 1984 03 14 - RFN (nr P 3409270.6)
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika Federalna Niemiec.
Sposób wytwarzania monosylilowanych pochodnych
aminofenyloetyloaminy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu wytwarzania związków chemicznych, wykazujących działanie przyspieszające wzrost zwierząt i polepszające stosunek mięsa do tłuszczu.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych o wzorze
1, w którym X i Y są jednakowe lub różne i oznaczają atomy wodoru lub chlorowca, Ri oznacza grupę
o wzorze -O-SiR 4 R 5 R6, R« oznacza atom wodoru albo
prosty, rozgałęziony, nasycony lub nienasycony rodnik
alkilowy zawierający do 10 atomów węgla, Rs oznacza
«tom wodoru, albo prosty, rozgałęziony, nasycony lub
nienasycony rodnik alkilowy, ewentualnie podstawiony, rodnik fenylowy, ewentualnie podstawiony rodnik
heterocykliczny, albo razem z R2 oznacza zawierającą
azot, nasyconą grupę heterocykliczną, a Rj, R5 i R6
oznaczają proste lub rozgałęzione rodniki alkilowe,
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grupę RA poddaje się reakcji ze związkiem zawierającym grupę RB, wytwarzając między grupami RA i RB
łączące te grupy ugrupowanie o wzorze 2.
Cechą środka szkodnikobójczego według wynalazku
jest to, że jako substancję czynną zawiera związek
o wzorze 1,
(44 zastrzeżenia)

C07C
C07D

P. 253011

1984 02 22

Pierwszeństwo: 83 02 23 - Francja (nr 83 02916)
Roussel-Uclaf, Paryż, Francja.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych
hydroksyloaminy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu wytwarzania nowych związków chemicznych,
stanowiących substancję czynną środków używanych
jako czynniki wzrostowe roślin.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych hydroksyloaminy o wzorze Ar-O-NH2, w którym Ar oznacza
rodnik aromatyczny lub heteroaromatyczny, mono lub
policykliczny, ewentualnie podstawiony jednym lub
kilkoma rodnikami, przy czym podstawniki grupy Ar
mogą ewentualnie tworzyć pierścienie zawierające, jeden lub kilka heteroatomów takich jak tlen, azot
i siarka oraz soli addycyjnych tych związków z kwasami, polega na tym, że związek o wzorze ArOH, w
którym Ar ' ma wyżej podane znaczenie, poddaje się
reakcji ze związkiem o wzorze H2NOSO3H, a następnie
otrzymany związek o wzorze 1 ewentualnie przeprowadza się w sól na drodze reakcji z kwasem.
(12 zastrzeżeń)

C07C

P. 253376

Nr 26 (314)-1985

Ci-i-alkilową, a Y oznacza grupę tetrahydropiranylową lub 2-etoksyetylową poddaje się reakcji z roztworem metylosulfinylometydu w dwumetylosulfotlenku„
w rozpuszczalniku eterowym, po czym na powstały
związek działa się środkiem redukującym, korzystnie
amalgamatem glinowym i na powstały związek o ogólnym wzorze 4, w którym Y ma wyżej podane znaczenie, działa się kwasem, a następnie wyodrębnia
się związek ö wzorze 1 z mieszaniny reakcyjnej. Związek o wzorze 1 działa silnie stymulująco na samce
karczana prusaka (Blatella germanica).
(2 zastrzeżenia)

C07D

P. 243308

1983 08 04

Pierwszeństwo: 82 08 04 - St. Zjedn. Am. (nr 404945)
E.R. Squibb and Sons, Inc., Princeton, Stany Zjednoczone Ameryki (Hermann Breuer, Henner Sträub).
Sposób wytwarzania nowych jß-laktamow
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu wytwarzania nowych związków chemicznych,,
będących pochodnymi azetydyny i wykazujących
własności antybiotyczne.
Sposób wytwarzania nowych B-laktamów o ogólnymwzorze 1, w którym Rx oznacza grupę acylową, atom
wodoru albo grupę zabezpieczającą grupę aminową
lub atom azotu, R-, oznacza atom wodoru, R-, i R4, R s
i R6 są takie same lub różne i oznaczają atomy wodoru lub rodniki C i - C 4 alkilowe oraz soli lub estrów
tych laktamów, polega na tym że związek o wzorze 15r
w którym Rj, R2, R3 i, R4 mają wyżej podane zna-czenie, poddaje się reakcji ze związkiem R 5 R 6 CH-•
-COOH, w którym R5 i R6 mają wyżej podane znaczenie lub z jego estrem, po czym otrzymany związek
o wzorze 1 ewentualnie przekształca się w postaó
wodnego kwasu, estru lub soli.
(3 zastrzeżenia)

1984 06 29

Pierwszeństwo: 83 07 01 - Węgry (nr 2389/83)
EGIS Gyógyszergyár, Budapeszt, Węgry (Csaba
Szántay, Lajos Novák, Gábor Baán, András Danscó,
Attila Kis-Tamás, Ferenc Jurák).
Sposób wytwarzania 29-hydroksy-3,ll-dwumetyIononakozanonu-2
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu wytwarzania tytułowego związku, łatwego
do realizacji w skali przemysłowej.
Sposób wytwarzania 29-hydroksy-3,ll-dwumetylononakozanonu-2 o wzorze i polega na tym, że 1,9-dwumetylo-27-podstawiony-heptakozanokarboksylan alkilu
o ogólnym wzorze 3, w którym R oznacza grupę

C07D

P.245781

1984 01

Albert Rolland S. A., Paryż, Francja (Gérard Moinet, Michel Schaefer, Pierre Bessin, Jacqueline Bonnet).
Sposób wytwarzania nowych związków
heterocyklicznych
Sposób wytwarzania nowych związków heterocyklicznych o wzorze ogólnym 1, w którym Z oznacza
wodór, atom chlorowca, niższy rodnik alkilowy, niższy
rodnik alkoksylowy, rodnik trifluorometylowy, rodnik
trifluorometoksylowy, cyjano, nitro, karboksyamido,
niższy rodnik alkenylowy, rodnik tio/niższy/alkilowy r
.grupę dioksyalkilenową, rodnik cykloalkenylowy lub
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niższy cykloàlkil, X oznacza tlen, siarkę, rodnik iminowy o wzorze Ń - R i - w którym R! oznacza wodór
lub niższy rodnik alkilowy albo rodnik acylowy pochodny kwasu karboksylowego lub sulfonowego rodnik metylenowy lub wiązanie bezpośrednie, Y oznacza wodór, niższy rodnik alkilowy, rodnik fenylowy
podstawiony lub niepodstawiony, hydroksyl lub rodnik
fenoksylowy, Y' oznacza wodór, albo też Y i Y' razem
oznaczają tlen grupy karbonylowej, albo też, gdy n
jest równe O, Y tworzy z sąsiadującym rodnikiem
fenylowym strukturę bicykliczną homo- lub heterocykliczną, nasyconą lub nienasyconą, A oznacza grupę
NH, lub siarkę, R3 i R4 takie same lub różne, oznaczają wodór, niższy rodnik alkilowy, niższy alkenyl,
aryloalkil lub heteroaryloalkil, aryl, alkiloksykarbonyl,
acyl pochodny karboksylowego kwasu organicznego
o 1-12 atomach węgla lub rodnik aminowy, lub też
R] i R4 z atomem azotu z którym są związane tworzą
łańcuch o strukturze heterocyklicznej zawierającej azot,
ewentualnie zawierającej jeden lub dwa inne heteroatomy, R oznacza wodór, niższy rodnik alkilowy, rodnik fenylenowy ewentualnie podstawiony lub rodnik fenylenowy połączony z pierścieniem benzenowym przez
łańcuch alkilenowy o 1 lub 2 atomach węgla, n jest
równe 0 lub 1, nx jest równe 0, 1 lub 2, m jest równe
0. 1 lub 2, a p jest równe 1, 2 lub 3, linia kreskowana
symbolizuje ewentualne podwójne wiązanie węgiel-węgiel, polega na reakcji związku o wzorze 2 ze
związkiem o wzorze 3 otwarciu pierścienia oksiranowego, estryfikacji traktowaniu azydkiem lub trioizocyjanianem metalu alkalicznego i uwodornieniu do
otrzymania związku o wzorze 8 i następnej reakcji
z halogenkiem cyjanu lub S-metyloizotiouroniowym.
Związki o wzorze 1 użyteczne jako składniki czynne lekarstw, zwłaszcza przeciwdepresyjnych i stosowanych przy leczeniu zapaści naczyniowej.
.
, t • (3 zastrzeżenia)

1984 07 13
P.248730
C07D
C07C
Pierwszeństwo: 83 07 15 - St. Zjedn. Am. (nr 514112)
Syntex (USA) Inc., Palo Alto, Stany Zjednoczone
Ameryki (Peter H. Nelson, Stefan H. Unger, Thomas
R. Tieme).
.

Sposób wytwarzania nowych pochodnych
9-antryloksyaminoalkanów
Sposób wytwarzania nowych pochodnych 9-antryloksyaminoalkanów o ogólnym wzorze 1, w którym
Y i Z są jednakowe lub różne i oznaczają atomy
chlorowców^ takich jak fluor, chlor i brom, grupy
alkilowe o 1-8 atomach węgla lub grupy alkoksylowe o 1-8 atomach węgla, 1 i m są jednakowe lub
różne i oznaczają liczby całkowite od zera do 4,
b oznacza liczbę 8całkowitą 2-12,a a X oznacza grupą
o wzorze -MUR , w którym R i R* są jednakowe
lub różne i oznaczają atomy wodoru, grupy alkilowe
o 1-8 atomach węgla albo grupy cylkoalkilowe o 5 - 7
atomach
węgla, lub X oznacza grupę o wzorze
-NR1(CHCH2OH), w którym R1 ma wyżej podane znaczenie, albo X oznacza grupę o wzorze 2 w którym
n oznacza liczbę całkowitą 3-7,
lub też X oznacza
grupę o wzorze 3, w którym R8 oznacza atom wodoru,
grupę alkilową o 1-8 atomach węgla lub grupę o
wzorze CH2CH2OH, albo też X oznacza grupę o wzorze
4, polega na tym, że przekształca się związek o wzorze 7, w którym Y, Z, R i m mają wyżej podane
znaczenie, a oznacza liczbę całkowitą 1-11, jeżeli M
oznacza grupę cyjanową lub karbamoilową albo a
oznacza liczbę całkowitą 2-12, jeżeli M oznacza atom
chlorowca.
Związki o wzorze 1 działają przeciwko stanom zapalnym i opuchliźnie oraz przeciwbólowo.
(1 zastrzeżenie)

C07D

C07D
C07C
A01N

F. 246958

1984 03 30

Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania
nowych podstawionych anilin
oraz środek chwastobójczy
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
nowych podstawionych anilin, zwłaszcza fenoksyanilin
i pirydyloksyanilin oraz środek chwastobójczy zawierający te związki jako substancję czynną.
(5 zastrzeżeń)
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P. 249955

1984 10 0»

Pierwszeństwo: 84 05 25 - Japonia (nr 104759/84)
84 09 17 - Japonia (nr 192635/84)
Toyama Chemical Co., Ltd., Tokio, Japonia.
Sposób wytwarzania cefalosporyn
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
nowego, prostego sposobu wytwarzania wartościowych
cefalosporyn.
Sposób wytwarzania cefalosporyn o wzorze 1, w którym R2 oznacza niższą grupę alkilową, R8 oznacza
atom wodoru lub grupę chroniącą grupę karboksylową, a R4 oznacza ewentualnie podstawioną grupę heterocykliczną przyłączoną do grupy egzometylenowej
w położeniu 3 pierścienia cefemowego przez wiązanie
węgiel-azot oraz ich soli, polega na tym, że związek
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o wzorze 2, w którym R1 oznacza atom wodoru lub
ewentualnie podstawioną grupę alkilową,
aralkilową,
arylową lub heterocykliczną, a R2 ma wyżej podane
znaczenie, poddaje
się reakcji ze związkiem o wzorze
a
3, w którym R»
oznacza grupę chroniącą grupę kar4
boksylową, a R ma wyżej podane znaczenie, w obecności trójfluorku boru lub jego związku kompleksowego i eweutualnie wydziela grupę chroniącą grupę
karboksylową i przeprowadza produkt w sól.
. (12 zastrzeżeń)

C07D

P. 250365

C07D

Nr 26 (314) 1985
P. 250767

1983 03 03

Pierwszeństwo: 82 03 11 - Wlk. Brytania (nr 8207180)
Pfizer Corporation, Colon, Republika Panamy, Bruksela, Belgia).
. Sposób wytwarzania nowych pochodnych
dwuwodoropirydyny
Sposób wytwarzania nowych pochodnych 1,4-dwuwodoropirydyny o ogólnym wzorze 1, w którym Y
oznacza grupę -(CH 2 )r-, (CH2)3, - C H Î C H / C H S ) lub -CH 2 C(CH13 )2-, 2R oznacza grupę arylową lub heteroarylową, R i R niezależnie od siebie oznaczają
grupę C x -C 4 alkilową lub 2-metoksyetylową, a R»
oznacza
atom
"wodoru lub grupę
o wzorze
4
-(CH
2 ) m COR , w którym m oznacza liczbę 1, 2 lub 3,
4
a R oznacza grupę hydroksylową,
Ci-C« alkoksylową
lub grupę o wzorze -NR 5 R 6 , w którym R5 i R6 oznaczają niezależnie od siebie atom wodoru lub grupę
Cx-C 4 alkilową, i ich farmaceutycznie dopuszczalnych
soli addycyjnych z kwasami, polega na redukcji pochodnej ftalimidowej lub azydowej i ewentualnie dalszym przekształceniu otrzymanego związku.
Związki wytwarzane sposobem według wynalazku
zmniejszają przechodzenie wapnia do komórek i dlatego są zdolne do opóźniania lub zapobiegania skurczowi naczyń wieńcowych «mięśnia sercowego i są
przydatne do leczenia lub zapobiegania wielu chorobom, takim jak dusznica bolesna, arytmie serca,
ataki serca i przerost mięśnia sercowego. Związki te
mają także działanie rozszerzające naczynia i są przydatne jako środki przeciwnadciśnieniowe i do leczenia chorób naczyń wieńcowych.
(7 zastrzeżeń)

' 19841109

Pierwszeństwo: 83 1111 - Wielka Brytania (nr 83.30120)

C07D

P. 250930

v

*

19841214

Imperial Chemical Industries PLC, Londyn, Wielka
Brytania.

Pierwszeństwo: 83 12 17 - RFN (nr P 33458113.8)

Sposób wytwarzania pochodnych 1,3-dioksanu

Boechringer Ingelheim KG, Ingelheim /Rhein, Repu
blika Federalna Niemiec..
••...--'

Przedmiotem zgłoszenia jest nowy sposób wytwarzania pochodnych kwasu (4-fenylo-l,3-dioksan-cis-5-ylo)-alkenowego, umożliwiający nadanie prawidłowej
względnej konfiguracji produktom we wczesnym etapie syntezy oraz sposoby wytwarzania produktów
pośrednich.
Otrzymane związki wykazują właściwości terapeutyczne - antagonizują jedno lub więcej działań tromboksanu A,.
(9 zastrzeżeń)
C07D

P.250633 T

1984 11 29

Pierwszeństwo: 83 11 30 - St. Zjedn. Am. (nr 556 742)
Janssen Pharmoceutica N.V., Beerse, Belgia.
Sposób wytwarzania
nowych pochodnych 4-piperydynoaminy
Sposób wytwarzania nowych pochodnych 4-piperydynoamin podstawionych dwoma dwupierścieniowymi
rodnikami heterocyklicznymi polega na reakcji alkilowania 4-piperydynoamin, pozwalającej na otrzymanie
odpowiedniego podstawnika 1-piperydynylowego.
Związki wytwarzane sposobem według wynalazku
działają przeciwhisteminowo i są antagonistami serotoniny, mogą więc być stosowane do zwalczania
schorzeń alergicznych.
(3 zastrzeżenia)

Sposób wytwarzania nowych pochodnych
2-(l-imidazolilo)-etanolu
Sposób wytwarzania nowych pochodnych 2-(l-imidazolilo)-etanolu o wzorze 1, w którym R r oznacza
atom wodoru, grupę alkilową o 1 - 3 atomach węgla
lub atom chlorowca, R, oznacza jedną z grup o wzo
rach ogólnych 8 albo 9, R3 oznacza atom wodoru albo
grupę metylową, R4 oznacza atom wodoru, grupę
alkilową o 1 - 3 atomach węgla lub atom chlorowca,
R5 oznacza atom wodoru, grupę alkilową lub alkoksylową o 1 - 3 atomach węgla, atom chlorowca albo
grupę trifluorometylową, zaś m oznacza liczby 1
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P.251456

1985 01 04

Pierwszeństwo: 84 01 05 - Wielka Brytania (nr 8400201)
84 01 05 - Wielka Brytania (nr 8400202)
84 01 05 - Wielka Brytania (Nr 8400203)
albo 2, polega na tym, że odpowiedni 2-(l-imidazolilo)-etanon poddaje się reakcji ze związkiem metaloorganicznym lub z halogenkiem pirydylomagnezowym
albo z odpowiednim związkiem litowym albo też odpowiedni imidazol poddaje się reakcji z odpowiednim
oksiranem.
Związki o wzorze 1 mają właściwości przeciwdepresyjne, a zwłaszcza działanie tymoleptyczne i pobudzające ośrodkowo.
(1 zastrzeżenie)

C07D

P. 251092

1984 12 20

Pierwszeństwo: 83 12 22 - Wielka Brytania (nr 8334282)
84 07 06 - Wielka Brytania (nr 8417340)
- Pfizer Corporation, Colon, Republika Panamy, Bruksela, Belgia (David Anthony Roberts, Simon Fraser
Campbell).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych
2-(lH)-chinolonu
Sposób wytwarzania nowych pochodnych 2-(lH)-chinolonu o wzorze 1, w którym Het oznacza ewentualnie
podstawioną, 5-cio lub 6-cio członową, jednopierścieniową, aromatyczną grupę heterocykliczną, połączoną
przez atom węgla z pozycją 5- 6-, 7- lub 8-chinolonu,
podstawnik R, który jest przyłączony do pozycji 5-,
6-, 7- lub 8-, oznacza atom wodoru, grupę C i - C 4
alkilową, C i - d alkoksylową, Ci-C 4 alkilotio Ci-C«
alkilosulfinylową.
C«-C 4
alkilosulionylową,
atom
chlorowca, grupę trójfluorometylową, hydroksylową,
hydroksymetylową lub grupę cyjanową, R* oznacza
atom wodoru, grupę cyjanową, (Ci-C 4 alkoksy/karbonylową, C i - d alkilową, grupę 8 nitrową,
atom
chlorowca, grupę3 4o wzorze -NR R 4 lub 8 grupę4
o wzorze - CONR R , w których to wzorach R i R
oznaczają niezależnie od siebie atom wodoru lub
grupę Ci-C( alkilową, albo razem z atomem azotu, do którego są przyłączone, tworzą nasyconą, 5-cio
lub 6-cio członową grupę heterocykliczną, ewentualnie
zawierającą dalszy heteroatom lub grupę, wybrane
spośród
atomu tlenu, atomu siarki i grupy o wzorze
NR5, w którym R52 oznacza atom wodoru lub grupę
C ^ C 4 alkilową, R we wzorze 1 oznacza atom wodoru, grupę C a -C 4 alkilową lub 2-hydroksyetylową,
Y oznacza atom wodoru lub grupę C t - C 4 alkilową,
a linia przerywana pomiędzy pozycjami 3- i 4- we
wzorze 1 oznacza ewentualnie wiązanie, polega na
odmetylowaniu związku o wzorze 2, w którym R, R1,
Het, Y i linia przerywana mają wyżej podane znaczenie, a następnie dokonaniu przekształcenia
otrzymanego związku o wzorze 1, w którym R2 oznacza
atom wodoru w potrzebny związek o wzorze 1.
Otrzymane związki są środkami inotropowymi, mającymi zastosowanie jako środki pobudzające serce,
selektywnie wzmagające siłę skurczów mięśnia sercowego bez znaczącego przyspieszenia rytmu.
(15 zastrzeżeń)

The Wellcome Foundation Limited, Londyn, Wielka
Brytania.
Sposób wytwarzania pochodnych tioksantenu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania
związków, będących inhibitorami oksydazy monoaminowej, przydatnych szczególnie w leczeniu depresji.
Sposób wytwarzania pochodnych tioksantenu o ogólnym wzorze 1, w którym
n oznacza zero, 1 lub 2,
jeden z podstawników R1 i R* oznacza atom wodoru,
a drugi z tych podstawników oznacza grupę karbamoilową,
N-Cj:-C4-alkilokarbamoilową, N,N-dwu-C!-C 4 -alkilokarbamoilową, Rs oznacza atom wodoru, nienasycony lub nasycony alifatyczny rodnik węglowodorowy
o 1-4 atomach węgla, grupą
o wzorze OR4, w którym R4 oznacza atom wodoru
albo nienasycony lub nasycony alifatyczny rodnik
węglowodorowy o 1-4 atomach węgla, względnie5 R8 8
oznacza atom chlorowca, grupę o wzorze -NR R ,
w którym R5 i R6 niezależnie oznaczają atom wodoru,
grupę Ci-C 4 -alkilową lub grupę hydroksy-Ci-C 4 -alkilową, przy czym całkowita liczba atomów węgla
w8 rodnikach R5 i R6 wynosi co najwyżej 4, względnie
R oznacza grupę amino-Ci-C 4 -alkiloaminową lub
grupę morfolinową,2 przy czym gdy R1 oznacza8 grupę
karbamoilową, a R oznacza atom wodoru, a R oznacza atom wodoru lub grupę metylową, to wówczas n
oznacza zero lub 1, a także fizjologicznie dopuszczalnych soli tych związków, polega na8 tym, że związek
o ogólnym wzorze 2, w którym R i n mają wyżej
podane znaczenie, zaś jeden z podstawników R7 i R»
oznacza atom wodoru, zaś drugi z nich jest grupą
pochodną grupy karbonylowej, poddaje się reakcji ze
środkiem lub środkami aminującymi tę grupę pochodną grupy karbonylowej, po czym ewentualnie
przeprowadza się powstały związek o wzorze 1 w jego
fizjologicznie dopuszczalną sól.
(3 zastrzeżenia)

C07D

P. 251476 T

1985 01 07

Pierwszeństwo: 84 0109 - St. Zjedn. Am., (nr 569115)
Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, Belgia.
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Sposób wytwarzania nowych pochodnych
N-(4-piperydynylo)-2-imidazoloaminy

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
nowych pochodnych N-(4-piperydynylo)-2-imidazoloaminy o działaniu przeciwhistaminowym - użytecznych przy zwalczaniu schorzeń alergicznych.
(2 zastrzeżenia)

C07D

P. 251516

Nr 26 (314) 1985

-acetylową, grupę (4-metylo-l-piperazynylo)-acetylową
oraz ich soli addycyjnych polega na tym, że związek
o wzorze 2 przęprowdaza się w sól dilitową, którą
następnie poddaje się reakcji z estrem o wzorze ogólnym A ' - C O - O R , w którym A' oznacza grupę (1-metylo-4-piperydynylo)-metylową lub (4-metylo-l-piperazynylo)-metylową, a R oznacza grupę alkilową lub
aryloalkilową. Wytworzone związki o wzorze ogólnym 1
stosuje się do leczenia i zapobiegania schorzeń żołądka i jelit.
(2 zastrzeżenia)

1985 0111

Pierwszeństwo: 84 0119 - Wielka Brytania (nr 84/00863)
Smith Kline and French Laboratories Limited, Welwyn Garden City, Wielka Brytania.
Sposób wytwarzania
pochodnych dwuwodoropirydazynonu
oraz nowych związków wyjściowych
stosowanych do ich wytwarzania
Sposób wytwarzania pochodnych1 dwuwodoropirydazynonu o wzorze 1, w którym
R oznacza atom wodoru lub grupę metylową,v a R2 oznacza atom wodoru
lub grupę alkilową o 1-4 atomach węgla,1 polega na
tym, że związek o wzorze 3, w którym R ma wyżej
podane znaczenie poddaje
się reakcji ze związkiem
o wzorze 4, w którym L1 oznacza grupę
odszczepialną,
a R oznacza grupę o wzorze -NHR 2 , w którym R8
ma wyżej podane
znaczenie, albo R oznacza grupę
odszczepialną L2, a następnie, jeżeli R oznacza grupę
odszczepialną, otrzymany2 związek poddaje się reakcji
z aminą o wzorze NH2R .
Związki o wzorze 1 stosuje się do leczenia chorób
naczyniowosercowych, w szczególności niewydolności
krążeniowej prawokomorowej. Związki o wzorze 1 zapobiegają zlepianiu płytek krwi oraz wykazują działanie rozszerzające oskrzela.
(15 zastrzeżeń)

C07D

P. 251759

1985 01 29

Pierwszeństwo: 84 0130 - St. Zjedn. Ara. (nr 575354)
Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych
kwasu 6-metylenopenicylanowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania
nowych związków chemicznych, będących inhibitorami ß-laktamazy.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu
6-metylenopenicylanowego o ogólnym wzorze
1, w którym n oznacza liczbę zero, 1 lub 2 i R1 oznacza atom
wodoru, grupę zabezpieczającą grupę karboksylową,
albo grupę estrową, która
łatwo ulega hydrolizie in
vivo, jeden z symboli R2 i R8 oznacza atom wodoru,
a drugi oznacza atom chloru, grupę CH2OH, grupę
winylową, grupę arylową, arylotio, alkilotio, alkilosulfonylową, grupę heterocykliczną, grupę aminometylową, tiokarboksyamidową lub amidynową ich soli
addycyjnych z kwasami polega na tym, że związek
o wzorze 33, w którym R1 ma wyżej podane znaczenie,
poddaje się jeakcji ze związkiem o wzorze
R2R8C=P(C6H?)3, w którym R2 i Rs mają wyżej podane znaczenie. Otrzymany związek o wzorze 1, w

C07D

P. 251603

1985 0118

Pierwszeństwo: 84 0121 - RFN (nr P 3402060.8)
Dr Karl Thomae GmbH, Biberach/Riss, Republika
Federalna Niemiec.
Sposób wytwarzania nowych podstawionych
5,ll-dihydro-6H-dibenz [b, e] azepin-6-onów
Sposób wytwarzania związków o wzorze ogólnym 1,
w którym A oznacza grupę (l-metylo-4-piperydynylo)-

Nr 26 (314) 1985

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

37

którym n oznacza liczbę zero, a R1, R2 i Rs mają
wyżej podane znaczenie, ewentualnie poddaje się reakcji utleniania za pomocą nadmanganianu metalu
alkalicznego lub metalu ziem alkalicznych, albo za
pomocą kwasu 3-chloronadbenzoesowego lub kwasu
nadtlenooctowego, otrzymują związek o wzorze 1, w
którym n oznacza liczbę 1 lub 2, a R1, R2 i R8 mają
wyżej podane znaczenie.
(10 zastrzeżeń)

C07D

P.251869

1985 02 07

Pierwszeństwo: 84 02 07 - St. Zjedn. Am. (nr 577903)
Pfizer Inc., Nowy Jjork, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania 3-ketoindolo-l-karbonamidów
Przedstawiono sposób wytwarzania pewnych związków 2-ketoindolo-l-karbonamidowych o ogólnym wzorze 1, posiadających w pozycji 3 oraz przy atomie
azotu karbonom id owego podstawnik acylowy. Związki
te są inhibitorami enzymów cyklooksygenazy (CO)
i lipoksygenazy (LO) i są użyteczne jako środki znieczulające i przeciwzapalne u ssaków.
Te związki 2-ketoindolo-l-karbonamidowe mają
szczególną wartość przy długotrwałym podawaniu celem eliminowania bólów u pacjentów po zabiegach
chirurgicznych i po urazach, jak również do chronicznego podawania ludziom celem ulżenia przy chronicznych schorzeniach, takich jak reumatyczny artretyzm
i osteoartretyzm.
(11 zastrzeżeń)

C07D
A01N

P.252022 T

C07D

P. 252303

1983 0314

Pierwszeństwo: 82 0315 - Włochy (nr 9356A/82)
Menarini S.A.S., Florencja, Włochy.
Sposób wytwarzania nowych tricyklicznych
pochodnych 5,6-dihydro-llH-dibenzo[b,e]-azepin-6-onu
Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w któ
rym R oznacza atom wodoru lub grupę alkilową
o 1-4 atomach węgla, Rx i R 2 razem oznaczają atom
tlenku, R3 oznacza grupę o wzorze NHCOR', w którym
R' oznacza grupę alkilową, arylową, alkiloaminową
lub aryloaminową polega na tym, że 10-amino-5,6-dihydro-HH-dibenzo[b,e]-azepino-6,ll-dion traktuje się
w wysokich lub niskich temperaturach odpowiednią
pochodną funkcyjną taką jak izocyjanian alkilu lub
arylu, chlorek aroilu lub alkoilu albo odpowiedni bez
wodnik. Wytworzone związki wykazują działanie
przeciwdrgawkowe i uspokajające.
(1 zastrzeżenie)

1985 02 19

Pierwszeństwo: 85 01 23 - St. Zjedn. Am. (nr 692 818)
Christopher J. Palmer, Ipswich, Suffolk, Wielka
Brytania, John E. Casida, Berkeley, Kalifornia, Stany
Zjednoczone Ameryki (Christopher J. Palmer, John
E. Casida).

.

Sposób wytwarzania nowych pochodnych
2,6,7-trioksabicyklo[2,2,2]oktanu oraz
środek szkodnikobójczy

Środek szkodnikobójczy zawiera jako substancję
•czynną związek o wzorze 1, w którym R i X oznaczają
organiczne podstawniki, przy czym substancja ta jest
zmieszana z obojętnym nośnikiem i ewentualnie z synergetykiem, który w znacznym stopniu zwiększa
•szkodnikobójcze działanie środka.
Związki o wzorze 1 wytwarza się w ten sposób, że
triol o wzorze 2, w którym R ma wyżej podane znaczenie, poddaje się katalizowanej kwasem kondensacji
z ortokarboksylanem o wzorze (RO) 3 C-X, w którym
X ma- wyżej podane znaczenie, a R' korzystnie oznacza rodnik alkilowy lub arylowy. Związki o wzorze 1
wytwarza się także przez przegrupowanie acylowanych pochodnych hydroksymetylooksetanu o wzorze 4,
w którym R i X mają wyżej podane znaczenie.
(8 zastrzeżeń)

C07D

P. 252525

1985 03 22

Pierwszeństwo: 84 03 23 - Japonia (nr 54522/84)
84 03 31 - Japonia (nr 62226/84)
84 04 05 - Japonia (nr 66649/84)
Toyama Chemical Co., Ltd., Tokio, Japonia.
Sposób wytwarzania cefalosporyny
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
użytecznych
ceialosporyn o wzorze ogólnym 1, w którym R1 oznacza niższą grupę alkilową ewentualnie
podstawioną grupą karboksylową
lub ochronioną grupą karboksylową; R2 oznacza atom wodoru
lub grupą
chroniącą grupę karboksylową; oraz Rs oznacza podstawioną lub niepodstawioną grupę heterocykliczną
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przyłączoną do egzometylenowej grupy w pozycji 3
pierścienia cefemowego wiązaniem węgiel-azot, które
to cefalosporyny wytwarza się z pochodnej tiazolinowej.
.
(4 zastrzeżenia)

C07D

P. 252772

1985 04 04

Pierwszeństwo: 84 04 06 - Wielka Brytania (nr 8408913)
85 01 26 - Wielka Brytania (nr 8501983)
Pfizer Corporation, Colon, Republika Panamy, Bruksela, Belgia (Robert John Bass).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych
l-fenyloindolu
Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w którym R oznacza atom wodoru, chloru lub bromu albo
grupę -CH(OH)Ph lub -CH(OH) cykloheksyl, każdy
z podstawników Ph niezależnie oznacza ewentualnie
podstawioną grupę fenylową, n oznacza 2 - 7 , R1 i R*
niezależnie oznaczają 1atom 2 wodoru lub grupę C x -C 4 -alkilową względnie R i R wspólnie z atomem azotu,
z którym są związane, tworzą pierścień hetrocykliczny
oraz farmakologicznie dopuszczalnych soli addycyjnych
tych związków z kwasami, polega na tym, że związek
o ogólnym wzorze 7, w którym Ph ma wyżej podane
znaczenie lub jego sól addycyjną z kwasem, poddaje
się najpierw reakcji z wodorotlenkiem metalu, a następnie reakcji ze związkiem o wzorze Q(ĆH2)nX,
w którym Q oznacza grupę odszczepiającą się, n ma
wyżej podane znaczenie, a X oznacza grupę o wzorze
-NR 1 R 2 , w którym R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie, albo X oznacza grupę odszczepiającą się,
względnie z solą addycyjną tego związku z kwasem,
przy czym gdy X oznacza grupę odszczepiającą się, to
powstały związek
poddaje się reakcji ze związkiem
o wzorze RJR2NH, w którym R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie lub związek o wzorze
8, w którym
Ph ma wyżej podane znaczenie a M+ oznacza kation'
metalu poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze
Q(CH,)n2 lub związek
o wzorze 10 poddaje się reakcji
ze związkiem R1 i R2NH po czym ewentualnie związek
o wzorze 1, w którym R oznacza atom wodoru, utlenia się do odpowiadającego mu związku sulfinylowego, który poddaje się reakcji z HC1 lub Hbr lub związek o wzorze 1, w którym R oznacza atom wodoru,
poddaje się reakcji najpierw z mocną zasadą, a następnie ze związkiem o wzorze PhCHO, względnie
z formylocykloheksanem. Związki o wzorze 1 są środJcami przeciwbiegunkowymi.
(10 zastrzeżeń)

C07D

P. 252882

1985 04 1£

Pierwszeństwo: 84 04 12 - Francja (nr 8405794)
Lipna, Lyonnaise Industrielle Pharmaceutique, Lyon,,
Francja (Jean-Jacques Bertheion).
Sposób wytwarzania
4-hydroksy-2H-l-benzotiopiran-2-onów
Sposób wytwarzania związków o wzorze ogólnym 1,.
w którym gdy R, oznacza atom wodoru, to R i AR r
mogą tworzyć pierścień tetrahydronaftylowy, R i R Ł
mogą tworzyć grupę karbonylową, R oznacza grup(^
hydroksylową gdy R, oznacza atom wodoru; AR oznacza grupę bifenylową lub fenoksyfenylową ewentualnie^
podstawioną atomem chlorowca, AR' oznacza grupę
genylową lub tienylową lub może tworzyć z R pierścień teatrahydronaftylowy gdy Rj oznacza atom w o doru, polega na reakcji 4-hydroksy-2H-l-benzotioplran-2-onu ze związkiem o wzorze 3, gdy AR' i R
tworzą pierścień teatrahydronaftylowy lub ze związkiem o wzorze 2 gdy RRj oznacza grupę karbonylową,
zaś jeśli R oznacza atom wodoru, a Ri oznacza grupe^
hydroksylową związki o wzorze 1 otrzymuje się przez;
redukcję odpowiadających związków o wzorze 1, w
którym R i Rj oznaczają atom tlenu. Związki te m o gą być stosowane jako rodendycydy. (1 zastrzeżenie)

C07D

P. 252962

1985 0417

Pierwszeństwo: 84 04 17 - Wielka Brytania (nr 8409980)
84 04 27 - Wielka Brytania (nr 8410865)
National Research Development Corporation, Londyn,.
Wielka Brytania (Jeffery C. Watkins, A^vel W. Jones).
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Sposób wytwarzania nowych pochodnych
kwasu piperazyno-karboksylowego-2
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
-sposobu wytwarzania nowych związków chemicznych
wykazujący działanie na ośrodkowy układ nerwowy.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu
piperazynokarboksylowego-2 o ogólnym wzorze 1, w
którym X oznacza prostołańcuchową nasyconą lub
nienasyconą grupę węglowodorową o 1-6 atomach
węgla, podstawioną w dowolnym miejscu łańcucha
grupę R4 i grupę Y, przy czym jeden lup większa
liczba atomów wodoru w grupie X może być ciężkimi
izotopami wodoru, R4 oznacza atom wodoru albo grupę alkilową, alkoksylową, hydroksylową, arylową, ary.loksylową, aralakilową, aralkoksylową, aralkiloaminową lub morfolinową, przy czym rodniki alkilowe lub
arylowe w tych grupach mogą być podstawione jednym
lub większą liczbą atomów chlorowca, względnie
ii 4 razem z co najmniej jednym atomem węgla zawartym w grupie X tworzy pierścień karbokcykliczny
lub heterocykliczny o 5 - 6 atomach w pierścieniu,
*Y oznacza ugrupowanie kwasowe lub ugrupowanie
pokrewne ugrupowaniu kwasowemu, dostarczające
jednej lub większej liczby pozycji 4elektroujemnych
w tym ugrupowaniu, względnie R - X - Y oznacza
grupę acylową pochodzącą z kwasu karboksylowego,
R oznacza atom wodoru albo grupę alkilową, chlorowcoalkilową, arylową, chlorowcoarylową,
aralkilową
lub chlorowcoaralkilową, R1 oznacza atom wodoru
albo grupę alkilową, chlorowcoalkilową, arylową,
chlorowcoarylową, aralkilową lub chlorowcoaralkilową, R1, R2, R8 i R5 są jednakowe lub różne i oznaczają atom wodoru lub chlorowca albo grupę alkilową,
hydroksylową, alkoksylową, karboksylową, alkoksykarbonylową, arylową, chlorowcoarylową
lub aryloksykarbonylową, względnie R2 i R3 razem z atomami
węgla, z którymi są
związane tworzą układ pierścieniowy, względnie R3 i R4 oraz/lub R3 i X tworzą razem
jeden lub większą liczbę układów pierścieniowych,
a także fizjologicznie dopuszczalnych soli tych związków, polega na tym, że pochodną kwasu piperazynokarboksylowego-2 o ogólnym wzorze 4, w którym R,
R1, R2, Rs i R5 mają wyżej podane znaczenie lub jej
ester poddaje się reakcji ze związkiem o ogólnym
wzorze 5, w którym Z oznacza reaktywną grupę,
.a X, Y i R4 mają wyżej podane znaczenie.
(10 zastrzeżeń)

39

Sposób wytwarzania nowych pochodnych ' '."-".iminotiazolidyny
Przedmiotem wynalazku są sposoby wytwarzania
nowych pochodnych 1 iminotiazolidyny
o ogólnym wzorze 1, w którym R i R2 oznaczają niezależnie
atom
wodoru lub niższą grupę alkilową, Rs oznacza grupę
nitrową lub aminową, R oznacza atom chlorowca,
niższą grupę alkilową, grupę chlorowcoalkilową, grupę
nitrową, grupę aminową, grupę hydroksylową, niższą
grupę alkoksylową, grupę karboksylową lub niższą
grupę alkoksykarbonylową, zaś n oznacza zero, 1 lub 2.
oraz farmakologicznie dopuszczalnych soli addycyjnych tych związków z kwasami.
Związki o wzorze 1 wykazują działanie przeciwdepresyjne, przeciwparkinsonowe, przeciwpadaczkowe i
przeciwkurczowe.
.
(20 zastrzeżeń)

C07D

P. S53108

1985 0426

Pierwszeństwo: 84 04 26 - Japonia (nr 84963/84)
Toyama Chemical Co., Ltd., Tokio, Japonia.

,..

Sposób wytwarzania nowych pochodnych. , .., ,
l,4-dihydro-4-oskonaftyrydyny i ich soli
,
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania
nowych - związków chemicznych wykazujących działanie przeciwbakteryjne.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych 1,4-dihydro-4-oksonaftyrydyny o wzorze 1 w którym R1 oznacza atom wodoru lub grupę zabezpieczającą grupę
karboksylową, R2 oznacza podstawioną
lub nie podstawioną grupę arylową, a R3 oznacza atom fluorowca,
albo podstawioną lub nie podstawioną cykliczną grupę
aminową lub ich soli, la
polega na tym, że związek
o wzorze 6, w którym R oznacza
grupę zabezpieczającą grupę karboksylową, a R2 i R3 mają wyżej podane znaczenie lub jego sól, poddaje się reakcji zam
knięcia pierścienia i ewentualnie usuwa grupę zabezpieczającą grupę karboksylową.
(22 zastrzeżenia)

C07D

P. 253089

1985 04 25

Pierwszeństwo: 84 04 25 - Węgry (nr 1581/84)
Egis Gyógyszergyár, Budapeszt, Węgry (Károly
Lempert, Gyula Hornyák, Ferenc Bartha Gábor Doleschall, József Petter, József Nyitral, Gyula Simig,
Károly Zauer, Peter Huszthy, Antal Feller, Lujza Petöcz, Enikö Szirt née Kiszelly, Katalin Grasser, Edit
Berenyi née Poldermann, Zsuzsanna Orr, Etelka Pjeczka).
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C07F

P.248178

1984 06 12

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa,
Polska (Wojciech Pałyska, Kazimierz Malec-Czechowska, Wojciech Migdał, Andrzej Chmielewski).
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ogólnym wzorze - O - C H 2 - C 6 H 4 X * , w którym X8 ma
wyżej podane znaczenie, zaś R8 oznacza grupę tienylową, grupę
furylową lub grupę o ogólnym wzorze
C6H4X8, w którym X8 oznacza atom wodoru, chloru,
bromu lub jodu, przy czym jeden z podstawników R*

Sposób wyodrębniania złota w postaci metalicznej
i malonianu dwuetylowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu odzyskiwania złota o wysokiej czystości.
Sposób wyodrębniania złota w postaci metalicznej
z malanianu dwuetylowego obciążonego złotem polega
na tym, że nasycony wodny roztwór czynnika redukującego, korzystnie soli żelazowych, miesza się z malowaniem dwuetylowym obciążonym złotem i oddziela złoto od fazy ciekłej. Wynalazek ma zastosowanie
w procesach technologicznych, które przewidują przepjrowadzenie złota do fazy organicznej, a zwłaszcza
w procesach odzysku złota z różnych materiałów odpadowych, na przykład jubilerskich, elektronicznych.
(1 zastrzeżenie)

C07F

P. 249229

1984 0817

Pierwszeństwo: 83 07 18 - St. Zjedn. Am. (nr 524.063)
Stauffer Chemical Company, Dobbs Ferry, Stany
Zjednoczone Ameryki (Artur C. Bayer, Mervin E.
Brokke).
Sposób wytwarzania, fosf onometylowanych
aminokwasów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
nowego sposobu wytwarzania fosf onometylowanych
aminokwasów.
Sposób wytwarzania fosfonometylowanych aminokwasów według wynalazku polega na tym, że przeprowadza się reakcję dwuhalidku kwasu halometylofosfonowego z wodą otrzymując kwas halometylofosłonowy, a następnie reakcję kwasu halometylofosfonowego z aminokwasem otrzymując fosfonometylowany
aminokwas.
(6 zastrzeżeń)

C07H

P. 252904

1985 04 12

Pierwszeństwo: 84 04 13 - St. Zjedn. Am. (nr 600252)
Pfizer Inc., Nowy Jork, S^any Zjednoczone Ameryki.

i R* zawsze oznacza atom2 wodoru,
a przy tym tylko
jeden z podstawników R i R3 może oznaczać atom
wodoru, a także farmakologicznie dopuszczalnych
addycyjnych soli związków o wzorze 3 z kwasami,
polega na 2tym, 8że związek o ogólnym wzorze 10, w
którym R i R mają wyżej podane znaczenie, redukuje się przy użyciu środka zdolnego do zredukowania amidy i aminy,
wytwarzając związek o wzorze 3, w którym R1 oznacza atom wodoru, a R2 i R*
mają wyżej podane znaczenie, po czym ewentualnie
zabezpiecza się grupą zabezpieczającą ten z podstawników R8 i R8, który oznacza grupę aminową, prowadzi
się metylowanie przy atomie azotu" w pozycji 9a za
pomocą nadmiaru formaldehydu i kwasu mrówkowegolub odszczepia
się grupę zabezpieczającą z podstawnika3 R* i Rs oraz acyluje się ten z podstawników R ř
i R , który oznacza grupę aminową za 5pomocą zaktywowanej
pochodnej kwasu o wzorze R - C O - O H lub
R6-SO2-OH.
.
(7 zastrzeżeń).

Sposób wytwarzania nowych pochodnych
homoerytromycyny A
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania
nowych związków chemicznych wykazujących działanie przeciwbakteryjne.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych homo-1
erytromycyny A o ogólnym wzorze 3, w którym
R
oznacza atom wodoru lub grupę metylową, a R2 i R8
są jednakowe lub różne i oznaczają atom wodoru,5
grupę aminową, grupę o ogólnym wzorze 8N H - C O - R
lub grupę o ogólnym
wzorze N H - S O , - R , w których
to wzorach R5 oznacza grupę 1Cj-C 8 -alkilową,1 grupę
o ogólnym wzorze -(CH 2 ) n -Ar , w którym Ar oznacza grupę tienylową, furylową, izoksazolilową, pirydylową, pirazynylową5 lub pirymidylową, a n oznacza
zero lub 1, albo R oznacza grupę o ogólnym wzorze
-CH ? /m-C 6 H 4 X 1 , w którym X1 oznacza atom wodoru,
fluoru, chloru lub bromu albo grupę hydroksylową,
aminową, nitrową, trójfluorometylową, Ci-C 3 -alkilową
lub Cj-C 35-alkoksylową, a m oznacza zero, 1, 2 lub 3,
albo
R
oznacza
grupę
o
ogólnym
wzorze
CHo-O-C 6 H 4 X 2 , w którym X* oznacza
atom wodoru,
6
fluoru, chloru lub bromu, albo R oznacza grupę o

C07J

P.252347 T

1985 03 11

Jeleniogórskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa, J e lenia Góra, Polska (Andrzej Potrykus, Józef Wajcht,
Halina Cieślik, Jarosław Błonarowicz, Tadeusz Czura r
Andrzej Markiewicz).
Sposób wytwarzania 5a-bromo-6ß-fluoro-16a-metylo-3ß, 17ot-dwuhydroksypregnan-20-onu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania dogodnego sposobu wytwarzania tytułowego związku na
skalę przemysłową.
Sposób wytwarzania 5a-bromo-6ß-fluoro-16a-metylo3ß, 17a-dwuhydroksypregnan-20-onu, polega na tym,
że mieszaninę izomerów 5a-bromo-6ß-fluoro-16a-metylo-3ß, 20-dwuacetoksy-17(20)-pregnenu poddaje się
utlenianiu, w środowisku kwasu octowego, kwasem
nadoctowym wytwarzanym w mieszaninie reakcyjnej
wodoronaďtlenku mocznika i bezwodnika kwasu octo-
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wego, po czym otrzymaną mieszaninę izomerów
5a-bromo-6ß-fluoro-16a-mety lo-17,20-epoksy-3ß,20-dwuacytoksypregnanu poddaje się hydrolizie do öa-bromo -6 ß-fluoro-16a-metylo-3ß,17a-dwuhydroksypregnan-20-onu.
Wytworzony produkt znajduje zastosowanie w syntezie leków steroidowych.
(2 zastrzeżenia)

C08B

BG1D

P.251131

T

1985 12 21

Wiktor Grams, Tuszyn; Zbigniew Rybicki, Józef
Banasiak, Paweł Starostka, Ryszard Ancerowicz, Wojciech Pietkiewicz, Łódź; Polska (Wiktor Grams, Zbigniew Rybicki, Józef Banasiak, Paweł Starostka, Ryszard Ancerowicz, Wojciech Pietkiewicz).
Sposób oczyszczania stężonych
i rozcieńczonych gazów wentylacyjnych
z dwusiarczku węgla
i siarkowodoru w zakładach włókien wiskozowych
Celem wynalazku jest zwiększenie ekonomiki i efektywności procesu oczyszczania.
Sposób według wynalazku przy zastosowaniu metody oczyszczania stężonych gazów wentylacyjnych
z dwusiarczku węgla polegającej na ochładzaniu
i wkropleniu dwusiarczku węgla oraz metody oczyszczania rozcieńczonych gazów wentylacyjnych przy
użyciu wodnej alkalicznej kąpieli zawierającej układ
redoks, charakteryzuje się tym, że najpierw ze stężonych gazów wentylacyjnych zawierających dwusiarczek węgla usuwa się metodą ochłodzenia i wykroplenia dwusiarczek węgla z wydajnością nie mniejszą
niż 40%, po czym tak oczyszczone częściowo z dwusiarczku węgla stężone gazy zawierające siarkowodór
łączy się z rozcieńczonymi gazami wentylacyjnymi,
a następnie otrzymaną mieszaniną gazów wentylacyjnych poddaje się oczyszczaniu z dwusiarczku węgla
i siarkowodoru metodą absorpcji i utleniania w alkalicznej wodnej kąpieli zawierającej układ redoks.
(1 zastrzeżenie)

C08F
C08J

P. 248243

C08F
C08J

P. 248244

1984 06 14

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska (Tadeusz Matynia, Barbara Gawdzik).
Sposób wytwarzania
silanizowanych polimerów porowatych
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
silanizowanych polimerów porowatych o kontrolowanej
polarności.
W sposobie według wynalazku silanizacji poddaje
się porowate polimery otrzymane na drodze kopolimeryzacji wolnorodnikowej związków zawierającyh
w cząsteczce co najmniej dwie reszty kwasu akrylowego lub metakrylowego związane z pierścieniem
aromatycznym poprzez grupę - C H 2 - o wzorze ogólnym 1, w którym Ar oznacza związek aromatyczny,.
R oznacza atom wodoru w pochodnych akrylowych
lub grupę metylową w pochodnych metakrylowych,
a n wynosi od 2 do 4. Silanizację wymienionych kopolimerów prowadzi się w bezwodnym toluenie przy
użyciu dwumetylodwuchlorosilanu i/lub sześciometylodwusilanu, stosując od 0,2 do 0,5 g środka silanizującego na 1 g kopolimeru.
Sposobem według wynalazku otrzymuje się polimery porowate, stosowane jako wypełnienia kolumn
w chromatografii gazowej, zwłaszcza do rozdzielania
mieszanin polarnych, takich jak kwasy organiczne w
roztworach wodnych oraz związki zawierające grupy v "
hydroksylowe.
(6 zastrzeżeń)-

1984 06 14

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska (Tadeusz Matynia, Barbara Gawdzik).
Słosób wytwarzania
silanizowanych polimerów porowatych
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
silanizowanych polimerów porowatych o kontrolowanej polarności.
Silanizacji poddaje się porowate polimery powstałe
w reakcji kopolimeryzacji związków, zawierające co
najmniej dwa wiązania nienasycone w cząsteczce, przy
czym stosuje się estry kwasu akrylowego lub metakrylowego, związane z pierścieniem aromatycznym
przez grupę - C H 2 o wzorze ogólnym 1, w którym Ar
oznacza resztę związku aromatycznego, R - atom
wodoru lub grupę metylową, a n wynosi od 2 do 4
ze związkami o wzorze Ar(CH=CH2)ic, w którym Ar
oznacza związek aromatyczny lub jego pochodną, a k
wynosi 2. Silanizację wymienionych kopolimerów
przeprowadza się na gorąco w bezwodnym toluenie
*za pomocą dwumetylodwuchlorosilanu lub sześciometylodwusilanu w ilości od 0,2 do 0,5 g środka silanizującego na 1 g kopolimeru.
Sposobem według wynalazku otrzymuje się polimery silanizowane o kontrolowanej polarności, co
umożliwia analizę substancji polarnych, takich jak
kwasy organiczne w roztworach wodnych oraz związki
zawierające grupy hydroksylowe.
(5 zastrzeżeń)

C08F

P. 252721

1985 04 02

Pierwszeństwo: 84 04 02 - Wielka Brytania (nr 84/08443)
Imperial Chemical Industries PLC, Londyn, Wlk.
Brytania.
Sposób odzyskiwania chlorowanych polimerów
z roztworu
Sposób odzyskiwania chlorowanego polimeru o niskiej zawartości rozpuszczalnika resztkowego, z roztworu chlorowanego węglowodoru, polega na tym, że
roztwór traktuje się parą lub gorącą wodą (oddzielając tym samym chlorowany polimer w postaci stałej)
i/lub suszy wytrącony chlorowany polimer w obecności mniejszej ilości obu chlorowanego węglowodoru
parafinowego i alkoholu alifatycznego zawierającego
co najmniej 8 atomów węgla.
(12 zastrzeżeń)
C08F

P. 252993

1985 0418

Pierwszeństwo: 84 0419 - St. Zjedn. Am. (nr 602180)
Union Carbide Corporation, Dańbury, Stany Zjednoczone Ameryki.
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Sposób wytwarzania emulsji polimeru typu woda
w oleju

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
technologii procesu, umożliwiającej uzyskanie anionowych, liniowych polimerów o dużym ciężarze cząsteczkowym, znajdujących zastosowanie jako flokulanty.
Sposób wytwarzania emulsji polimeru typu woda
w oleju z co najmniej jednego, etylenowo nienasyconego, rozpuszczalnego w wodzie monomeru, polega na
tym, że przygotowuje się emulsję typu woda w oleju
co najmniej jednego, etylenowo-nienasyconego, rozpuszczalnego w wodzie monomeru, przeprowadza się
polimeryzację monomeru dającą małą ilość polimeru,
żeby nadać emulsji trwałość podczas działania sił
ścinających i w otrzymanej emulsji doprowadza się
polimeryzację monomeru do końca.
(33 zastrzeżenia)

C08F
C08J

P.253347

1935 04 22

Pierwszeństwo: 84 04 23 - St. Zjedn. Am. (nr 602787)
The Dow Chemical Company, Midland, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania żywic jonowymiennych
za pomocą polimeryzacji zarodkowej
Sposób zarodkowego wytwarzania usieciowanych
cząstek kopolimeru jonowymiennego obejmuje wchłanianie przez cząstki w postaci ziaren pierwszej mieszaniny monomerów zawierającej mniejszą część monomeru poliwinylowego i polimeryzację po wchłonięciu przez ziarna, po czym w drugim stadium dodaje
się okresowo albo w sposób ciągły mieszaninę monomerów zawierającą większą część monomeru poliwinylowego i poddaje polimeryzacji, gdy zostanie
wchłonięta przez napęczniałe cząstki w postaci ziaren.
(9 zastrzeżeń)

C08G
C09D

Nr 26 (314) 1985
P.252391

Pierwszeństwo: 1984 03 16 - Austria
1984 07 12 - Austria
1984 08 06 - Austria
1984 1115 - Austria

1985 03 15
(nr
(nr
(nr
(nr

A884/84)
A2243/84)
A2526/84)
3608/84)

Vianowa Kunstharz AG, Werndorf, Austria (Willibald Paar, Johann Gmoser, Helmut Honig, Wolfgang , |
Daimer).
Sposób wytwarzania katodowo strącalnych substancji
błonotwórczych do lakierów elektroforetycznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania katodowo strącalnych substancji błonotwórczych na osnowie zmodyfikowanych żywic epoksydowych do lakierów elektroforetycznych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że żywicę
epoksydową o co najmniej 2 grupach epoksydowych
i o równoważniku wagowym grup epoksydowych
180-1000 poddaje się reakcji, w temperaturze 5 0 -120°C, aż do równoważnika epoksydowego o praktycznej wartości zero, z 0,6-1,0 mola pierwszorzędowych grup aminowych jednoalkiloaminy pierwszorzędowej i/lub alkilenodwuaminy pierwszorzędowej i/lub
alkilenodwuaminy pierwszorzędowo-trzeciorzędowej na
1 dyspozycyjną grupę epoksydową i z 0-0,4 mola
związku karboksylowego lub aminy drugorzędowej
na 1 dyspozycyjną grupę epoksydową, a otrzymany
w wyniku aminowy addukt żywicy epoksydowej, w
odniesieniu na 1 mol grup - N H , poddaje się reakcji,
w temperaturze 50-90°C, aż do daleko posuniętego
związania formaldehydu, z 0,5-1 mola jedno- lub
wielopierścieniowego fenolu i/lub alkilofenolu i/lub
produktu aminoaklilowania monopodstawionych fenoli
jedno- lub dwupierścieniowych lub ewentualnie
z udziałem związku formaldehydoreaktywnego typu
mocznika, melaminy lub guanaminy i z 0,4-0,9 mola
formaldehydu na 1 stanowisko formaldehydoreaktywne, i produkt reakcji po częściowym lub całkowitym
zobojętnieniu kwasami i ewentualnie po dodaniu organicznych rozpuszczalników mieszalnych z wodą rozcieńcza się wodą.
(22 zastrzeżenia)

1984 06 11

P. 248195
1984 06 12
C08J
C08L
Instytut Włókiennictwa, Łódź, Polska (Jacek Krzyżanowski, Wanda Russek, Irena Lipkę, Andrzej Zyliński, Jerzy Nowacki, Zbigniew Maroszek, Mirosław
Jabłoński).

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Tadeusz
Spychaj, Kazimierz Kałucki, Andrzej Błędzki, Wacław
Królikowski).

Sposób uzyskiwania dekoracyjnego efektu perłowego
tasiemek z tworzywa termoplastycznego

C08G
C08K
C07C

P.248159

Sposób wytwarzania bezwodnikowej kompozycji
utwardzającej żywice epoksydowe
oraz kompozycja epoksydowa
zawierająca bezwodnikową kompozycję utwardzającą
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest poprawa cech użytkowych żywic epoksydowych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że poddaje
się reakcji izomeryzowany olej lniany, zawierający
10-40% sprzężonych wiązań podwójnych, z bezwodnikiem maleinowym lub z bezwodnikiem maleinowym
w mieszaninie z innymi bezwodnikami, w zakresie
temperatur 310-425 K, przy stosunku wagowym reagentów odpowiednio od 99,5 : 0,5 do 70: 30. Kompozy
cja epoksydowa, zawierająca żywicę epoksydową,
utwardzacz, przyspieszacze oraz inne komponenty charakteryzuje się tym, że zawiera na 100 części wagowych kompozycji co najmniej 25 części wagowych
utwardzacza bezwodnikowego w postaci produktu reakcji izomeryzowanego oleju Imanego z bezwodnikiem
maleinowym lub bezwodnikiem maleinowym w mieszaninie z innymi bezwodnikami kwasowymi.
(8 zastrzeżeń)

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest usprawnienie procesu. Sposób uzyskiwania efektu perłowego tasiemek z tworzywa termoplastycznego polega na
tym, że sporządza się mieszaninę polimerów o składzie
40-80% polipropylenu izotaktycznego, 10--40% polietylenu wysokociśnieniowego i 4-10% poliwęglana, a
następnie dodaje się 0 - 4 % wosku polietylenowego
i 0 - 3 % barwnika odpowiedniego dla tworzywa termoplastycznego, po czym miesza się i poddaje procesowi
wytłaczania i formowaniu tasiemek przy stopniu rozciągu 5-9.
(1 zastrzeżenie)

C08J
B29F

P.252520

1985 03 22

Pierwszeństwo: 1984 03 22 - St. Zjedn. Am. (nr 592081)
Stamicarbon B. V., (Licensing subsidiary of DSM),
Geelen, Holandia (Kurt C. Frisch, Kaneyoshi Ashida,
Józef L. H. van der Loos, Albert A. van Geenen).

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 26 (314) 198S

Sposób wytwarzania stopu polimerycznego,
wyrób formowany oraz wyrób formowany metodą
formowania wtryskowego z reakcją
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzyskanie tworzywa sztucznego o korzystnych własnościach mechanicznych.
Sposób wytwarzania stopu polimerycznego, korzystnie metodą formowania wtryskowego z reakcją, polega na tym, że do formy wprowadza się mieszaninę
reagentów zawierającą: 1) związki zdolne do tworzenia
co najmniej jednego polimeru z grupy obejmującej
polimer poliuretanowy, polimer polimocznikowy i polimer poliizocyjanuranowy, oraz 2) związki zdolne do
tworzenia polimeru poliamidowego i związki te reagują w formie z wytworzeniem stopu polimerycznego.
Przedmiotem wynalazku jest ponadto wyrób formowany z polimeru poliamidowego i co najmniej jednego
polimeru z grupy obejmującej polimer poliuretanowy,
polimer polimocznikowy i polimer poliizocyjanuranowy, jak również wyrób formowany metodą formowania wtryskowego z reakcją, ze stopu polimerycznego
wytwarzanego sposobem według wynalazku.
(22 zastrzeżenia)

C08L

P. 248163

1984 06 12

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Polska
(Bogusław Jóźwik, Mirosława Gomolińska, Adam Wołkowicz, Adam Wroński, Ryszard Ratman, Kazimierz
Koniecko, Tadeusz Syrowatka).
Środek klejący do osnów tkackich
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opracowanie trudno spieralnego środka do klejenia przędzy osnowowej, przeznaczonej do wytwarzania tkanin
o zbitej strukturze, takich, jak np.: teksas, tkaniny
techniczne, na krosnach tkackich.
Środek według wynalazku zawiera: 5-95 części wagowych, w przeliczeniu na substancję stałą, kopolimeru kwas akrylowy - akrylonitryl zneutralizowanego
np. wodą amoniakalną, dodawanego w formie wodnego roztworu oraz skrobią utlenioną w uzupełnieniu
do 100 części wagowych, w przeliczeniu na substancję
stałą, ponadto zawiera środki pomocnicze, takie jak:
zmiękczająco-antyelektrostatyczne, smarne oraz pleśnio- i grzybobójcze w ilości sumarycznej 0-30 części
wagowych, w przeliczeniu na substancję stałą środka
klejącego.
(1 zastrzeżenie)

C08L

P.248220

P. 251959 T

1985 02 15

Instytut Odlewnictwa, Kraków, Polska (Romuald Bonicki, Zbigniew Górny, Urszula Borek, Tadeusz Stęga,
Edmund Szewczyk).
Tłoczywo fenolowe
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opracowanie tłoczywa fenolowego w oparciu o surowce
krajowe.
Tłoczywo fenolowe zawierające 24-40% wagowych
nowolaku, urotropinę i stearynę charakteryzuje się
tym, że zawiera biel -krzemową w ilości 10-35% wagowych, przy czym biel krzemowa ma następujący
skład wagowy: 88-96% bezpostaciowej i bezwodnej
krzemionki SiO2, 0,5-1,2% A12O3, 0,5-1% MgO, 0 , 5 1% K2O, 0,5-1% BaO, 0,1-0,8% Fe2O3 oraz Ca, Fe,
Ti, Na, Mn, Sr, Cu, Ni, V, Pb, Zn w łącznej ilości
0,5-1%.
(7 zastrzeżeń)

C09C
C08L
D06M

43

P.251949 T

1985 02 13

Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry", Tarnowskie
Góry, Polska (Hubert Pisarski, Tadeusz Grzywaczewski, Marian Łuk, Stanisław Malik, Alfred Sojka, Edmund Derwisz, Janina Dacy, Kazimierz Cieplik).
Sposób wytwarzania pigmentów barowo-cynkowych
i nierozpuszczalnych w wodzie związków baru
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu charakteryzującego się niskim zużyciem kwasu
solnego i zmniejszeniem ilości substancji odpadowych.
Sposób wytwarzania pigmentów i nierozpuszczalnych w wodzie związków boru polegający na redukcji
barytu do siarczku barowego, ługowaniu w wodzie
otrzymanego siarczku barowego, częściowym przetwarzaniu siarczku barowego w chlorek barowy za pomocą kwasu solnego i używaniu siarczku barowego do
strącania litoponi 30% i węglanu barowego a chlorku
barowego do strącania siarczanu barowego, w którym
pigmenty i nierozpuszczalne w wodzie związki, baru,
poddaje się po strąceniu dalszej obróbce znanymi metodami charakteryzuje się tym, że węglan barowy
otrzymuje się z roztworów wodnych siarczku barowego i węglanu sodowego, oddziela od niego powstały
roztwór i kieruje się go do strącania litoponu wysokoprocentowego za pomocą wodnego roztworu siarczanu
cynkowego a uzyskany w tej reakcji i oddzielony roztwór siarczanu sodowego zużywa się do wytwarzania
siarczanu barowego przez strącanie wodnym roztworem chlorku barowego przy czym odpadowy produkt
tej reakcji wymiany odprowadza się do ścieków.
(4 zastrzeżenia)

1984 06 13

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Pronit" im. Bohaterów Studzianek, Pionki, Polska (Halina Sękowska,
Krzysztof Murakowski).

C09D

P.252246 T

1985 03 05

Tłoczywo aminowe z napełniaczem mineralnym
i organicznym

Maciej Ziembiński, Radomsko, Polska (Maciej Ziembiński). .

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opracowanie tłoczywa łączącego zalety tłoczywa z napełniaczem organicznym oraz tłoczywa z napełniaczem
mineralnym, nieszkodliwym dla zdrowia.
Tłoczywo według wynalazku charakteryzuje się tym,
łe zawiera 1,5-5% wagowych napełniacza mineralnego w postaci mączki fylitowej oraz 19-23% napełniacza organicznego będącego mieszaniną celulozy
drzewnej bukowej i świerkowej, zmieszanych w stosunku wagowym 1:1. Tłoczywo według wynalazku ma
zastosowanie do produkcji detali wielkogabarytowych
o skomplikowanym kształcie dla potrzeb przemysłu
elektrotechnicznego.
(2 zastrzeżenia)

Sposób wytwarzania lakieru
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania lakieru uniwersalnego, o dobrej przyczepności do podłoża, odpornego na czynniki chemiczne.
Sposób według wynalazku polega na tym, że rozpuszcza się kalafonię talową w ilości 10 części wagowych, dodaje do niej 1-1,5 części wagowych wapna
hydratyzowanego, po dokładnym wymieszaniu, obniża
się temperaturę do 50-60°C i dodaje 9-10 części wagowych utwardzacza do żywic epoksydowych i obniża
temperaturę do 50-45°C dodając 1-3 części wagowych lakieru poliestrowego lub żywicy poliestrowej
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w postaci roztworu oraz 1-3 części sagowych talcytu. Mieszaninę dokładnie miesza się z rozpuszczalnikiem korzystnie nitro, w ilości 48 części wagowych.
Otrzymany w ten sposób lakier pozostawia do sklarowania na okres kilku dni.
(1 zastrzeżenie)

C09J
C08J

Nr 26 (314) 1985
P. 248151

1984 06 08

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Adolf Balas,
Sławomir Winiecki, Elżbieta Boryń).
Sposób łączenia elastomerów uretanowych z metalami

C09F

P. 248229

1984 06 15

Zakłady Chemiczne „Hajduki", Chorzów, Polska
(Stanisław Ojrzyński, Lidia Cieślar, Bożena Mazelon).
Sposób wytwarzania spoiwa olejno-żywicznego
do farb i pokostów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania
spoiwa na bazie paku po destylacji surowego oleju
talowego, który jest produktem odpadowym.
Sposób według wynalazku polega na tym, że pak
poddaje się oksydacji w temperaturze 80-90°C, po
czym po wprowadzeniu fenolu i formaldehydu, w środowisku rozpuszczalników organicznych prowadzi
kondensację fenolu i wielofenoli z formaldehydem
oraz proces addycji formaldehydu do zawartej w paku
kalafonii w temperaturze 85-125°C w obecności kwasu nieorganicznego jako katalizatora. Z kolei prowadzi
się proces syntezy mydeł metali sykatywowych z wolnymi kwasami tłuszczowymi i kalafoniowymi, a otrzywany produkt stapia w temperaturze 115-120°C
z oksydowanym olejem lnianym, a następnie rozpuszcza w mieszaninie ksylenu i benzyny ciężkiej oraz
miesza z dodatkiem sykatyw.
(4 zastrzeżenia)

C09G

P. 248128

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu, w którym otrzymuje się trwałą warstwę
kleju.
Sposób łączenia polegający na wytwarzaniu warstwy
klejącej na powierzchni kształtki metalowej z żywicy
epoksydowej i utwardzacza oraz ewentualnie z dodatkiem prepolimeru uretanowego w ilości do 20% wagowych, którą nanosi się na powierzchnię kształtki o
temperaturze 25-110°C, kształtkę z warstwą kleju
umieszcza się w formie ogrzanej do temperatury
80-120°C i formę nagrzewa się ciekłym polimerem
poliuretanowym, po czym reakcję kleju epoksydowego
z polimerem poliuretanowym prowadzi się przez 15-30
minut w temperaturze 80-120°C, a utworzone w ten
sposób złącze po wyjęciu odlewu z formy wygrzewa
się w temperaturze 100-120°C przez 12-16 godzin
"charakteryzuje się tym, że do wytworzenia warstwy
klejowej stosuje się 20-^25% roztwór żywicy epoksydowej, która zawiera 4-f-6% utwardzacza, w postaci
dicyjanodiamidu. Jako rozpuszczalniki żywicy epoksydowej stosuje się mieszaninę eteru monetylowego acetyloglikolu: metyloetyloketonu: toluenu w proporcji
60:30:10 części wagowych albo trichloroetylenu: metyloetyloketanu: cykloheksanu w proporcji 55:30:15 części wagowych. Kształtkę z warstwą klejową wstępnie
wygrzewa się w temperaturze 90-120°C przez minimum 2 godziny, po czym umieszcza w ogrzanej formie
bezpośrednio po wstępnym wygrzaniu albo przechowuje się ją w temperaturze 110+10°C do 12 godzin
lub w temperaturze 15-Ť-25°C do 10 dni, po czym do-,
piero umieszcza w ogrzanej formie, gdzie prowadzi się
w znany sposób proces uzyskania złącza.
(2 zastrzeżenia)

1984 06 07

Krzysztof Sęk, Kraków, Adam Ozga, Wieliczka, Edward Eudny, Jerzy Banaś, Zakopane, Polska (Krzysztof Sek, Adam Ozga, Edward Budny, Jerzy Banaś).
Smar do nart biegowych i sposób wytwarzania smaru
do nart biegowych
Celem wynalazku jest opracowanie smarów, które
można stosować w różnych warunkach śniegowych,
temperaturowych i terenowych.
Smar do nart biegowych zawierający kalafonię oraz
barwniki lub pigmenty charakteryzuje się tym, że
składa się z ekstraktów pochodzących z rafinerii selektywnej próżniowych frakcji z przeróbki ropy naftowej i/lub ekstraktu pochodzącego z rafinacji selektywnej odasfaltowanej pozostałości z przeróbki ropy
naftowej w ilości 30-80% wagowych, polipropylenu
ataktycznego w ilości 5-15% wagowych i/lub polietylenu niskocząsteczkowego o średnim ciężarze cząsteczkowym 2000-5000 i/lub poliizobutyleńu o średnim
ciężarze cząsteczkowym 800-1500 w ilości 5-15% wagowych oraz 10-40% wagowych kalafonii.
Sposób wytwarzania smaru polega na tym, że 5-15
części wagowych ekstraktu pochodzącego z przeróbki
ropy naftowej stapia się w temperaturze nie niższej
niż 330 K z 1-5 częściami wagowymi polietylenu niskocząsteczkowego o średnim ciężarze cząsteczkowym
2000-5000 i 4-10 częściami wagowymi kalafonii, przy
ciągłym mieszaniu aż do uzyskania jednorodnego roztworu, a następnie wprowadza się pigment albo 6-16
części wagowych ekstraktu stapia się w temperaturze
nie wyższej niż 520 K z 1-3 częściami wagowymi polipropylenu aktaktycznego, przy ciągłym mieszaniu,
po czym po ochłodzeniu do temperatury nie niższej
niż 330 K dodaje się 2 - 8 części wagowych kalafonii
i 1-3 części wagowych polietylenu niskocząsteczkowego, a następnie wprowadza pigment.
(6 zastrzeżeń)

C10B \
P.252523
1985 03 22
Pierwszeństwo: 1984 03 24 - RFN (nr P. 3410893.9)
Perfluktiv

Consult

AG,

Bazylea,

Szwajcaria.

Sposób i urządzenie do wytwarzania aktywnego koksu
formowego jako granulatu na bazie obrabianego
wstępnie węgla kamiennego
Sposób według wynalazku polega na tym, że uformowany wstępnie granulat przenosi się przez różne
strefy obróbcze (I-IV) szybu (1) i na tej drodze wykonuje się proces wytlewania i aktywowania oraz obróbkę końcową. Granulat przeprowadza się w rów-,
nych, dopasowanych do przekroju poprzecznego płaskich porcjach (4) o równomiernej grubości warstwy
w przekroju poprzecznym i umieszcza się je na rusztach (2), kolejno jedna nad drugą w sposób piętrowy,
przy pozostawieniu wolnej przestrzeni pośredniej.
Przy dotrzymaniu ustalonych wstępnie okresów przebywania na pojedynczych piętrach, porcje (4) przenosi
się z góry na dół przez strefy obróbcze (I-V) i usuwa
z szybu. W strefach obróbczych przez porcje (4) przepływają gazy lub pary, wprowadzone bocznie do przestrzeni pośrednich sąsiednich porcji. Przeprowadzenie
porcji (4) z rusztu na ruszt następuje przez sterowany
ruch na zewnątrz, co najmniej części rusztowin z
płaszczyzny rusztu (2) w ten sposób, że granulat na
następnym ruszcie tworzy ponownie porcję (4) o jednakowej grubości warstwy w przekroju poprzecznym.
Urządzenie według' wynalazku charakteryzuje się
tym, że zawiera szyb (1) podzielony przez ruszty (2)
na komory, a w górnej części szybu (1) jest urządzenie
(7, 8) do doprowadzania, dozowanych wstępnie porcji
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granulatu, wypełniających tylko częściowo komory i
do równomiernego rozdziału granulatu w przekroju
poprzecznym szybu, na najwyższy ruszt, przy czym
wszystkie ruszty (2) składają się co najmniej częściowo z ruchomych rusztowin z urządzeniami uruchamiającymi i do nich przyporządkowanych, sterowanych
urządzeń napędowych.
(22 zastrzeżenia)

C10G

P. 252232 T

1985 03 04

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Zdzisław Kawala, Ryszard Kramkowski, Jacek Kapłon).
Sposób regeneracji przepracowanych olejów do pomp
próżniowych
Przedmiotem wynalazku jest sposób regeneracji
przepracowanych olejów do pomp próżniowych,
zwłaszcza dyfuzyjnych, z surowców różniących się
.składem i stopniem zanieczyszczenia.
Sposób według wynalazku polega na tym, że przefiltrowany olej pozbawia się zanieczyszczeń lotnych
i gazów trwałych w próżniowym descrberze w temperaturze od 353K do 403K i pod ciśnieniem od lOPa
do 500Pa, przy czym zdesorbowane substancje lotne
poddaje się wymrażaniu w temperaturze od 250K do
265K, a następnie tak przygotowany półprodukt poddaje się okresowej zachowawczej destylacji wysokopróżniowej, w której oddziela się pożądane
frakcje od
frakcji o prężności pary wyższej od 10~4Pa w temperaturze
293K i od frakcji o prężności pary niższej od
10~8Pa w temperaturze 293K, a kondensację wytworzonych w trakcie destylacji oparów prowadzi się
.•dwustopniowo. Destylację oleju prowadzi się w sposób
okresowy w warunkach zachowawczych pod ciśnieniem od 0,01Pa do l,0Pa i w temperaturze od 363K
do 523 K, przy czym w warunkach tych olej odparowuje się powierzchniowo w temperaturze niższej od
"temperatury wrzenia. W pierwszym stopniu kondensację prowadzi się w temperaturze od 288 K do 323K,
natomiast w drugim stopniu w temperaturze od 233K
do 273K.
(3 zastrzeżenia)

C10L
4D08L

P. 252517

1985 03 22

Pierwszeństwo: 1984 03 22 - Wielka Brytania
(nr 8407403)
1984 08 10 - Wielka Brytania (nr 8420436)
Exxon Research and Engineering Company, New
Jersey, Stany Zjednoczone Ameryki.

'

4

5

Dodatki polepszające właściwości niskotemperaturowe
destylatów paliwowych i mieszanki środkowych frakcji
destylacyjnych o polepszonych właściwościach
przepływu niskotemperaturowego
Dodatki polepszające właściwości niskotemperaturowe destylatów wrzących w zakresie od 120° C do 500° C,
o końcowej temperaturze wrzenia co najmniej
370°C, zawierają polimer lub kopolimer mający co
najmniej 25% wagowych grup n-alkilowych o średnio
14 do 18 atomach węgla i nie więcej niż 10% wagowych wymienionych grup alkilowych zawierających
raniej niż 14 atomów węgla, i nie więcej niż 10% wagowych grup alkilowych zawierających więcej niż 18
atomów węgla, ewentualnie zawierają także ester o
krótkim łańcuchu oraz związek polarny zawierający
azot.
Mieszanki środkowych frakcji destylacyjnych o ]jK). lepszonych właściwościach przepływu niskotemperaturowego zawierają destylat naftowy wrzący w zakresie
od 120°Ć do 500°C o końcowej temperaturze wrzenia
równej lub wyższej niż 370°C zawierający od 0,001
do 2% wagowych polimeru lub kopolimeru mającego
co najmniej 25% wagowych grup n-alkilowych zawierających średnio od 14 do 18 atomów węgla i nie więcej niż 10% wagowych rzeczonych grup alkilowych
zawierających mniej niż 14 atomów węgla, a nie więcej niż 18 atomów węgla, ewentualnie zawierają także ester o krótkim łańcuchu oraz polarny związek
azotowy.
(10 zastrzeżeń)

C10L
C08L

P. 252518

1985 03 22

Pierwszeństwo: 1984 03 22 - Wielka Brytania
(nr 84/07403)
1984 08 10 - Wielka Brytania (nr 84/20436)
Exxon Research and Engineering Company, New
Jersey, Stany Zjednoczone Ameryki.
Dodatki polepszające właściwości niskotemperaturowe
destylatów paliwowych, mieszanki środkowych frakcji
destylacyjnych o polepszonych właściwościach
przepływu niskotemperaturowego oraz koncentrat
dodatków polepszających właściwości
niskotemperaturowe destylatów paliwowych
Dodatki polepszające właściwości niskotemperaturowe destylatów paliwowych wrzących w zakresie od
120°C do 500°C, zawierają polimer lub kopolimer
estru n-alkilowinylowego lub fumarowego, w którym
grupa aJkilowa rzeczonego estru zawiera średnio od
14 do 18 atomów węgla i nie więcej niż 10% wagowych rzeczonego estru zawiera grupy alkilowe poniżej 14 atomów węgla, a nie więcej niż 10% wagowych
zawiera grupy alkilowe powyżej 18 atomów węgla,
ewentualnie zawierają także ester o krótkim łańcuchu
oraz polarny związek zawierający azot.
Mieszanki środkowych frakcji destylacyjnych o polepszonych właściwościach przepływu niskotemperaturowego zawierają destylat naftowy wrzący w zakresie
od 120°C do 500°C, zawierający od 0,001 do 2%. wagowych polimeru lub kopolimeru estru n-alkilowinylowego lub fumarowego, w którym grupa alkilowa
rzeczonego estru zawiera średnio od 14 do 18 atomów
węgla i nie więcej niż 10% wagowych rzeczonego ,
pstru zawiera grupy alkilowe poniżej 14 atomach
węgla, a nie więcej niż 10% wagowych zawiera grupy
alkilowe powyżej 18 atomów węgla, ewentualnie zawierają także ester, o krótkim łańcuchu oraz polarny
związek zawierający azot.
Koncentrat dodatków polepszających właściwości
niskotemperaturowe destylatów paliwowych stanowi
roztwór w oleju zawierający od 3 do 80% wagowych
polimeru lub kopolimeru estru n-alkilo-winylowego
lub fumarowego, w którym grupa alkilowa rzeczonego estru zawiera średnio od 14 do 18 atomów węgla
i nie więcej niż 10% wagowych rzeczonego estru
zawiera grupy alkilowe poniżej 14 atomach węgia,
a nie więcej niż 10% wagowych zawiera grupy alKilowe powyżej 18 atomach węgla.
(16 zastrzeżeń)
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C10M

P.247137

1984 04 09

Magyar Szénhidrogenipari Kutató-Fejleszto Intézet,
Százhalombatta; Hütögepgyar, Jászbereny; Tiszai
Köolajipari Vállalat, Lenniváros, Węgry (András Romhányi, István Tabi Lajos Gyöngyössy, András Zakar,
Endre Vámos, Jánoš Fülöp, Zsolt Keresztessy, Maria
Keresztessy, Sándor Kónya).

Nr 26 (314) 1985

powierzchni wewnętrznej, o średnim stopniu polimeryzacji 80-300 i wskaźniku wtórnego pęcznienia
100-800%, 0,5-20% środka powierzchniowo czynnego,.
1,0-5,0% środka ułatwiającego rozpuszczanie zanieczyszczeń, 0,1-1,0% środka konserwującego, 0,1-0,5%
środka zapachowego, ewentualnie 0,1-5,0% środka zagęszczającego oraz wodę w ilości uzupełniającej do
100%.
(4 zastrzeżenia)

Środek smarowy, zwłaszcza do smarowania narzędzi
do obróbki bezwiórowej
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opracowanie środka smarowego łatwo usuwalnego z narzędzi i nie pozastawiającego plam na narzędziach.
Środek według wynalazku charakteryzuje się tym,
że oprócz jednego lub wielu bezparafinowych rafinatów ropy naftowej zawiera w przeliczeniu na łączną
.masę środka smarowego, jako składnik a) 0,01-3,0%
wagowych jednego lub wielu monoeterów glikolu polietylenowego, składnik b) 0,5-10% wagowych jednego lub wielu alifatycznych alkoholi i/lub jednego lub
wielu estrów alifatycznych lub alifatycznych alkoholi
z kwasem lub kwasami alkanokarboksylowymi i jako
składnik c) 0,1-10% wagowych jednego lub wielu
estrów alkanoloaminy i/lub jednej lub wielu soli
estrów alkanoloaminy oraz ewentualnie jako składnik d) 0,1-2,0% wagowych jednej lub wielu dwucykloalkiloamin jednej, lub wielu dwualkiloamin i/lub
jednej lub wielu N-/alkilo/-N-fenylo/-amin i/lub jednej lub wielu jej lub ich soli z jednym lub wieloma
nasyconymi i/lub nienasyconymi kwasami karboksylowymi, i/lub jednego lub wielu estrów i/lub jednej
lub wielu soli estrów trójalkanolo-aminy lub amin
z jednym lub wieloma nasyconymi i/lub nienasyconymi kwasami karboksylowymi, jako inhibitor korozji.
(32 zastrzeżenia)

C11D

P.252321 T

1985 03 07

Politechnika Łódzka, Łódź; Chodakowskie Zakłady
Włókien Chemicznych „Chemitex", Sochaczew, Polska
(Henryk Struszczyk, Edward Rybicki, Tadeusz Skwarski, Stanisław Koch, Halina Skórecka-Kubicka, Józef
Maciejewski, Wojciech Iglewski, Danuta Bołdowicz).
Środek do usuwania zabrudzeń z ceramiki i szklą
Środek do usuwania zabrudzeń z ceramiki i szkła
w postaci pasty-kremu zawiera w ilościach wagowych: 1-10%, w przeliczeniu na suchą masę, mikrokrystalicznej celulozy, o rozwiniętej powierzchni wewnętrznej w postaci wodnej zawiesiny o stężeniu polimeru 0,1-15%, o średnim stopniu polimeryzacji 8 0 300 i wskaźniki wtórnego pęcznienia 100-800%,
1-15% środka powierzchniowo czynnego, 1-20%
środka pomocniczego, 0,1-1,0% środka konserwującego, 0,1-0,5% środka zapachowego, ewentualnie 0 , 1 5,0% środka zagęszczającego oraz wodę w ilości uzupełniającej do 100%.
(2 zastrzeżenia)

C11D

P. 252322 T

1985 03 07

Politechnika Łódzka, Łódź; Chodakowskie Zakłady
Włókien Chemicznych „Chemitex", Sochaczew, Polska
(Henryk Struszczyk, Edward Rybicki, Tadeusz Sjkwarski, Stanisław Koch, Józef Mielicki, Marian Przekwas,
Józef Maciejewski, Wojciech Iglewski, Danuta Bołdowicz).
Środek do mycia wyrobów z tworzyw sztucznych
Środek według wynalazku zawiera w ilościach wagowych: 1-10%, w przeliczeniu na suchą masę mikrokrystalicznej celulozy w postaci wodnej zawiesiny
o stężeniu polimeru 0,1-15%, korzystnie o rozwiniętej

C11D

P.252323

T

1985 03 OT

Politechnika Łódzka, Łódź; Chodakowskie Zakłady
Włókien Chemicznych „Chemitex", Sochaczew, Polska
(Henryk Struszczyk, Edward Rybicki, Tadeusz Skwarski, Stanisław Koch, Józef Maciejewski, Wojciech Iglewski, Marian Rębiejewski, Danuta Bołdowicz).
Środek do mycia powierzchni lakierowanych
zwłaszcza karoserii samochodowych
Środek według wynalazku zawiera: mikrokrystaliczną celulozę, zwłaszcza w postaci wodnej zawiesiny
o zawartości polimeru 0,1-15,0% wagowych i o rozwiniętej powierzchni wewnętrznej, średnim stopniu;
polimeryzacji 80-300 oraz wskaźniku wtórnego pęcznienia 100-800% w ilości 0,1-1,0% wagowych, w
przeliczeniu na suchą masę, 1-30% wagowych środka
powierzchniowo czynnego, 0,5-2,0% wagowych środka stabilizującego pianę, 1-5% wagowych środka pcç
mocniczego, 1-20% wagowych środka natłuszczającego, 0,1-1,0% wagowych środka konserwującego,,
ewentualnie 0,5-1,0% wagowych środka zagęszczającego oraz wodę w ilości uzupełniającej do 100% wa-1
gowych.
(2 zastrzeżenia)

C11D
C23G
B08B

P.253464

1985 05 16-

Zakład Badawćzo-Rozwojowy „Energochem", Gliwice, Polska (Krzysztof Mormul, Karol Stajszczyk,.
Marek Pogorzelski).
Środek do oczyszczania urządzeń z osadów
wytrącających się z emulsji olejowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
środka skutecznie usuwającego osady wytrącające się
z emulsji olejowych.
Środek według wynalazku zawiera związki alkaliczne jak NaOH, Na3PO4) Na2CO3, Na2,SiO3 w mieszaninie lub jako pojedyncze składniki w ilości od 0
do 3,0% wagowych, związek utleniający w postaci
wody utlenionej, podchlorynu sodowego, nadsiarczanu
amonowego, nadmanganianu potasowego, dwutlenku
tiomocznika w ilości od 0,1 do 5,0% wagowych oraz
związek powierzchniowo czynny w postaci alkilofenoli
oksyetylenowanych w ilości od 0 do 1% wagowych.
(4 zastrzeżenia)

C12P
A23K

P. 252906

1985 04 12

Pierwszeństwo: 1984 0413 - Japonia (nr 72912/1984)
Kaken Pharmaceutical Co., Ltd., Tokio, Japonia.
Sposób wytwarzania nowego antybiotyku oraz środek
przyspieszający wzrost i zwiększający efektywność
wykorzystania pokarmu zwierząt domowych
i ptactwa.
Sposób wytwarzania nowego antybiotyku 6270 oraz
jego soli polega na tym, że hoduje się drobnoustrój
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należący do rodzaju Nocardiopsis i z produktu hodowli wyodrębnia się antybiotyk 6270. Środek wg wynalazku charakteryzuje się tym, że zawiera jako składnik aktywny antybiotyk 6270.
(3 zastrzeżenia)

C13G
G05D

P.247259

1984 04 13

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Kompletnych Obiektów Przemysłowych „Chemadex", Warszawa, Polska (Witold Łękawski, Jan Olędzki).
Sposób regulacji temperatury czynnika ogrzewanego
w wymienniku ciepła zasilanym oparami, zwłaszcza
oparami wyparki w cukrowniach oraz urządzenie
do stosowania tego sposobu.
Celem wynalazku jest umożliwienie takiej regulacji
temperatury czynnika ogrzewanego przez zmianę wydajności cieplnej wymiennika ciepła, która pozwoliłaby na zmniejszenie strat ciepła wynikających z odprowadzania wraz z gazami z komór wymiennika
również części oparów grzewczych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że reguluje się przez dławienie przepływ odprowaflzanych
z komór wymiennika ciepła, zawartych w oparach,
gazów nieskraplających się, przy czym przy zmniejszaniu wydajności cieplnej wymiennika ciepła najpierw dławi się przepływ odprowadzanych gazów
nieskraplających się, a dopiero po odcięciu ich przepływu dławi się ciśnienie doprowadzonych oparów
grzewczych, natomiast przy zwiększaniu wydajności
cieplnej najpierw otwiera się dopływ oporów grzewczych, a dopiero po całkowitym otwarciu ich
dopływu otwiera się odpływ z wymiennika zawartych w tych oparach gazów nieskraplających się.
Urządzenie według wynalazku składające się z zaworów dławiących zainstalowanych na rurociągu- dopływu oparów grzewczych i na rurociągu odprowadzającym gazy nieskraplające się, czujnika i regulatora temperatury oraz przetwornika sygnałów charakteryzuje się tym, że regulator temperatury (14) odbierający sygnał z czujnika (11) temperatury czynnika
ogrzewanego jest połączony z serwomechanizmami (6
i 10) sterującymi zaworami dławiącymi (5 i 9) poprzez
korektory, przy czym korektor serwomechanizmu (6)
zaworu (5) przepuszcza sygnały o wartości wyższej od
nastawionego minimum, a korektor serwomechanizmu
(10) zaworu (9) dławiącego odpływ gazów nieskraplających się przepuszcza sygnały o wartości niższej od
nastawionego maksimum.
(4 zastrzeżenia)

47

Sposób nagrzewania i chłodzenia drutu
lub taśmy w procesie obróbki cieplnej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu
sprzyjającego
intensyfikacji nagrzewania
i chłodzenia drutu lub taśmy w procesie obróbki
cieplnej, przeprowadzonej w "urządzeniach z atmosferą gazową, pracujących metodą ciągłą.
Sposób według wynalazku polega na tym, że obrabiany drut lub taśmę przeciąga się w stanie rozwiniętym przez nieruchome złoże materiału ziarnistego
o dobrej przewodności cieplnej i odporności na działanie wysokich temperatur. Złoże to przedmuchuje się
gazem o odpowiedniej temperaturze, mianowicie gazem gorącym w przypadku nagrzewania lub ochłodzonym w przypadku chłodzenia wyrobu. (1 zastrzeżenie)

C22B

P.248132

1984 06 07

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Lucjan Pawłowski, Henryk Wasąg, Marek Kotowski).
Sposób odzyskiwania cyny i ołowiu ze szlamów
cynowo-ołowiowych powstających zwłaszcza
w hutnictwie miedzi
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania bezściekowej metody odzyskiwania cyny i ołowiu z dużą
wydajnością.
Sposób według wynalazku polega na tym, że szlam
suszy się w temperaturze 100-115°C, pod ciśnieniem
normalnym, w czasie 2 godzin, rozdrabnia się i chloruje w strumieniu gazowego chloru technicznego w temperaturze 800-1100°C, w czasie 5 - 8 godzin ą powstające gazowe chlorki cyny SnCl4 i SnClz kondensuje się
w szeregu chłodnic w temperaturze poniżej 100°C,
a pozostałość po oziębieniu rozdrabnia się i ługuje
kwasem solnym o stężeniu 6,40-7,50%, korzystnie
w temperaturze 90-95°C w czasie co najmniej 2,5
godziny, przy intensywnym mieszaniu, po czym odsącza się na gorąco powyżej temperatury 90°C, a przesącz schładza się do temperatury 20°Ć i wytrącony
chlorek ołowiu PbCl2 odsącza się i przemywa 0,36%
kwasem solnym.
(1 zastrzeżenie)

C22B

P.248215

1984 06 13

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice,
Polska (Danuta Krupkowa, Bohdan Chełmiński, Zygmnut Kuźma, Marian Wójcik, Maria Kukuła, Kazimierz Kowalski, Cecylia Z/iancewicz-Bajko, Wiesław
Adamuszek).
Sposób odzyskiwania złota z wybrakowanych
i zużytych płytek drukowanych

C21D

P.248126

1984 06 07

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska
(Kazimierz Moszoro, Stefan Wyczółkowski, Wojciech
Górak, Henryk Radomiak, Stanisław Kruszyński).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie odzyskiwania złota z wybrakowanych i zużytych płytek drukowanych,
wykonanych z laminatu szklano-epoksydowego, pokrytych spoiwem cynowym.
Sposób według wynalazku polega na tym, że płytki
drukowane poddaje się trawieniu w mieszaninie kwasów siarkowego, azotowego i solnego w celu roztworzenia wszystkich metali znajdujących się na płytkach
drukowanych z kolejnym selektywnym wytrącaniem
złota z roztworu potrawiennego. Trawienie płytek prowadzi się w temperaturze wrzenia za pomocą roztworu
0 zawartości 100-200 g/dm* H2SO4; 20-100 g/dm* HNO3
1 5-30 g /dm8 HCL, a z roztworu potrawiennego wytrąca się złoto siarczanem hydrazyny lub dwutlenkiem
siarki, lub też inną substancją redukującą, przy czym
stężenie roztworu trawiącego i czas trawienia dobiera
się w zależności od rodzaju płytek drukowanych.
(2 zastrzeżenia)
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C22B

P. 248216

1984 06 13

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice,
Polska (Danuta Krupkowa, Bohdan Chełmiński, Zygmunt Kuźma, Marian Wójcik, Marian Kukuła, Kazimierz Kowalski, Cecylia Zdancewicz-Bajko, Wiesław
Adamuszek).
Sposób odzyskiwania złota
z wybrakowanych płytek drukowanych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie odzyskiwania
złota w postaci płatków zdjętych z obwodów drukowanych przez selektywne roztwarzanie metalicznego
podłoża, na którym znajduje się złoto.
Sposób według wynalazku polega na tym, że płytki
drukowane ze złoconymi fragmentami ścieżek, nie
pokryte spoiwem cynowym, poddaje się trawieniu
w roztworze sporządzonym z kwasu siarkowego i azotowego lub kwasu siarkowego i azotonów metali alkalicznych, przy czym proces trawienia prowadzi się
w temperaturze 80-120°C, w ciągu 1-3 godzin.
W wyniku trawienia otrzymuje się koncentrat złota
o zawartości 70-90% Au, składający się z drobnych
płatków złota i powłoki maskującej oraz odpadowe
płytki szklano-epoksydowe nie zawierające metali.
(2 zastrzeżenia)

C22B
C22C

P.248260

1984 06 15

fiuta Aluminium „Konin", Konin, Polska (Zbigniew
Bonderek, Janusz Borkowski, Janusz Domagała, Władysław Grzybowski, Barbara Jasna, Stanisław Kurzawa, Eugeniusz Maciuszek, Zdzisław Smorawiński).

Nr 26 (314) 1985

hutniczych, w ilości 100 części wagowych, topnika
w ilości 50-100 części wagowych i reduktora w ilości
5 części wagowych przy czym wsad wygrzewa się aż
do uzyskania postaci płynnej, poddaje się korekcie
składu chemicznego i uzupełniającej redukcji, po czym
dokonuje się częściowego spustu żużla, a płynny metal rafinuje się i wyprowadza z pieca.
(5 zastrzeżeń)

C22B

P.251851

1985 02 06

Pierwszeństwo: 84 02 07 - Szwecja (nr 84/00624-6)
Boliden Aktiebolag, Sztokholm, Szwecja.
Sposób wytwarzania metalicznego ołowiu
Sposób wytwarzania metalicznego ołowiu z surowców wyjściowych zawierających ołów poprzez wytapianie surowców wyściowych w warunkach utleniania, a następnie redukcję otrzymanej kąpieli roztonionych tlenków, charakteryzuje się tym, że redukcję
prowadzi się stosując stały węglowy środek węglowy,
znajdujący się w wytopie, przy czym zapewnia się
obecność w wytopie stałego zawierającego węglan materiału, korzystnie wapienia, dolomitu i/albo sody
aminiakalnej.
Sposób według wynalazku stosuje się do przerobu
surowców wyjściowych zawierających ołów, takich jakr
siarczki, tlenki albo siarczany, a ponadto sposób według wynalazku korzystnie można stosować do przerobu
surowców wyjściowych zawierających węglan ołowiawy, gdzie co najmniej część materiału zawierającego
węglan może zawierać surowiec wyjściowy zawierający ołów.
(8 zastrzeżeń)

Środek do rafinacji zwłaszcza aluminium
i stopów aluminium
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
środka do rafinacji zwłaszcza aluminium i stopów
aluminium, usuwającego z kąpieli metalowej wtrącenia gazowe i stałe niemetaliczne, charakteryzującego
się dobrymi własnościami rafinującymi, brakiem ubocznych niekorzystnych skutków podczas rafinacji, takich
jak wydzielania się szkodliwych dla zdrowia ludzkiego
gazów, wprowadzania do metalu innych zanieczyszczeń.
Środek według wynalazku składa się z mieszaniny
zawierającej w ilościach 25-65% azotanu sodu,
35-65% chlorku sodu, 0-15% chlorku potasu i jako
środka wiążącego, do 10% wagowych, w odniesieniu
do składników podstawowych, grafitu płatkowego.
Środek wytwarzany jest w postaci brykietów.
(2 zastrzeżenia)

C22B

P. 248484

C22C

P. 252371

1985 03 12

Pierwszeństwo: 84 03 12 - St. Zjedn. Am.
(mr 588412)
Union Carbide Corporation, Danbury, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania stali narzędziowych
Sposób według wynalazku polega na tym, że stopowy dodatek wanadu składający się z zasadniczo czystego V203 dodaje się do stopionej stali o zawartości
węgla powyżej około 0,35% wagowych i krzemu około
0,15-3,0% wagowych, przy czym żużel pokrywający
stopioną stal zawiera CaÖ i SO2 w stosunku wagowym równym lub większym od jedności.
(6 zastrzeżeń)

,1984 06 04

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Zygmunt Kurek, Leszek Byszyński, Ryszard Chamer,Jerzy Godek, Andrzej Wojno, Zbigniew Pachoń, Ewa
Krauze, Bogusław Kuleba).
Sposób przeróbki koncentratu miedzi,
zwłaszcza koncentratu otrzymanego ze zużytych
wymurówek pieców hutniczych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie odzyskiwania metali znajdujących się w koncentratach miedzi otrzymywanych ze zużytych wymurówek pieców hutnictwa
miedziowego.
Sposób według wynalazku polega na prowadzeniu
procesu w łukowo-oporowym piecu, do którego dostarcza się wsad stanowiący mieszaninę koncentratu miedzi otrzymanego ze zużytych wymurówek pieców

C22C

P.252372

1985 03 12

Pierwszeństwo: 84 03 12 - St. Zjedn. Am.
(nr 588411)
Union Carbide Corporation, Danbury, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania stali stopowych
Sposób wytwarzania stali stopowych zwłaszcza
w procesie organowo-tlenowego odwęglania polega na
tym, że do stopionej stali dodaje się dodatek wanadu
składający się z zasadniczo czystego V203, przy czym
żużel przykrywający stopioną stal zawiera CaO i SiO2
w stosunku wagowym równym lub większym od jedności.
(3 zastrzeżenia)
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P. 248086

1984 06 07

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska
(Józef Panasiuk, Tadeusz Burakowski, Jan Zysk).
Piec jarzeniowy do jonowych
cieplno-chemicznych obróbek dyfuzyjnych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
pieca umożliwiającego prowadzenie procesów zachodzących w temperaturze do 1150°C m.in. takich jak: nawęglanie jonowe, tytanowanie czy borowanie części
maszyn i narzędzi wykonanych z konstrukcyjnych stali
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stopowych, które bezpośrednio po nasyceniu ich powierzchni
odpowiednim
pierwiastkiem
wymagają
natychmiastowego zahartowania.
Piec według wynalazku charakteryzuje się tym, ż&
obok jarzeniowej komory, grzejnej (1) ma komorę
chłodniczą (6) z wanną hartowniczą (7), a ponadto
w jarzeniowej komorze grzejnej (1) znajdują się oporowe elementy grzejne (23) umożliwiające uzyskanie
wyższej temperatury.
(2 zastrzeżenia)

C23F

P.248165

1984 06 12

Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, Polska
(Józef Wrzyszcz, Jerzy Wojciechowski, Stanisław Janiak, Zofia Jaworska-Galas, Zbigniew Wyderka, Józef
Busko, Leszek Piętak, Józef Stawski, Aleksander
Gibas).
Sposób wytwarzania powłoki ochraniającej
powierzchnię elementów metalowych
przed destrukcyjnym działaniem gazów
Sposób według wynalazku polega na tym, że powierzchnię elementów metalowych pokrywa się wodnym roztworem wodorotlenku glinu lub glinianu sodu
o stężeniu 1-10%, suszy się i praży w temperaturze
350-750°C.
(3 zastrzeżenia)

Dział D
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
D03D

P.248137

Przędzina na przekładki do taśm
transporterowych, gumowych

1984 06 08

Żyrardowskie Zakłady Tkanin Technicznych im. M.
Kasprzaka, Żyrardów, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Technicznych Wyrobów Włókienniczych,
Łódź, Palska (Witold Romalski, Stanisław Kowalewski, Jan Piotrowski, Antoni Moczulski, Jan Jaros,
Andrzej Stasiński, Leszek Ostaszewski, Jadwiga Juszczyk, Grażyna Redlich).
Przędzalnia zwłaszcza na rdzeń
do elastycznych lutniociągów górniczych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania przędziny charakteryzującej się elastyczną, zwartą strukturą i równomierną grubością.
Przędzina składa się z dwóch podkładów równoległych nici stanowiących osnowę i wątek, ułożonych
względem siebie w taki sposób, że nitki układu wątkowego są przesunięte w stosunku do układu osnowego o kąt nie większy niż 45°. Osnowa i wątek zespolone są trwale nićmi, jedwabiem lub przędzą skręconą
z włókien naturalnych lub, chemicznych.
,
(3 zastrzeżenia)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania przedziny cechującej się wysoką siłą zrywającą, wysoką
odpornością na przebicie i wielokrotne zginanie przy
jednoczesnym minimalnym wydłużeniu.
Przędzina ma dwa podstawowe układy osnowa, wątek, przy czym osnowa, utworzona jest z kilku przędz
składowych połączonych metodą skręcania o masie liniowej łącznej 400-1000 tex przy skrętach 50-300
obr/m, wątek z przędzy pojedynczej lub nitkowanej
o masie liniowej 100-600 tex przy skręcie 50-300
obr/m, połączone trwale metodą przeszycia.
(1 zastrzeżenie)

D04H

P.249818

1984 10 01

Gliwickie Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażenia Obiektów Przemysłowych „Prozap", Gliwice,
Polska, (Andrzej Karda, Waldemar Będkowski, Mariusz.
Brzeziński, Romuald Pałubicki, Jolanta Głowacka).
Sposób wytwarzania wyrobów z wełny
mineralnej o zaburzonej orientacji włókien

D03D

P.248138

1984 06 08

Żyrardowskie Zakłady Tkanin Technicznych im. M.
'Kasprzaka, Żyrardów, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Technicznych Wyrobów Włókienniczych,
Łódź, Polska (Witold Romalski, Stanisław Kowalewski, Jan Piotrowski, Antoni Moczulski, Jan Jaros, Andrzej Stasiński, Leszek Ostaszewski, Jadwiga Juszczyk, Grażyna Redlich, Zdzisław Marchwiński, Zenon
Obacz, Władysław Banyś, Henryk Papaj, Jacek Gajos,
Janusz Luks, Zygmunt Marchaj, Bogusław Koziarkiewicz Barbara Maciej aszek, Aurelia Sugalska, Jadwiga
Potak).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymania wyrobów z wełny mineralnej, głównie w asortymencie
płyt, o zwiększonej wytrzymałości poprzecznej przy
niezmienionej ich gęstości.
Sposób wytwarzania wyrobów z wełny mineralnej
0 zaburzonej orientacji włókien, polegający na zaburzeniu pasmowo - równoległej orientacji włókien we
wstępnie uformowanym kobiercu charakteryzuje się
tym, że kobierzec (5) przekazywany z transporterów,
wprowadzającego dolnego (1) i górnego (2) o wyższej
prędkości liniowej, pomiędzy transportery dolny (3)
1 górny (4) o niższej prędkości liniowej, spiętrza się.
przy czym następuje falowa lub przestrzenna dezorien-
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tacja jego włókien w strefie spiętrzania zbieżnej
w kierunku ruchu kobierca (5) i (6) pomiędzy transporterami dolnym (3) i górnym (4) w ich odcinku
wejściowym.
Transportery, dolny (3) i górny (4) stanowią transportery komory polimeryzacyjnej, przy czym kobierzec (6) o zdezorientowanych włóknach bezpośrednio
utrwala się przez jednoczesne prasowanie i polimeryzację zawartej w nim żywicy.
(3 zastrzeżenia)

D06P

Nr 26 (314) 1985
P.248169

1984 06 11

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Bawełnianego, Łódź, Polska (Longina Kuchczyńska,
Anna Próchniewicz, Anna Guzek, Andrzej Sarzysko,
Bronisław Dzikowski).
Sposób barwienia wyrobów włókienniczych
z mieszanek włókien poliestrowych
i celulozowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia sposobu barwienia wyrobów włókienniczych z mieszanek
włókien poliestrowych i celulozowych oraz obniżenia
kosztów wybarwień.
Sposób według wynalazku polega na tym, że włókienniczy wyrób napawa się wodnym barwiarskim
roztworem
o pH równym 4 - 5 , zawierającym8 0,1-100
g/dm 8 barwników zawiesinowych,
0,1-2g/dm środka
zwilżającego, 0,1-30 g/dm s środka antymigracyjnego,
suszy i poddaje termicznemu utrwalaniu, następnie,
wyrób napawa się wodnym s barwiarskim roztworem
zawierającym 0,1-100 g/dm barwników bezpośrednich, paruje, obrabia w wodnym roztworze chlorku
lub siarczanu sodowego, płucze w wodzie, utrwala
utrwalaczem do barwników bezpośrednich, suszy i wykańcza apretura żywicową zgodnie z przeznaczeniem.
(1 zastrzeżenie)

Dział E
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO
E01D

P. 251194 T

1984 12 21

Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów, Warszawa, Polska (Jerzy Mazur).

E02B

1985 02 22

Antoni Gara, Kraków, Polska (Antoni Gara).
Sposób podwyższania ścian elementów
odwodnieniowych, stosowanych
do budowy rowów

Dylatacja mostowa i sposób montażu
dylatacji mostowej
Dylatacja według wynalazku składa się z elementów ochraniających (1) krawędź przerwy dylatacyjnej,
zakończonych strzemionami (10), elementów dociskających (2) w kształcie płaskownika i wkładki uszczelniającej (4) o kształcie zbliżonym do litery V z rozchylonymi końcówkami (8) ramion, umocowanej za
pomocą klinów (7) do elementów ochraniających (1).
Czoła elementów dociskających (2) wystają poza czoła
elementów ochraniających (1), a elementy te (1, 2) połączone są śrubami (6). Wierzchołki kątów utworzonych przez ramiona wkładki (4) są wyokrąglone.
Sposób według wynalazku polega na tym, że montaż dylatacji wykonuje się poza konstrukcją przęseł,
łączy jej elementy na sztywno za pomocą płaskowników (13), przemieszcza na konstrukcję przęseł, zabetonowuje, ucina płaskowniki (13) układa izolację
(3) i nawierzchnię (11), po czym na styku z dylatacja
wycina w nawierzchni (11) szczelinę (12), którą wypełnia się zalewą bitumiczną.
(3 zastrzeżenia)

P.252087 T

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania
konieczności wykonywania przekopu ziemnego ze skarpami w przypadku budowy rowu o głębokości większej niż głębokość elementu odwodnieniowego.
Sposób podwyższania ścian bocznych (7) elementu
odwodnieniowego (1) polega na nakładaniu na te ściany nasadek (4) o przekroju zbliżonym do kształtu litery zet.
(1 zastrzeżenie)

E04B

P.248092

1984 06 07

Główne Biuro Studiów i Projektów Zaplecza Technicznego Motoryzacji, Warszawa, Pracownia Technologiczno-Budowlana G.B 171, Lublin, Polska (Cezary
Trześniak).
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Ramowa konstrukcja dwuspadowa
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia materiałochłonności i ciężaru konstrukcji.
Ramowa konstrukcja dwuspadowa stanowi połączenie słupów (1), z ryglem (2), który wyposażony jest
w sporniki (5) stężone jętką (4) podwieszoną do rygla
(2) wieszakami (3). Ramowa konstrukcja* stosowana
jest w budownictwie do budowy hal fabrycznych,
obiektów magazynowych, obiektów dla potrzeb rolnictwa itp.
(2 zastrzeżenia)
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przez które przeprowadzone są i na których mocowane są cięgna (4), a pobocza formy wyposażone są w p o wierzchnie filtracyjne (6).
(2 zastrzeżenia)

E21B

P.248040

1984 06 04

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Andrzej Kaliszak).
Sposób wykrywania przebić wodnych
do rurociągu siarkowego w technologii
eksploatacji złóż siarki metodą otworową

E04B

P. 248093

1984 06 07

Główne Biuro Studiów i Projektów Zaplecza Technicznego Motoryzacji, Warszawa, Pracownia Technologiczno-Budowlana G.B. 171, Lublin, Polska (Cezary
Trześniak).
Ramowa konstrukcja dwuspadowa
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji cechującej się niskim zużyciem materiału
w stosunku do znanych rozwiązań oraz prostotą montażu.
Ramowa konstrukcja dwuspadowa zawierająca słupy
połączone ryglem dwuspadowym charakteryzuje się
tym, że do rygla (1) jest zabudowane cięgno (4) w taki
sposób, że osie rygla (1) słupów (2) i cięgna (4) przecinają się w węzłach połączenia słupów (2) z ryglem
(1), przy czym pomiędzy ryglem (1) i cięgnem (4) zabudowane są rozpory (3) i wieszaki (5).
(2 zastrzeżenia)

E04G

P.248189

1984 06 12

Politechnika Lubelska, Lublin,-Polska (Jakub Mames, Mieczysław Król).
Sposób i urządzenie do wytwarzania
sprężonych elementów strunobetonowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania wyższej wytrzymałości betonu i niższych odkształceń reologicznych betonu.
Istotą sposobu wytwarzania sprężonych elementów
struno-betonowych polegającego na wprowadzeniu
cięgien i ułożeniu mieszanki betonowej w formie jest
to, że cięgna sprężające (4) naciąga się, a siłę naciągu
cięgien sprężających przekazuje się na mieszankę betonową (5) poprzez suwakowe (3) części form, nadwyżkę wody zarobowej odprowadza się poza wyrób poprzez powierzchnie filtracyjne (6) formy a zabiegi
przyspieszające dojrzewanie betonu prowadzi się na
elemencie w formie.
Urządzenie do wytwarzania sprężonych elementów
strunobetonowych składa się z formy rozbieralnej
zamkniętej dwustronnie suwakowymi (3) czołami po-

Sposób wykrywania przebić wodnych do rurociągu
siarkowego otworu wydobywczego w technologii
eksploatacji złóż siarki metodą otworow,ą, według w y , nalazku polega na tym, że mierzy się temperaturę
wody i mieszaniny powietrzno-siarkowej w czasie
pompowania siarki w odcinku naziemnym rurociągów
przy głowicy otworu, a narastająca w czasie różnica
temperatur wskazuje na rozpoczęcie procesu przebicia
wody.
(1 zastrzeżenie)

E21B

P. 248053

1984 06 05

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Andrzej Kaliszak, Ryszard Marcinkowski).
Sposób udrożniania otworów
eksploatacyjnych i stref przyotworowych
złoża siarkowego
Sposób udrożniania otworów eksploatacyjnych w e d ług wynalazku polega na tym, że na powierzchnię
substancji siarkonośnej działa się silnym strumieniem
wodnego roztworu siarczku sodowego lub amonowego
cyrkulującego w zamkniętym lub częściowo zamkniętym obiegu, ewentualnie ogrzanego do temperatury
zbliżonej do temperatury topnienia siarki, w wyniku
czego następuje usunięcie siarki i elementów skały
płonnej, oddziela się nienasycony roztwór wielosiarczku od zawieszonej w nim skały płonnej i ewentualnie termostatuje, po czym ponownie zawraca do otworu.
Sposób udrożniania strefy przyotworowej złoża siarkowego polega również na tym, że roztwór wodny
siarczku sodowego lub amonowego ewentualnie ogrzany do temperatury zbliżonej do temperatury topnienia
siarki wprowadza się do złoża cyklicznie lub w sposób
ciągły w obiegu międzykolumnowym, a odbierany ze
złoża nienasycony roztwór wielosiarczku oddziela się
od zawiesiny skały płonnej i ewentualnie termostatuje, po czym ponownie wprowadza do złoża.
(2 zastrzeżenia)

E21B

P.248103

1984 06 OS

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, K r a ków, Polska (Bronisław Pankiewicz, Stefan Stanisław,
Stanisław Biały).
Zwężka wgłębna oraz sposób uszczelniania
zwężki wgłębnej w rurach wydobywczych
Zgłoszony wynalazek charakteryzuje się tym, że
zwężka wgłębna do zapuszczania rur wydobywczych
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przy odwiertach gazowych, że ma pręt sterujący (12)
z pierścieniowym wytoczeniem (12a), zakończony z jednej strony nagwintowaną głowicą (12b), a z przeciwnej tulejką (4) i osadzony jest w korpusie (10) posiadający od tyłu otwory (10c) dla kulek (3) podtrzymywanych równocześnie w rowku (5a) złącza (5), a od
góry posiadający rowek (10b) dla podtrzymywania
kulek (14) osadzonych w otworach (13a) tulejki (13)
oraz pod stożkiem (10 a) korpus (10) ma osadzony uszczelniacz (9), (9a) w osłonie (7), przy czym na pręcie
sterującym- (12) jest nawinięta sprężyna (15), a na
korpusie (10) jest osadzona sprężyna (6).
(2 zastrzeżenia)

E21C

P.247539

1984 05 02

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwice,
Polska Klöckner-Becorit GmbH, Castrop-Rauxel, Republika Federalna Niemiec (Wincenty Pretor, Franciszek Gaździk, Wojciech Skoczyński, Andrzej Kędziora, Marceli Gębka).
Sposób wydobywania węgla
systemem ścianowym
Wyrobisko ścianowe jest wyposażone w obudowę
kroczącą mającą wysuwną stropnicę (4) i wychylną
stropnicę (5). Do stropnicy (1) jest zamocowana podsadzkowa tama (8) przedstawialna niezależnie od ruchów obudowy.
Sposób według wynalazku polega na wybieraniu
węgla zabiorami (9a, 9b, 9c) przy nieruchomej obudowie, a jedynie przy wysuwaniu wysuwnej stropnicy
(4) i wychylnej stropnicy (5). Następnie przestawia
się obudowę na całej długości wyrobiska pozostawiając
tamę (8) w stałym położeniu. Po przestawieniu obudowy przesuwa się podsadzkową tamę (8) fragmentami
poczynając od jednego krańca wyrobiska ku jego drugiemu krańcowi. Podsadzkowa tama (8) przybiera
wówczas zarys rozciągniętego i spłaszczonego (S). Po
przestawieniu podsadzkowej tamy (8) wzdłuż całego
wyrobiska rozpoczyna się podsadzanie pustki piaskiem.
W tym czasie można jednocześnie wykonywać urabianie zabiorami (9a, 9b i 9c).
(1 zastrzeżenie)

P. 248049

1984 06 02

Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa „Polmag" Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwice, Polska (Jacek Cyruło, Andrzej Błażewicz, Eugeniusz
Kuczka, Andrzej Malina).
Ramię urabiające maszyny górniczej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmodyfikowania
konstrukcji ramienia urabiającego maszyny górniczej,
zwłaszcza kombajnu
węglowego,
umożliwiającego
istotne zwiększenie dokładności wykonywania ruchów
roboczych jego wolnego końca, na którym osadzona
jest głowica urabiająca lub inny podobnie działający
organ roboczy. Ramię według wynalazku charakteryzuje się tym, że składa się z dwóch części (1), (2) połączonych ze sobą za pomocą przegubu (3) oraz co
najmniej jednego siłownika (4) zamocowanego przegubowo do obu wspomnianych części, korzystnie po
ich zewnętrznej stronie.
(1 zastrzeżenie)

E21C
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1984 06 05

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Górnicze „Sieroszowice", Polkowice, Polska (Zbigniew Szabla, Roman Kamiński, Władysław Kosmalski, Andrzej
Broda, Zbigniew Gołębiewicz).
Sposób wybierania złóż
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wybierania złóż
rud, zwłaszcza rud miedzi średniej miąższości, zalegających na dużej głębokości systemem filarowo-zabierkowym z zastosowaniem do wszystkich czynności
technologicznych wysokowydajnych maszyn samojezdnych.
Sposób według wynalazku polega na rozcięciu pola
eksploatacyjnego filarami (2), które wybiera się zabierkami (3) rozmieszczonymi ustępliwie, z tym, że w każdym z filarów (2) po wybraniu kolejnej zabierki (3)
wybiera się dwuetapowo pozostałą przy pierwszej
zabierce nogę (4), przy czym w pierwszej kolejności
jej część od strony zrobów (5) uprzednio wybranego
filara, następnie przed linią przyszłego zawału w wybranych przestrzeniach pierwszej zabierki (3) i nogi
(4) wygradza się obudową (8) podporową chodnik (7)
wentylacyjny i likwiduje się te przestrzenie przez zawał lub podsadzkę.
(1 zastrzeżenie)
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Przedsiębiorstwo Państwowe Ogólnokrajowe Gwarectwo Węgla Brunatnego Centralny Ośrodek Badaw"Czo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor",
Wrocław, Polska (Tadeusz Biełous, Tadeusz Sikora,
Pranciszek Lipiński, Czesław Palczak).
Sposób eksploatacji szlamu o konsystencji
plastycznej lub półpłynnej ze zbiornika
o dużej powierzchni a małej głębokości
Przedmiotem wynalazku jest sposób eksploatacji
szlamu o konsystencji plastycznej lub półpłynnej ze
-zbiornika o dużej powierzchni a małej głębokości,
.zwłaszcza eksploatacji wapna ze zbiorników osadowych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
-w zbiorniku umieszcza się zespół pontonów (1), na
Tctóry 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 zbiorniku umieszcza
się kolejne transportowe zespoły pontonów (4), którymi
transportuje się urobek przy ich wahadłowym przemieszczaniu się.
, (■
(3 zastrzeżenia)

E21D

P.,247705

1984 05 15

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwice,
Polska (Klöckner-Becorit GmbH, Castrop-Pauxel, Republika Federalna Niemiec (Wincenty Pretor, Franciszek Gaździk, Wojciech Skoczyński, Janusz Strzemiński, Andrzej Kędziora, Marceli Gębka, Edward Rozmus).
Stropnica wysuwno-wychylna
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji wysuwno-wychylnej stropnicy umożliwiającej
wykonywanie trzech zabiorów o maksymalnej szerokości, niezależnie od nierówności stropu, bez przestawiania obudowy.
Stropnica wysuwno-wychylna górniczej obudowy
kroczącej ma wysuwną stropnicę (5) osadzoną na
wózku (3) przesuwanym wewnątrz stropnicy (2) za pomocą siłownika (4). Wysuwna stropnica (5) jest połączona z wózkiem (3) za pomocą przegubu (15) i jest
wokół tego przegubu wychylana za pomocą siłownika
(6). Zapewnia to kontakt wysuwnej stropnicy (5) ze
stropem mimo nierówności stropu. Na końcu wysuwnej stropnicy (5) jest zamocowana wychylna stropnica
(7). Na jej końcu jest zamocowana wychylnie osłona
(9) czoła ściany. Ruchy stropnicy (7) są wywoływane
siłownikiem (8), a osłony (9) siłownikiem (10).
(1 zastrzeżenie)

E21D

P. 247639

1984 05 11

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwi(ce, Polska (Klöckner-Becorit GmbH, Castrop-Rauxel,
Hepublika Federalna Niemiec) Wincenty Pretor, Franciszek Gaździk, Wojciech Skoczyński, Andrzej Kę-dziora, Marceli Gębka, Robert Milas, Bronisław Niemczyk).
Górnicza obudowa krocząca
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania obudowy górniczej zaopatrzonej w mechanizm przestawiania tamy, umożliwiający niezależność kroczenia
iamy od kroczenia obudowy, tak aby swobodny ruch
"tamy miał długość większą niż dwukrotną od długości
kroku obudowy.
Górnicza obudowa krocząca jest związana z tamą
podsadzkową (15) i zawiera mechanizm służący do
przestawiania tamy. Mechanizm ten składa się z siłownika (17) zamocowanego jednym końcem do stropnicy (21) a drugim końcem do górnej belki 19 stanowiącej zwieńczenie tamy (15). Dolna belka (16) tamy
(15) jest przesuwana za pomocą cięgna (8) powiązanego
z siłownikiem (3) zamocowanym do cięgna (10) mechanizmu lemniskatowego. Cięgno (8) po przewinięciu
przez krążek (4) jest zamocowane do drąga (2) przesuwającego się wraz z krążkiem (5). Przestrzenie podtłokowe siłowników (3 i 17) są połączone wzajemnie
przewodem (23). Przestrzenie podtłokowe tych siłowników są połączone przewodami (20 i 20a) ze źródłem
.zasilania.
(7 zastrzeżeń)

E21D

P. 248153

1984 06 11

Kopalnia Węgla Kamiennego „Sosnowiec", Sosnowiec, Polska (Jan Noszczyk, Marian Jędrzejewski, Andrzej Dominek, Andrzej
Niemiec, Henryk Trzepie%
towski).
Podziemna komora montażowa urządzeń
górniczych, zwłaszcza obudów
zmechanizowanych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia pracochłonności' oraz usprawnienia i zwiększenia bezpieczeństwa pracy w miejscu montażu i demontażu
obudów zmechanizowanych.
Komora charakteryzuje się tym, że w osi podłużnej
komory ustawia się stalowe ramy, z których każda
składa się z dwóch stalowych stojaków (1) połączonych w górnej części belką (4) stanowiącą tor jezdny;

wciągnika, usytuowaną prostopadle do osi wzdłużnej
komory. Poszczególne ramy usztywnione są pomiędzy
sobą poprzeczkami (5 i 6). Komora montażowa zlokalizowana jest w wydzielonej części chodnika w pobliżu
wyrobiska ścianowego.
(1 zastrzeżenie)

E21D
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P.248186

Górnicza obudowa sztywna
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania górniczej obudowy sztywnej z kształtownika V dla podziemnych wyrobisk korytarzowych, komorowych i połączeń charakteryzującej się wysoką nośnością złącza.
Obudowa z elementów wykonanych z kształtownika
V posiada w złączu jarzmo (1) obejmujące oba proste
końce (2 i 3) łączonych elementów. Jarzmo ma otwory
(4) do umieszczenia w nich dwóch kabłąków usytuowanych po obu stronach płaszczyzny (6) styku korzystnie symetrycznie. Odległość (a) kabłąka od płaszczyzny (6) styku nie może być mniejsza od wysokości
(H) i nie większa od długości (L) prostego odcinka?
(2, 3) dla łukowych elementów obudowy i /lub mieści
się w granicach (1/3) dla prostych elementów obudowy,
(i zastrzeżenie)

1984 06 12

Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych
„Fazos", Tarnowskie Góry, Polska (Marek Flak, Wincenty Pretor, Tadeusz Mijał, Hubert Pełka r Kazimierz
Spałek).
Stabilizator ustawienia stojaków
w obudowie zmechanizowanej
Wynalazek rozwiązuje opracowania takiego urządzenia do stabilizacji stojaka górniczego, które zapewniłoby właściwe ustawienie stojaków, prostopadle do
płaszczyzny roboczej stropnicy obudowy, niezależnie
od kierunku nachylenia pokładu i jednocześnie było
proste i tanie w wykonawstwie.
Stabilizator ma rurę (7) połączoną ze wspornikiem
(1), w której znajdują się sprężyny (8) i (9). Wewnętrzne końce sprężyn (8) i (9) rozparte są sworzniem
(12) umieszczonym w montażowym otworze (18),
a skrajne końce wspierają się na żebrach (17) stropnicy (6). Każdy z końców sprężyn (8) i (9) opiera się
o ' grzybek (10) z kołnierzem (11) o stożkowej powierzchni zewnętrznej. Sworzeń (12), który ma stożkowe prowadzenie, zabezpieczony jest przed wypadnięciem, korzystnie zawleczką (15). Stabilizator można
zastosować w obudowach górniczych zwłaszcza przy
eksploatacji na podsadzkę płynną.
(3 zastrzeżenia)

E21D

P. 248227

1984 06 15

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Górniczego „Budokop", Mysłowice, Polska (Marek Fulerski, Andrzej Kubański, Janusz Leszczyński).
Sposób prowadzenia zabiegu uszczelniania
obudowy tubingowej i urządzenie do stosowania
tego sposobu
Przedmiot wynalazku rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu prowadzenia zabiegu uszczelnienia
obudowy tubingowej za pomocą środków iniekcyjnych
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu gwarantujące bezpieczne ich wykonanie.
Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym,.
że tubing przed zabudowaniem uzbraja się w korek
(1) z umieszczonym wewnątrz zaworem (2) zwrotnym,
poprzez który wykonuje się pomiar ciśnienia za obudową oraz prowadzi proces wtłaczania środków iniekcyjnych.

E21D

P.248226

1984 06 15

Ośrodek Bada wczo-Roz woj owy Budownictwa Górniczego „Budokop", Mysłowice, Polska (Włodzimierz
Wesoły, Jan Mateja, Kazimierz Rułka, Ignacy Słoma,
Józef Piwowarczyk).
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W celu wykonania pomiaru ciśnienia na korek (1)
zakłada się nasadkę (3) pomiarową wyposażoną w manometr (13) oraz trzpień (11) i pokrętło (12) do otwierania zaworu (2) zwrotnego. Zabieg uszczelniania prowadzi się po zamknięciu zaworu, zdemontowaniu nasadki (3) pomiarowej i założeniu na korek (1) nasadki
(4) iniekcyjnej, poprzez którą wtłacza się środek iniekcyjny pod ciśnieniem powodującym otwarcie zaworu
(2) zwrotnego określonym odpowiednio na podstawie
wcześniej wykonanego pomiaru.
(4 zastrzeżenia)

E21F

P.248130

1984 06 07

Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa „Polmag" Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwice, Polska (Jan Spyra, Wojciech Skoczyński, Andrzej Frycz,
Helmut Ziegler, Wojciech Skolik, Edward Rozmus,
Kornel Ölender).
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Wyciąg górniczy do transportu
długich materiałów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie transportu wyciągiem górniczym długich materiałów załadowanych
na drzewiarce i nie mieszczących się wewnątrz szybowej klatki.
Wyciągowe naczynie (1) ma zabudowane na jego
głowicy (2) obrotową oś (3), z którą połączona jest
uchylna rama (4). Oś ta w stosunku do uchylnej ramy (4) znajduje się na końcu podpór (5) połączonych
z oporową płytą (7) i na przedłużeniu podstawy (6)
ramy (4), przez co po podniesieniu uchylnej ramy (4)
wokół osi (3) z poziomej pozycji załadowczej do pionowej znajdzie się wraz z załadowaną drzewiarką
(8) wewnątrz poziomego obrysu wyciągowego naczynia (1) i obok nośnych lin (9). Drzewiarką (8) z załadowanym długim materiałem wtaczana jest do" uchylanej ramy (4) opartej na torze w pozycji poziomej,
a po opasaniu obejmami (14) długiego materiału
z drzewiarką do ramy (4) są uchylnie podnoszone
do pionu i po zaryglowaniu zaczepem (11) podpory
(10) uchylnej ramy (4) są przygotowane do pionowego
transportu.
(1 zastrzeżenie)

Sposób i urządzenie do chłodzenia
atmosfery podziemnego wyrobiska
górniczego
Wynalazek sposobu chłodzenia atmosfery podziemnego wyrobiska górniczego polega na wykorzystaniu
hydraulicznego medium, służącego do napędzania
urządzeń w wyrobisku, jako medium odprowadzającego ciepło.
W tym celu schładza się medium hydrauliczne
w zbiorniku, z którego jest czerpane. Schładzania dokonuje się za pomocą lodu, w szczególności suchego
lodu. Urządzenie do stosowania tego sposobu jest
używane w wyrobiskach, gdzie panuje wyższa temperatura. W stropnicach (4, 4a, 4b) obudowy są pojemniki połączone w szereg, przez które za pomocą odrębnej pompy (11) i przewodów (12, 13, 14) przepompowuje się medium czerpane ze zbiornika (6). Medium
w zbiorniku (6) można schładzać za pomocą chłodniczego agregatu (9). Zbiornik (6) ustawiany jest wówczas w strumieniu powietrza wypływającego *z wyrobiska.
(7 zastrzeżeń)

E21F

P. 251991 T

1985 02 15

Kombinat Górňlczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, Polska (Zdzisław Ciurla).
Sposób poprawy parametrów powietrza
przewietrzającego kopalnię głębinową

E21F

P. 248240

1984 06 14

Kopalnia Węgla Kamiennego „Marcel", Wodzisław,
Polska (Franciszek Kopka, Henryk Kroker, Zdzisław
Zyman, Franciszek Kmieciak).

Wynalazek dotyczy kopalni głębinowej, w obszarze
której znajduje się pokład soli nadający się do
eksploatacji metodą ługowania. Zgodnie z wynalazkiem eksploatując sól metodą ługowania, wypłukaną
solankę kontaktuje się przeponowo lub bezprzeponowo z powietrzem przed dostarczeniem go do obszarów
eksploatacyjnych kopalni. Rozpuszczaniu soli towarzyszy pochłanianie ciepła, wskutek czego otrzymana
solanka posiada znacznie niższą temperaturę niż sól
i woda z których powstała. Rozwiązanie według wynalazku umożliwia wraz z jednoczesnym eksploatowaniem złoża soli metodą ługowania, wykorzystanie tego
endotermicznego efektu do schładzania powietrza doprowadzanego do obszarów eksploatowanych górniczo.
(1 zastrzeżenie)
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Dział F
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
F01M

P. 242932 T

1984 07 06

Andrzej Sliwiński, Warszawa, Polska (Andrzej Sliwiński).
Technologia doraźnego odpylania układów
olejowych silników turbinowych
Przedmiotem wynalazku jest sposób zmniejszenia
ilości zanieczyszczeń, które na skutek zużycia się elementów labiryntu dostają się w nadmiernej ilości do
układu olejenia łożysk wału silnika turbinowego, mającego labiryntowe uszczelnienie tych łożysk z przynajmniej jedną przestrzenią międzylabiryntową i nadmuchem labiryntów powietrzem niefiltrowanym.
Celem wynalazku jest umożliwienie ograniczenia
ilości zanieczyszczeń bez konieczności demontażu silnika.
Sposób według wynalazku polega na tym, że w przypadku stwierdzenia dostawania się zwiększonej ilości
zanieczyszczeń do układu olejenia łożysk (2) wału (1)
silnika turbinowego zmniejsza się ciśnienie powietrza
w przestrzeni międzylabiryntowej (9) zwiększając
upust powietrza kanałem (8) do otoczenia poprzez
"wymianę dyszy (10) na dyszę o zwiększanej średnicy.
(1 zastrzeżenie)

F02M

P. 245739

Włodzimierz Nosal, Gdańsk, Polska
Nosal).
,

1984 01 13
(Włodzimierz.

Preparator paliwa benzynowego
Celem wynalazku jest opracowanie urządzenia
umożliwiającego polepszenie jakości mieszanki paliwowo-powietrznej w silnikach spalinowych.
Urządzenie według wynalazku ma obrotowy element
(1), zaopatrzony na obwodzie w szczeliny równoległe
do osi jego obrotu, pojemnik paliwa (2), wlot powietrza (8), wylot mieszanki (4) oraz króciec dopływu
paliwa (7) i króciec przelewowy (5).
(2 zastrzeżenia)

F02C

P. 252905

1985 04 12

Pierwszeństwo: 84 04 16 - Szwajcaria
(nr 1899/84-5)
BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri&Cie., Baden,
Szwajcaria.
Oddzielacz wstępny do przewodów
prowadzących mieszaninę dwufazową
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji oddzielacza umożliwiającej zmniejszenie strat ciśnienia
i wilgotności szczątkowej.
Istota wynalazku polega na umieszczeniu oddzielacza wstępnego (3) w przewodzie (31) poniżej turbiny
wysokociśnieniowej. Przewód (31) ma rurę wewnętrzną
(33), zmniejszającą się w przekroju poprzecznym. Od
strony dopływu, pomiędzy początkiem rury wewnętrznej (33) a przewodem (31) jest pierścieniowa
szczelina (32) o izokinetycznej wielkości, przez którą
przepływa mieszanina (woda-para nośna), która jest
dalej poddawana uspokojeniu przez rurę wewnętrzną
(33), ukształtowaną w postaci dyszy Laval'a (33a).
Przez drugą rurę wewnętrzną (34) jest dokonywany
wewnętrzny rozdział fazowy mieszaniny (woda - para
nośna). Woda przepływa przez komorę (35b) i odpływa przez przewód (37), para nośna zbiera się w komorze (35a) i jest z niej odsysana przez przewód (36).
Oddzielacz ma zastosowanie w instalacjach turbin
parowych.
(3 zastrzeżenia).

F02M

P.246053

1984 02 02

Ryszard Borucki, Szamocin, Polska (Ryszard Borucki)..
Rozdzielacz hydrauliczny
Celem wynalazku jest opracowanie małogabarytowej
i taniej w wytwarzaniu konstrukcji rozdzielacza pompy wtryskowej do silników wysokoprężnych.
Rozdzielacz charakteryzuje się tym, że składa się
z korpusu (10) i obrotowej tulei rozdzielającej (9)
z otworem (12) przy czym w korpusie (10) wykonany
jest kanał centralny (13) oraz symetrycznie rozłożone
kanały (11), do których dołączone są przewody doprowadzające paliwo do wtryskowej. Tuleja (9) umieszczona jest w obudowie (15) i ma możliwość przesuwu
wzdłuż swojej osi obrotu, co umożliwia regulację
dawki paliwa.
(4 zastrzeżenia)
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Wewnętrzna tuleja (5), służąca do zamocowania i uszczelnienia elektrycznego przewodu (10) ma w części
wystającej na zewnątrz kołnierz (7) opierający się
o zewnętrzną tuleję (5), a w części wchodzącej do
przyłączowej skrzynki (2) ma rowek do osadzania
rozprężnego pierścienia (8), opierającego się o ściankę (4) tej skrzynki (2).
(2 zastrzeżenia)

F03G

P. 245628

1984 01 06-

Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska (Włodzimierz Augustyniak).
F02M

P. 251829 T

Monika Howorus* Daniel Howorus, Sulejówek, Polska (Monika Howorus, Daniel Howorus).
Urządzenie do poprawy jednorodności
mieszanki paliwowo-powietrznej do silnika
spalinowego
Istota wynalazku polega na wyposażeniu gaźnika
w dodatkowy element (8), umieszczony w gardzieli
(6), u wylotu gardzieli wewnętrznej (3), na drodze
paliwa wypływającego z rozpylacza (4). (1 zastrzeżenie)

F02N

P.248087

Sposób i urządzenie do przetwarzania
energii cieplnej w polu grawitacyjnym

1985 02 01

Sposób według wynalazku polegający na podgrzewaniu swobodnie osadzonego w polu grawitacyjnym.
czynnika roboczego i odbieraniu z układu energii mechanicznej charakteryzuje się tym, że chłodząc i/lub
grzejąc czynnik (2) roboczy, zwłaszcza na granicy faz
ciekłej i gazowej w punkcie krytycznym, zmienia sięza pośrednictwem pola grawitacyjnego gęstość rotującego strumienia czynnika (2) roboczego, a zerowy b i lans energetyczny przy stanie równowagi dynamicznej utrzymuje się pętlami (8, 9) zewnętrznych sprzężeń zwrotnych. Urządzenie według wynalazku składające się z turbiny (3), znajdującej się w obszarze wiru
czynnika (2) roboczego, wywoływanego przez źródło
(5) ciepła umieszczonego przed turbiną (3) charakteryzuje się tym, że turbina (3) jest zwrotnie sprzężona
przez regulator (7) i pętle (8, 9) sprzężenia zwrotnego
z jednej strony ze źródłem (5) ciepła, a z drugiej
strony z chłodnicą (4).
(3 zastrzeżenia)

1984 06 07

Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa „Polmag" Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwice, Polska (Ryszard Kidoń, Alina Szeloch, Jerzy Miemczok,
Roman Pisarek, Andrzej Szczurek, Zygmunt Biniarź,
Piotr Koźlik).
Rozrusznik elektryczny budowy
ognioszczelnej
Rozrusznik elektryczny według wynalazku ma przyłączoną skrzynkę (2) wyposażoną w przewodowe wpusty z zewnętrzną tuleją (5) i wewnętrzną tuleją (6).

F15B

P.248223

1984 06 14

Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa,
Polska (Edward Borkowski, Wacław Burzyński, R y szard Czajka, Jerzy Dobosz, Władysław Łuczyński).
Rozdzielacz hydrauliczny
Celem wynalazku jest opracowanie zwartej konstrukcji rozdzielacza o zmniejszonym ciężarze i zwiększonej funkcjonalności.
Rozdzielacz hydrauliczny zbudowany jest z walcowego
korpusu (1), w którym umieszczone są grzybkowe sterujące zawory (9f 10,11,12). Pary zaworów (9,10 i 11,12)
w płaszczyźnie prostopadłej do osi korpusu (1) są
przestawione względem siebie o 180°, zaś pary zaworów (9, 11 i 10, 12) w płaszczyźnie podłużnej są połączone równoległymi kanałami (16). Zawory (9, 11)
są połączone kanałem z przestrzenią (18) hydraulicznego siłownika od strony tłoka, a zawory (10, 12) są.
połączone skośnym kanałem (19) za pośrednictwem rurowego przewodu (20) zamocowanego osiowo w korpusie (1) rozdzielacza i osadzonego w tłoczysku.
(1 zastrzeżenie)^
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przez element zewnętrzny (3) wystaje ponad jego
płaszczyzny oporowe (10), które w położeniu zamontowania łącznika są dociągane śrubami do konstrukcji
nośnej.
(3 zastrzeżenia)
F16C
B23P

P. 248081

1984 06 07

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska
(Czesław Dybiec).
Urządzenie do kontroli i umocnienia
łożysk ślizgowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji urządzenia cechującego się dużą funkcjonałnością i uniwersalnością, a przede wszystkim zwieszoną wydajnością procesu dogniatania łożysk ślizgowych.
Istota urządzenia polega na tym, że głowica wielorolkowa zamocowana jest elastycznie w obejmie (10)
mając tym samym możliwość samonastawiania się
względem łożyska, a jej rolki dogniatające (1) zamocowane są obrotowo na obwodzie obudowy (2) i podparte są stożkiem (3) usytuowanym w osi tej obudowy
(2), która drugim końcem wkręcona jest w tuleję (9),
docisk rolek (1) dogniatających zrealizowany jest za
pomocą siłownika hydrauliczno-sprężynowego (8), (2).
Urządzenie szczególnie nadaje się do obróbki łożysk
małych o średnicach od 15 mm.
(4 zastrzeżenia)

F16B

P. 250830

198412 08

Pierwszeństwo: 84 06 10 - MTP
(nr 2/MTP/84).
Fabryka Samochodów Ciężarowych im. P. Dzierżyńskiego, Starachowice, Polska (Jerzy Kowalski,
Piotr Błasiński, Zdzisław Dziadura).
Łącznik sprężysty
Łącznik sprężysty przeznaczony jest do elastycznego łączenia części lub zespołów pojazdów mechanicznych, zwłaszcza do połączenia odchylanej kabiny kierowcy z podwoziem w miejscu jej obrotu.
Łącznik stanowi element gumowy (1) umieszczony
pomiędzy tuleją (2) wewnętrzną i elementem zewnętrznym (3). Element gumowy (1) obejmowany jest
z luzem na części obwodu przez element zewnętrzny
(3). Oba elementy na powierzchniach wchodzących
w połączenie mają wzajemnie odpowiadające sobie
wzdłużne wybrania (4) i/lub wzniesienia (5). Ponadto
«lement gumowy (1) częścią obwodu nie obejmowaną

F16C
B23P

P. 248085

1984 06 07

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska
(Czesław Dybiec).
Urządzenie do kontroli i umocnienia
łożysk ślizgowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji urządzenia cechującego się dużą funkcjonalnością i uniwersalnością, a przede wszystkim zwiększoną wydajnością procesu dogniatania łożysk ślizgowych.
Istota urządzenia polega na tym, że głowica wielorolkowa zamocowana jest elastycznie w obudowie
(6) mając tym samym możliwość samonastawiania się
względem łożyska, a docisk rolek (1) dogniatających
zamocowanych obrotowo do ramion sprężystego suwaka (2) z klinem rozpierającym (4) zrealizowany jest
za pomocą siłownika hydrauliczno-sprężynowego (10)»
(11) stykającego się z klinem rozpierającym (4).
(4 zastrzeżenia)
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Układ do stabilizacji momentu na wale
wyjściowym sprzęgła elektromagnetycznego

1985 02 28

Zrzesienie Przemysłu Ciągnikowego „Ursus", Warszawa, Polska (Stefan Mucha).
Sposób regulacji luzu w łożyskach stożkowych,
zwłaszcza koła pośredniego przedniego napędu
ciągników rolniczych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostego sposobu regulacji luzu w łożyskach stożkowych, zapewniającego uzyskanie wymaganego luzu.
Wymagany luz ustala się za pomocą śruby zaciskowej wkręcanej w tuleję (4) odpowiednim momentem,
po czym od strony kanałka, pod pierścień sprężysty
(7), wkłada się maksymalny pakiet podkładek (6),
a następnie po osadzeniu pierścienia sprężystego (7)
wykręca się śrubę zaciskową i usuwa. (1 zastrzeżenie)

Celem wynalazku jest opracowanie prostego i niezawodnego układu nie wymagającego stosowania złożonych przetworników.
Układ do stabilizacji momentu na wale wyjściowym
elektromagnetycznego sprzęgła poślizgowego napędzanego przez silnik indukcyjny zwarty i wyposażony
w regulator charakteryzuje się tym, że zawiera wzmacniacz operacyjny (W2), którego wejście nieodwracające jest dołączone do masy, a do wejścia odwracającego jest przyłączony rezystor (R5) pętli sprzężenia
zwrotnego oraz rezystor (R3) zasilany napięciem proporcjonalnym do prądu pobieranego przez jedną z faz
silnika i złożony z dwóch szeregowych części, pomiędzy które jest włączona jedna elektroda łącznika półprzewodnikowego (T) sterowanego napięciem fazowym
sieci. Druga elektroda tego łącznika jest przyłączona
do masy, przy czym wyjście wzmacniacza operacyjnego (W2) jest dołączone do wejścia regulatora (DD)
prądu wzbudzenia sprzęgła. ^ (3 zastrzeżenia)

F16F
F16D

P.252079 T

1985 02 22

Przedsiębiorstwo
Mechanizacji
Budownictwa
„ZREMB", Łódź, Polska (Władysław Górecki, Lucjan
Piekarski).

F16D

P. 252245 T

1985 03 05

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Władysław Pełczewski, Hubert Górski, Aleksander Pyć).

P.252190 T

1985 03 01

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J. Sniadeckich».
Bydgoszcz, Polska (Krzysztof Wernerowski, Józef Kamiński, Eugeniusz Waliszko, Lech Herman).
Tłumik wibroakustyczny,
zwłaszcza do pilarki tarczowej

Sprzęgło podatne
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia trwałości sprzęgła podatnego, przeznaczonego zwłaszcza do
napędu głowicy szlifierskiej. Sprzęgło ma gumowy
pierścień (1), w którym osadzone są symetrycznie i na
przemian tulejki (2) oraz sworznie (3).
Na płaszczyznach czołowych pierścienia (1) zamocowana jest jedna para obejm (4, 4') napędzających,
z których jedna obejma (4) jest zamocowana przesuwnie na tulejkach (2), a druga obejma (4'), znajdująca
się po przeciwnej stronie pierścienia (1), połączona jest
na stałe z końcami tulejek (2). Analogicznie przylega do
płaszczyzny bocznej pierścienia (1) i jest zamocowana
do sworzni (3) druga para napędzanych obejm (5, 50.
(1 zastrzeżenie)

59"

Celem wynalazku jest obniżenie poziomu hałasu..
Tłumik wyposażony jest w podzespoły obciążające
(6, 7 i 8) zrównoważone osiwo, które są symetrycznie
zamocowane na obwodzie nieruchomej osłony nośnej
(3), przy czym ilość ich jest dowolna. (1 zastrzeżenie)

F16F

P.252306

T

1985 03 07

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J. Sniadeckich,
Bydgoszcz, Polska (Krzysztof Wernerowski).
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Rezonansowy tłumik drgań poprzecznego
łożyska gazowego
Tłumik charakteryzuje się tym, że w panwi (1)
umieszczona jest tuleja (2), w. której wykonana jest
dowolna ilość symetrycznie rozmieszczonych zagłębień
rezonansowych (3) wypełnionych materiałem tłumiącym (4) i połączonych otworami (5) z szczeliną nośną
(6) łożyska.
(1 zastrzeżenie)

F16F

P. 252307

Dynamiczny tłumik drgań poprzecznego
łożyska, zwłaszcza przepływowego
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji tłumika nie powodującej konieczności powiększania objętości całego ułożyskowania. Tłumik charakteryzuje
się tym, że w czopie (2) umieszczona jest mimośrodowo tuleja sprężysta (5) z masą (3) oraz z masą wyrównoważającą (4) o innej gęstości.
(1 zastrzeżenie)

P. 248107

zmianie kierunku obrotów wału wejściowego na ich
hamowanie tylko za pomocą części hydrokinetycznej
sprzęgła.
Według wynalazku na wejściowym wale (1) osadzona jest piasta (2), na której na jednej części osadzony
jest wirnik pompy (8), a na drugiej części tocznie na
rolkach (3) łożyskowana jest cierna część (5) sprzęgła
jednokierunkowego. Ta część piasty (2), na której łożyskowana jest cierna część (5) sprzęgła jednokierunkowego stanowi jednocześnie wewnętrzny element
sprzęgła jednokierunkowego, a cierna zewnętrzna część
(5) sprzęgła jednokierunkowego jest jednocześnie pierścieniem części mechanicznej sprzęgła. (1 zastrzeżenie)

1955 03 07

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J. Śniadeckich,
Bydgoszcz, Polska (Krzysztof Wernerowski).
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1984 06 08

F16J

P.248088

1984 06 07

Centrum Mechanizacji Górnictwa, Gliwice, Polska
(Henryk Wencel, Werner Magiera, Kornel Ölender,
Jan Orlacz, Wojciech Skoczyński).
Pierścień uszczelniający elementy wirujące
Pierścień uszczelniający elementy wirujące ma pierścień (9) i uszczelkę (8) o przekroju kołowym w rowku
(5). Tworzą ten rowek obudowa (1) i nakładka (2).
Obudowa (1) ma kołnierz (15) z zaczepem (3) tkwiącym w wybraniu (16) nakładki (2). Na obwodzie obudowy (1) jest rowek (4), a w nim uszczelka (6). Pierścień (9) przylega do uszczelnianego wirującego wału,
a pierścień (6) tkwi w gnieździe w kadłubie maszyny.
(6 zastrzeżeń)

F16K

P.248050

1984 06 04

Lubuska Fabryka Zgrzeblarek Bawełnianych „Polmatex-Falubaz", Zielona Góra, Polska (Antoni Karasiński, Ryszard Lipiec).

Zakład Techniki Próżniowej, Koszalin, Polska (Zbigniew Osipowicz).

Sprzęgło hydromechaniczne

Napęd klapowego zaworu odcinającego

Wynalazek dotyczy sprzęgła hydromechanicznego,
które pozwala na rozruch i napęd dużych mas, a przy

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie elastyczne'go
przeniesienia ruchu z trzpienia (14) na klapę (6).
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Zawór zawiera korpus (1) z kołnierzem (2, 3). Do
jednego z nich (2) przykręcony jest pierścień (4) z elementem uszczelniającym (5), do którego jest dociskana klapa (6) zaworu. Klapa (6) poruszana jest dźwignią
(9), która otrzymuje napęd poprzez trzpień (14) z zespołu napędowego (27). Trzpień (14) jest dzielony
a obie jego części (Í5 i 16) połączone są zespołem
sprężystym (17, 21, 22, 24).
(3 zastrzeżenia)

F16K

P.248120

6L

Zawór butlowy, zwłaszcza do butli
zawierających propan - butan
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania zaworu bultowego, zwłaszcza do butli zawierających
propan-butan, o zwiększonej trwałości i samohamowności przed samoczynnym otwieraniem się wynikających z zabezpieczenia nie obracania się grzybka (2)
zawierającego uszczelnienia czołowe (3) współpracujące z gniazdem zaworu (4) usytuowanym wewnątrz
korpusu (1) i baczne dławiące (5) w czasie otwierania
i zamykania zaworu i rozdzielania grzybka (2) od
wrzeciona (8) wykonującego ruch obrotowy przy jednoczesnym ich sprzężaniu i zabezpieczeniu osiowego
przenoszenia sił pomiędzy wrzecionem (8), grzybkiem
(2) i gniazdem zaworu (4) oraz wyposażonego dodatkowo w przelewowy zawór bezpieczeństwa, którego
nakrętkę nastawczą (13) można łatwo zablokować
przed zmianą nastawy i który umieszczony jest wewnątrz wrzeciona (8).
(3 zastrzeżenia)

1984 06 08

VEB IFA - Automobilwerke Ludwigsfelde, Ludwigsfelde, Niemiecka Republika Demokratyczna (Klaus
Hofmann, Christoph Peter, Horst Rossbach, Richard
Langer).
Urządzenie zabezpieczające przed skutkami
pękania rur gazowych układów napędowych
pojazdów
Wynalazek ma na celu samoczynne zabezpieczenie
gazowego układu napędowego przed skutkami pękania gazowych przewodów ciśnieniowych, niezależnie
od stanu napełnienia zbiorników gazu, oraz dokładne
uszczelnienie w przypadku awarii przy zapewnieniu
działania.
Urządzenie ma przy każdym zbiorniku gazu (1), za
zaworem (2) odcinającym, umieszczony zawór (3) zabezpieczający przed skutkami pękania rur. Zawory
(3) są ze sobą połączone przewodem i mają wspólne
urządzenie luzujące (5). Zawór zabezpieczający (3) ma
obudową (6), w której jest umieszczony w wąskiej
szczelinie pierścieniowej tłok (12), oparty za pośrednictwem sprężyny (10) o uszczelniony popychacz (4),
wychodzący na zewnątrz. Tłokowi (12) jest przyporządkowane gniazdo uszczelniające (11). Pod tłokiem
znajduje się drugi popychacz ze sprężyną (13), jak
również większa szczelina pierścieniowa (16).
(4 zastrzeżenia)

F16K

P. 248238

1984 06 14

Zakłady Aparatury Elektronicznej MERA-REFA,
Świebodzice,
Fabryka
Osprzętu
Samochodowego
POLMO, Łódź, Polska (Andrzej Lis, Edward Krumplewski, Bogdan Kreczmer, Ryszard Nackiewicz, Zbigniew Juran, Bogdan Dryzek, Edmund Lisiak).
Elektromagnetyczny zawór iglicowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zminiaturyzowania konstrukcji i uproszczenia technologii zaworu.
Zawór charakteryzuje się tym, że cewka (2) z zespołem iglicy (6) jest umieszczona wewnątrz cylindrycznej, dwustronnie zamkniętej komory (1), stanowiącej obwód magnetyczny. Komora (1) po stronie
wyprowadzenia iglicy (6) jest zakończona tulejką redukcyjną (9), a po stronie wyprowadzenia końcówki
uzwojenia (7) - wielokątem (10).
(1 zastrzeżenie)

F16K

P.248198

1984 06 14

Zakład Doświadczalny Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kraków, Polska (Stanisław
Szramel, Zbigniew Tałach, Marek Piwowarczyk).
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1985 02 25

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Jan
Bogusław Gwiazda).
Zawór bezpieczeństwa
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji zaworu bezpieczeństwa skutecznie zabezpieczającej układ
hydrauliczny górniczej obudowy hydraulicznej przed
przeciążeniem i uruchamiającej blokadę układu.
Zawór ma przekładniowy człon pośredniczący (B)
umieszczony pomiędzy zaworem, najkorzystniej przelewowym, a częścią elektryczną zawierającą zworę
i zestyki. Człon przekładniowy (B) składa się z dwóch
równoległych dźwigien (10, 11) o naprzeciwległych
osiach obrotu. Końcówka dźwigni (10) opiera się o
dźwignię (11), która podparta jest suwakiem (5). Dźwignie (10,11) przekazują ruch suwaka (5) na suwak (15),
z którym połączony jest łącznik (20). Łącznik (20) jest
zaopatrzony w głowicę (21) mocującą zworę (23) i zwierającą zestyki (24,25).
(2 zastrzeżenia)

F16L

P. 248104

F23C
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1985 03 12

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Stanisław Kruczek, Halina Kruczek, Mieczysław Świętochowski, Mieczysław Kołtunik, Andrzej Cymbała).
Palenisko cyklonowe do spalania paliw odpadowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie bezpiecznego spawania odpadów drzewnych i drewnopodobnych powstających podczas obróbki drewna i zalegających na*
placach. Odpady te występują w postaci trocin i pyłów.
Wynalazek dotyczy paleniska cyklonowego składającego się z komory sgalania i komory dopalania wyposażonych w palnik i dysze powietrza, a zbudowanego^
z wewnętrznego i zewntęrznego płaszcza wyłożonego«
wewnątrz wymurówką szamotową.
Istota wynalazku polega na tym, że palenisko stanowi cylindryczna, cyklonowa komora spalania (l)r
której przednia część zamknięta jest dwuścienną,.
przednią pokrywą (3), a tylna część zamknięta jest
tylną, dwuścienną pokrywą (2). Przednia pokrywa (3)^
ma centralny otwór zamykany drzwiczkami (7), a tylna pokrywa (2) ma centralny, przelotowy otwór łączący komorę spalania (1) z komorą dopalania (8).
Obydwie pokrywy (2 i 3) wyposażone są w króćce (9)*
zamontowane stycznie do zewnętrznych obwodów p o kryw, doprowadzające powietrze między ścianki. W
tylnych ściankach obu pokryw (2 i 3) wykonane są.
otwory (10) usytuowane współosiowo wokół otworów
centralnych. Komora spalania (1) wyposażona jest w
palnik (4) doprowadzający mieszaninę trocinowo-powietrzną do komory spalania (1) oraz w co najmniej
dwie powietrzne dysze (5) zamontowane stycznie do«
wewnętrznej ścianki komory (1).
(2 zastrzeżenia)

1984 06 06

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk, Polska (Jan
Piotrowski, Władysław Wiśniewski).
Urządzenie do płukania rurociągów olejowych
Wynalazek dotyczy urządzenia do płukania rurociągów olejowych, które ma szczególnie zastosowanie do
płukania rurociągów hydrauliki napędowej zwłaszcza
na statku.
,
Urządzenie to ma po stronie tłocznej wysokociśnieniowej pompy (5) zamontowany pneumatyczno-hydrauliczny akumulator (7). Akumulator ten wyposażony
jest w zawór (10) sterowany tłokiem (8) powodującym
cykliczne rozładowanie akumulatora. (1 zastrzeżenie)

F23C

P.252367 T

1985 03 12

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Stanisław Kruczek, Halina Kruczek, Rudolf Zamojdo, Mieczysław Swiętochowski, Lucjan Sliwonik).
Palenisko cyklonowe do spalania odpadowych paliw
stałych, półstałych i ciekłych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie spalania odpadowych paliw zarówno ciekłych, jak i półstałych i stałych będących zbędnymi odpadami zagrażającymi n a turalnemu środowisku.
Wynalazek dotyczy paleniska składającego się z komór spalania wyposażonych w palniki i dysze powietrza oraz z chłodzonego pochyłego rusztu, a także wyposażonego w podajnik ślimakowy, przy czym komora
spalania paliwa półstałego i ciekłego wykonana jest
z zewnętrznego i wewnętrznego płaszcza i wyłożona-i
jest wewnątrz szamotową wymurówką.
Istota wynalazku polega na tym, że palenisko stanowi cylindryczna, cyklonowa komora (1) spalania paliw ciekłych i półstałych nachylona pod kątem a = 5°'
do 15° i połączona gardzielą (2) z pionową komorą (3)spalania paliw stałych. W komorze tej umieszczony
jest pochyły ruszt (4), a w górnej części znajduje sięokno (5) do podawania paliwa stałego i wylotowy k a -
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nał (6) odprowadzający spaliny. Pod rusztem (4) usytuowany jest otwór nawiewny (7) i spustowy lej (8),
natomiast komora (1) spalania paliw półstałych i ciekłych zakończona jest wstępną komorą (10) wyposażoaią w palnik na paliwo ciekłe i połączoną dwuścienną
arurą (11) z zasobnikiem paliwa półstałego. Między
.ściankami znajduje się czynnik grzewczy.
.
(2 zastrzeżenia)

F24F

P. 248047

1984 06 01

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Wrocław, Polska (Jerzy Tomański).

F24F
H02K

63
P.248048

1984 06 01

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Wrocław, Polska (Jerzy Tomański).
Układ wentylacyjny o zmniejszonej hałaśliwości
z chłodzeniem silnika elektrycznego
Przedmiotem wynalazku jest układ wentylacyjny o
zmniejszonej hałaśliwości z chłodzeniem silnika elektrycznego, przeznaczony do usuwania zanieczyszczonego powietrza.
Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, że
jest zbudowany w postaci prostopadłościennego bloku
wentylacyjnego (1) mającego dwie oddzielne komory;
ssawną (2) i silnikową (4) oddzielone ścianą działową
(22), a ograniczone ścianami bocznymi (5) i ścianą dolną (6), wykonanymi z płyt dźwiękochłonnych. W komorze silnikowej (4) między osłoną (16) wentylatora
(15) silnika (14) i króćcem wlotowym (9) w ścianie
bocznej (5) jest usytuowany w jednej osi z silnikiem,
prostoliniowy kanał (8) doprowadzający świeże powietrze do chłodzenia silnika (14). Kanał doprowadzający (8) składa się z elastycznego króćca łączącego (10)
na jednym końcu mającego kołnierz (11) współpracujący z osłoną (16) wentylatora silnika, a drugim końcem współpracuje z króćcem wlotowym (9) w ścianie
bocznej (5) komory silnikowej (4). Króciec wylotowy
(13) wentylatora (17) usytuowanego na ścianie dolnej
(6) w komorze silnikowej (4) jest połączony elastycznym łącznikiem (19) z króćcem wylotowym (20) odsysanego powietrza komory silnikowej, przy czym króciec ssący (3) zanieczyszczonego powietrza jest usytuowany w jednej ze ścian bocznych (5) komory ssącej
(2) równoległych do osi wentylatora, natomiast króciec
ssący (23) wentylatora (17) jest umieszczony w ścianie
działowej (22). Ściany boczne (5) między sobą oraz ze
ścianą dolną (6) i ze ścianą działową (22) są połączone za pomocą znanych łączników (21). (3 zastrzeżenia)

Blok wentylacyjny o zmniejszonej hałaśliwości
Przedmiotem wynalazku jest blok wentylacyjny o
umniejszonej hałaśliwości, przeznaczony zwłaszcza do
małych pomieszczeń, w których przebywają ludzie.
Blok wentylacyjny według wynalazku charakteryzuje się tym, że jest zbudowany korzystnie z prostopadłościennej komory (1), wewnątrz której na jej podstawie (4) jest zamocowany wentylator (8) wraz z napędzającym silnikiem elektrycznym, chłodzonym zanieczyszczonym powietrzem odsysanym z danego pomieszczenia. Ściany boczne (2), ściana górna (3) i podstawa (4) komory (1) są- wykonane z płyt dźwiękochłonnych, z tym, że w jednej ze ścian (2,3) równoległych do osi wentylatora (8) jest usytuowany króciec wlotowy (5) powietrza zanieczyszczonego odsysanego do komory (1). Ściany (2,3) między sobą oraz
podstawą (4) są połączone za pomocą łączników (7),
przy czym wszelkie szczeliny między ścianami (2,3 i 4)
są wypełnione pastą głuszącą, a wszystkie wewnętrzne powierzchnie komory (1) są pokryte warstwą spienionego tworzywa sztucznego.
(5 zastrzeżeń)
F24H

P.248083

1984 06 05

Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów, Tarnowskie
Góry, Polska (Jan Rudzki, Norbert Knefel, Ireneusz
Kulej).
Kocioł wodny
Kocioł wodny - podgrzewacz wody
według wynalazku posiada w osi cylidryçznego płaszcza (1) zabudowaną centralną rurę komunikacyjną (17) połączoną z cylindrycznym płaszczem (1) wewnętrznymi przegrodami (14), które połączone są z kątowymi przegrodami (15) rur (11) pęczków (6) i (7), a te z zewnętrznymi przegrodami (13). W ten sposób utworzone są
trzy szczelne ciągi gazowe (5) oraz trzy odizolowane
kanały remontowe (16). Do centralnej rury komunikacyjnej (17) mocowana jest konstrukcja nośna (18) pęczków (6) i (7) rur stalowych (11) oblewanych ożebrowanymi koszulkami żeliwnymi.
(3 zastrzeżenia)
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oraz komorę akumulacyjną ciepła (12). Wolna przestrzeń (10) jest połączona poprzez klapę (17) z koomorą
akumlacyjną (12), która poprzez wentylatory (15) jest
połączona z silosami (6). Wielkopołaciowy, dwuwarstwowy dach, stanowiący kolektor słoneczny (7) oraz
jednocześnie obudowę silosów (6), ustawiony jest ponad silosami pod kątem około 60° do poziomu w kierunku zbliżonym do maksymalnego nasłonecznienia.
Konstrukcja silosów (6) jest zintegrowana z konstrukcją budynku magazynowego, w którym silosy (6) ziarna są wykorzystywane korzystnie jako słupy konstrukcyjne budynku, względnie jako konstrukcje niezależne.
(7 zastrzeżeń)

F25B

P.248168

1984 06 11

Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych, Dębica, Polska
(Jan Glań, Jan Magdoń, Adam Ochał).
Układ chłodniczy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie układu chłodniczego z jedną sprężarką zdolną realizować sprężanie
par czynnika jednostopniowe i dwustopniowe.
Układ posiada odcięcie zaworem (10) cylindrów sprężarki (1) realizujących drugi stopień sprężania od kolektora ssania. Strona tłoczna cylindrów realizujących
pierwszy stopień sprężania jest połączona za pośrednictwem zaworu trój drożnego (9), chłodnicy między stopniowej (4) ze stroną ssawną cylindrów realizujących drugi stopień sprężania. Rurociąg zasilania czynnikiem parownika (3) połączony jest za pośrednictwem
zaworu odcinającego (11), zaworu zwrotnego (8) i zaworu regulacyjnego (6) z przewodem zasilającym
chłodnice międzystopniową (4).
(2 zastrzeżenia)

F26B
A01F
E01H

P.251958 T

F27B
F27D

P. 248054

1984 06 04

Huta „Łabędy", Gliwice, Polska (Zbigniew Malewski, Wilihelm Kirsz, Andrzej Sikora, Kazimierz Ochab,.
Jan Nowak, Karol Eisner, Rajmund Kłos, Ludwik
Abramek, Stanisław Zakrawacz).
Piec do topienia metali
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia
konstrukcji i zwiększenia trwałości pieca.
Piec ma podłużne belki (7) stanowiące przewód, dc*
którego poprzez słupy zbrojenia głowicy (8) doprowadza się powietrze wtłaczane przez wentylator. Do belki (7) przyspawane są skrzynkowe półki z otworami.
Na półkach spoczywają konstrukcje nośne (5) poszczególnych segmentów, posiadające rurowe elementy z.
nawierconymi otworami. Zbrojenie trzonu (10) pieca
wykonane jest jako skrzynkowa konstrukcja spawana, posiadająca żebra wzdłużne (14) i pasy poprzeczne (15). Górne żebra poprzeczne (17) biegną nad gór-g
nymi żebrami wzdłużnymi (16). Przestrzeń spalania'
pieca ma kształt zbliżony do powierzchni walcowej.
(3 zastrzeżenia)

1985 02 15

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji
Rolnictwa, Warszawa, Polska (Stefan Tomczyk).
Magazyn zbożowy z kolektorem słonecznym
do suszenia ziarna
,
Magazyn ma .wielkopołaciowy dwuwarstwowy dach
stanowiący kolektor słoneczny (7) z wolną przestrzenią
(10) pomiędzy warstwami, umożliwiającą przejmowa'iiie energii słonecznej i zamianę jej na energię cieplną

F27D
B66C

P.248209

1984 06 13

Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana", Lubiana,
Polska (Bogusław Szlagowski, Edmund Dunst).
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Przesuwnica wózków piecowych

F27D

Wynalazek rozwiązuje zagadnienia eliminacji drgań
wózka piecowego, zwiększenia wydajności przesuwnicy i polepszenia ergonomii pracy.
Przesuwnica wózków piecowych składa się z głównego pomostu (1), zaopatrzonego w mechanizm jazdy
oraz amortyzowanego pomostu (5). Główny pomost (1)
wyposażony, jest w sterowniczy pulpit (3) i nośną
konstrukcję (4) zbieraika prądu. Do głównego pomostu (1) przymocowany jest mechanizm regulacji jezdnych kół oraz mechanizm (12) ryglowania piecowego
wózka. Amortyzowany pomost (5) osadzony na pionowych amortyzatorach, ma umieszczone po bokach prostokątane poziome amortyzatory tłumiące drgania poprzeczne. Przesuwnica zaopatrzona jest w mechanizm
przenoszenia.
Urządzenie jest przeznaczone do przewozu w czasie
procesu technologicznego wózków piecowych, załadowanych łatwymi do uszkodzenia materiałami ceramicznymi, zwłaszcza półfabrykatami i wyrobami z porcelany.
(6 zastrzeżeń)

F27D

P. 252053 T
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P. 253145

1985 04 2»

Pierwszeństwo: 84 05 03 - Francja (nr 84-07521)
Aluminium Pechiney, Paryż, Francja (Georges Dupart, Bernard Langon, Benoit Sulmont).
Sposób przejścia w stan zwiększonego zasysania gazów*
i urządzenie do przejścia w stan
zwiększonego zasysania gazów
w procesie wytwarzania aluminium
Celem wynalazku jest zautomatyzowanie przejścia
ze stanu zasysania normalnągo w stan zwiększonegozasysania gazów wydalanych przez szereg elektrolizęrów w procesie wytwarzania aluminium na drodze
termoelektrolizy, w przypadku, gdy zostanie otwarta
co, najmniej jedna pokrywa elektrolizera.
Sposób według wynalazku polega na tym, że mierzy się ciągle temperaturę t(i) gazów w każdym układzie i spośród n układów przewodów wychwytujących,
gazy znad kadzi elektrolizerów, porównuje się każdą
temperaturę t(i) gazów z pierwszą górną wielkością,
zadaną tj(i), niższą od wielkości bazowej to(i) i w
przypadku gdy co najmniej jedna z mierzonych wartości temperatury t(i) jest równa lub mniejsza od
ti(i) wywołuje się przejście do stanu zwiększonego zasysania gazów. Następnie kontynuuje się ciągły pomiar temperatury t(i) gazów i porównuje się każdą
temperaturę t(i) gazów z drugą, dolną wartością zadaną t'jü), niższą od tx(i), przy czym gdy wszystkie
mierzone temperatury t(i) stają się wyższe od t'i(i) stan ten odpowiada powrotowi do sytuacji zamkniętego elektrolizera - wywołuje się powrót do stanu
normalnego zasysania.
Urządzenie do stosowania sposobu wg wynalazku
zawiera środki do pomiaru temperatury gazu t(i) w
każdym kanale i, środki do porównywania pomiarów
temperatury t(i) z pierwszym wielkością zadaną ti(i)
i drugą wartością zadaną X\{\), elementy do włączania stanu zwiększonego zasysania, elementy do
wyłączania stanu zwiększonego zasysania oraz środki
do regulowania wydatku gazu w kolektorze każdegoelektrolizera oraz elementy do ustalania wielkości zadanych tj(i), t'i(i).
(10 zastrzeżeń*

1985 02 21

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Jerzy
Jaroszewicz).
Urządzenie prowadzące kolumnę nośną elektrody
hutniczego pieca łukowego
Wynalazek dotyczy urządzenia prowadzącego kolumnę nośną elektrody hutniczego pieca łukowego zapewniającego właściwe prowadzenie kolumny i przenoszenie obciążeń na konstrukcję wporczą pieca oraz
ciągłą samoczynną regulację luzu w parze rolki"1*listwa prowadząca.

Urządzenie składa się z korpusu (1), w którym zamontowane są suwaki (2) w pionowych prowadnicach
ślizgowych korpusu. W suwakach (2) na nieruchomo
osadzonych osiach (6) ułożyskowane są niewahliwie
rolki (8). Przesuw do dołu suwaków (2) wraz z rolkami (8) w prowadnicach korpusu (1) realizowany jest
w wyniku odkształcenia się wstępnie napiętych sprężyn śrubowych, opierających się o powierzchnie zderzaków zblokowanych z suwakami (2). (3 zastrzeżenia)

F28D

P. 248264

1984 06 16

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice,
(Krzysztof Gosiewski, Janusz Kaliszewski).

Polska

Wymiennik ciepła
Przedmiotem wynalazku jest wymiennik ciepła o r u r kach pionowych do międzypółkowego chłodzenia gazu
w reaktorze kontaktowym, dzielony w płaszczyźnie
pionowej na dwie lub więcej części (1) wysuwalnych
poza obrys reaktora, korzystnie po prowadnicach (3).
(2 zastrzeżenia)*
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F.248233

1984 06 15

Ośrodek Badawczo-Rozwoj owy Techniki Medycznej
„ORMED", Warszawa, Polska (Jan Łysakowski).
Sposób napędu papieru w rejestratorach
Sposób napędu papieru w rejestratorach sygnałów
elektrycznych i nieelektrycznych według wynalazku
polega na oddziaływaniu pola magnetycznego wędrującego wzbudzonego w otwartym obwodzie magnetycznym (3) na rolkę (1) wykonaną z materiału paramagnetycznego albo diamagnetycznego. Ruch obrotowy rolki (1) uzyskany poprzez oddziaływanie pola
przesuwa papier (2) w rejestratorze. Żądaną prędkość
obrotową rolki uzyskuje się poprzez regulację amplitudy i częstotliwości napięcia zasilającego otwarty
obwód magnetyczny.
(1 zastrzeżenie)

(J01F

P. 248188

Urządzenie do dozowania małych ilości czynnika
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do dozowania małych ilości czynnika mające zastosowanie
szczególnie do dozowania sodu lub jego amalgamatu
do wysokoprężnych lamp sodowych.
Urządzenie stanowi zamknięte naczynie cylindryczne
(1) wyposażone w króćce (2) dla doprowadzenia czynnika dozowanego i gazu oraz w rurkę dozującą (3)
umieszczoną w dnie (4). Bezpośrednio nad dnem (4)
naczynia (1) znajduje się obrotowo osadzona na trzpieniu (6) wyprowadzonym na zewnątrz naczynia (1)
tarcza dozująca (7) posiadająca jeden lub kilka otworów dozujących (9) o wymiarach dobranych do wymaganej dozy czynnika dozowanego. Do tarczy dozującej (7) przylega tarcza stała (10) zaopatrzona w niesymetrycznie umieszczoną rurkę (11) wystaj?*(:ą ponad
powierzchnię czynnika dozowanego oraz w niesymetrycznie usytuowany otwór (12) do przepuszczania
czynnika dozowanego. Rurka dozująca (3) w dnie (4)
naczynia (1) oraz rurka (11) w tarczy stałej (10) są
współosiowe, a odległość osi rurek (3) i (11) od osi
naczynia (1) jest równa odległości osi otworów (9)
i (12) w tarczy dozującej (7) i w tarczy stałej (10) id
osi naczynia (1).
'
.
(1 zastrzeżenie)

1984 06 12

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Tadeusz
Prusakowski, Ryszard Wogacki).
Elektromagnetyczny czujnik przepływu
Elektromagnetyczny czujnik przepływu przeznaczony do pomiaru prędkości statków lub odległości w
-żegludze, odznacza się tym, że posiada rdzeń ferromagnetyczny (1) kubkowy zakończony występem (11)
kształtującym strumień magnetyczny cyfrowy na
płytce poziomej (7), do której umocowane są elektrody pomiarowe (3) usytuowane pod występem (11) oraz
w bezpośredniej odległości od opływowej powierzchni
dyskowej obudowy głowicy czujnika. (1 zastrzeżenie)

G01G

P. 248081

1984 06 05

Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań, Polska
(Zygmunt Wągrowski, Andrzej Mroczkowski, Tomasz
Seńczuk).
«
Dozownik materiałów sypkich i cieczy
Dozownik materiałów sypskich i cieczy o regulowanej wielkości dozy charakteryzuje się tym, że ma
przesuwny trzpień (6), ha którym osadzone są nastawny ogranicznik (12) i stały ogranicznik (13) wielkości
dozy zamykające żądną objętość w cylindrze (2).
(1 zastrzeżenie)

«01F
H01J

P.248210

1984 0613

Zakłady Sprzętu Oświetleniowego, Piła, Polska (Jerzy Bednarowski, Lech Przesmycki, Andrzej Bysyngier,
Paweł Gredczyszyn).
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P.252000 T

1935 02 18

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Jan
Powrosławski, Jan Hankus, Andrzej Zamorski, Grzegorz Szmit).

6T

Pomiędzy diodę (D) i pierwszy przekaźnik kontaktronowy (Kl) jest korzystnie włączony trzeci przekaźnik
kontaktronowy (K3).
(2 zastrzeżenia)

Sposób pomiaru dekrementu tłumienia
zanikających wykładniczo drgań periodycznych
oraz układ do pomiaru dekrementu tłumienia
zanikających wykładniczo drgań periodycznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu i układu, umożliwiających bezpośrednie otrzymanie dokładnej wielkości dekrementu tłumienia zanikających wykładniczo drgań periodycznych.
Sposób polega na równoczesnym analogowym pomiarze czasu odpowiadającego wykładniczemu e=2,7183
krotnemu zanikowi obwiedni amplitud drgań periodycznych i okresów tych drgań oraz na określaniu
dekrementu tłumienia ze stosunku zmierzonych wiel-,
kości.
Układ ma przetwornik drgań (PD) połączony
z przedwzmacniaczem (PS) i wzmacniaczem (WR)
io wyjściu dołączonym do dwóch niezależnych
torów
pomiarowych.
Pierwszy
tor
pomiarowy
składa
się z połączonych posobnie dwupołówkowego prostownika (DP), detektora (DO) obwiedni
amplitud,
komparatora
okienkowego
(KO)
i cyfrowoanalogowego przetwornika (AT/U) odstępu
czasu odpowiadającego wykładniczemu e=2,7183-krotnemu zanikowi obwiedni drgań periodycznych na napięcie elektryczne. Drugi tor pomiarowy składa się
z połączonych posobnie cyfrowo-analogowego przetwornika (T/U) okresu drgań na napięcie elektryczne
i detektora szczytowego (DSD. Wyjścia obu torów
pomiarowych są dołączone do analogowego członu
dzielącego (CD) połączonego ze wskaźnikiem tłumienia
drgań w postaci miernika (MP).
Wynalazek znajduje zastosowanie przy różnego rodzaju obliczeniach wytrzymałościowych, dynamicznych
elementów urządzeń, a także lin stalowych oraz konstrukcji narażonych na zmienne obciążenia, na przykład wież szybowych, mostów, itp. obiektów.
(4 zastrzeżenia)

G01K
G01J

P.248193

1984 06 12

Instytut Odlewnictwa, Kraków, Polska (Wojciecha
Leśniewski).
Techniczne ciało doskonale czarne
Istotą rozwiązania przedstawiającego techniczne ciało doskonale czarne jest umieszczenie wewnątrz osłony termicznej (1) wentylatora (2). W otworze przeciwległej ściany osłony termicznej (1) osadzona jest cienkościenna rurka (3) zasklepiona stożkowo z jednej strony. Rurka (3) otoczona jest kierownicą (4). Między
kierownicą (4), a ścianą osłony termicznej (1) znajduje
się akumulator ciepła (5). Na drodze strugi czynnika
roboczego między wentylatorem (2), a akumulatorem?
ciepła (5), umieszczone są grzałki elektryczne (6).
(3 zastrzeżenia)'

GOIŁ
G01B

P.242817

1983 07 0#

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice,,
Polska (Walery Szuścik, Edmund Zastawny, Jan Bąk)..
G01H
G01M

P. 252216 T

1985 03 01

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Andrzej Kobylecki, Adam Lipowczan, Cezary Bartmański).
Przyrząd do pomiaru drgań gruntu
Celem wynalazku jest opracowanie przyrządu umożliwiającego pomiar drgań gruntu na dużych obszarach,
0 dużej liczbie stanowisk badawczych, w długich
okresach obserwacji, bez konieczności zakładania połączeń kablowych pomiędzy przyrządami tworzącymi
sieć terenową.
Przyrząd składa się z przetwornika drgań (PD),
wzmacniacza (W), prostownika (P), detektora wartości
szczytowej (DŠ) i członu odczytującego (CO). Detektor
wartości szczytowej (DS) ma pierwszy przekaźnik
kontaktronowy (Kl) włączony pomiędzy diodę (D)
1 kondensator (C) oraz ma drugi przekaźnik kontaktronowy (K2) włączony pomiędzy ten kondensator
i człon odczytujący (OC). Sterujący element (L) pierwszego przekaźnika kontaktronowego (Kl) jest połączony z wyjściem układu bramkującego (UB), którego
wejście jest dołączone do wyjścia prostownika (P).

Czujnik hydrauliczny otworowy
i sposób pomiaru naprężenia pionowego
lub poziomego w górotworze
Celem wynalazku jest umożliwienie prowadzenia?
w sposób ciągły pomiaru naprężenia, również wtedy,
gdy skały przekroczą granicę sprężystości.
Czujnik hydrauliczny ma korpus stalowy (1) i (5),
w którym umieszczony jest pojemnik gumowy, przesuwający listwę stalową (2), i pojemnik metalowy (%\
z tensometrami (10) i zaworem zwrotnym (9).
Sposób polega na wstępnym rozparciu górotworu
i dokonaniu pomiaru za pomocą sygnału elektrycznego.
(2 zastrzeżenia)

€8
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G01B
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P. 243572

1983 08 31

Warszawskie Centrum Studenckiego Ruchu Naukowego, Warszawa, Polska (Marek Skłodowski, Jerzy
JLietz, Bogdan Michalski).

G01L
G01G

P.251956 T

1982 02 15

Wjtższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska (Tomasz
Kiczkowiak).
Membranowy przetwornik tensometryczny
do pomiaru obciążeń,
zwłaszcza w elementach ruchomych

Elastooptyczny czujnik do pomiaru naprężeń
w ośrodkach skalnych lub betonowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ułatwienia montażu czujników w ośrodku skalnym lub betonowym,
zwiększenia czułości pomiaru naprężeń oraz rozszerzenia zakresu pomiaru naprężeń spadku napięcia.
Czujnik ma metalową tuleję (1) w kształcie ściętego
stożka, na obwodzie którego usytuowane są promieniowo wgłębienia (2). W wewnętrznym otworze walcowym (4) tuleja (1) ma osiowo osadzony na stałe
element optyczny (6). Na obu końcach tuleja (1) ma
wzdłużne przecięcia (7) o długości mniejszej od odległości elementu optycznego (6) od końców tulei (1).
(4 zastrzeżenia)

Nr 26 (314) 1983

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji membranowego przetwornika tensometrycznego odpornego
na duże przeciążenia.
Obrzeże membrany pomiarowej (1) podparte jest
osiowo przy pomocy co najmniej jednego elementu
sprężystego (6), którego ugięcie pod działaniem maksymalnej siły dopuszczalnej dla membrany pomiarowej (1) jest większe od ograniczonego skoku trzpienia (2) w kierunku działania tego elementu sprężystego.
(2 zastrzeżenia)

G01M

P. 248148

1984 06 08

Fabryka Samochodów Ciężarowych, Starachowice,
Polska (Adam Wyrębkiewicz, Marek Filipczak, Jacek
Krakowski).
G01L

P.248100

1984 06 05

Układ do rejestracji przebiegów dynamicznych
wielkości fizycznych w badaniach silników spalinowych

Kopalnia Węgla Kamiennego „Pstrowski", Zabrze,
Polska (Artur Jurewicz, Stefan Szczeponik, Karol Zorychta).

Wynalazek rozwiązuje ' zagadnienie opracowania
układu pozwalającego na zwiększenie dokładności pomiaru przebiegów dynamicznych wielkości fizycznych
w badaniach silników spalinowych i uzyskanie rejestracji w funkcji kąta obrotu wału.
W układzie według wynalazku czujniki pomiarowe
(1) wielkości fizycznych połączone są za pośrednictwem
analogowych układów wstępnego przetwarzania (3)
z przetwornikami analogowocyfrowymi (4), z których
cyfrowe sygnały pomiarowe są podawane do pamięci
buforowej (6) przez układ sterowania pamięcią (5).
Czujnik (8) kąta obrotu wału połączony jest z nadajnikiem (9) kąta obrotu wału. Pierwsze wyjście nadajnika (9) dołączone jest do licznika adresów (7)
sterującego rejestracją sygnałów pomiarowych w. pamięci buforowej (6) poprzez układ sterowania pamięcią (5), zaś jego drugie wyjście inicjujące proces rejestracji połączone jest z układem sterowania pamięcią (5).
(1 zastrzeżenie)

Przyrząd do pomiaru ciśnienia
w indywidualnych stojakach hydraulicznych
w fazie ich zabudowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pomiaru ciśnienia w indywidualnych stojakach hydraulicznych, służących do zabezpieczenia stropu w wyrobiskach górniczych, w fazie ich zabudowy.
Przyrząd do pomiaru ciśnienia posiada zamek (1)
adoptowany z pistoletu zasilającego stojaki hydrauliczne, połączony, z trójnikiem (2), którego jeden wylot ma
zabudowany manometr (3), a drugi przelotowy zawór
(4), którego koniec połączony jest z elementem (5),
stanowiącym część zaworu stojaka.
(1 zastrzeżenie)
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1984 11 16

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska
(Andrzej Białęcki, Andrzej Klimczàk, Tadeusz Czajka).
Sposób i układ do ciągłego pomiaru
zawartości amoniaku w mieszaninie gazowej,
zwłaszcza atmosferze piecowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
takiego sposobu i układu do pomiaru zawartości amoniaku, który charakteryzowałby się dużą niezawodnością, dokładnością i funkcjonalnością oraz niskim
kosztem budowy i eksploatacji urządzeń pomiarowych.
Sposób pomiaru, polegający na eliminacji z próbki
.mieszaniny gazowej amoniaku, polega na tym, że stabilizuje się przepływ próbki, po czym dokonuje się
pomiaru przepływu pozostałych składników za pomocą rotametru pływakowego, przy czym zakres pomiarowy rotametru nastawia się przy przepływie gazu
wzorcowego lub stabilizuje się przepływ próbki oraz
mierzy się jej przepływ, po czym po wyeliminowaniu
amoniaku mierzy się przepływ pozostałych składników, a stosunek przepływów wykorzystuje jako poarednią miarę zawartości amoniaku.
Układ charakteryzuje się tym, że wlot próbki mieszaniny gazowej i wlot gazu wzorcowego połączone
są z wejściem pierwszego rotametru pływakowego (4),
którego wyjście połączone jest z wejściem absorbera
amoniaku (5). Wyjście absorbera amoniaku (5) połączone jest z wejściem drugiego rotametru pływakowevgo (6). Na pierwszym rotametrze (4) zabudowany jest
człon przetwarzający (8)) sygnał wielkości przepływu
na sygnał wtórny. Wyjście członu przetwarzającego (8)
połączone jest za pośrednictwem członu sterującego (9)
i elementu wykonawczego (10) z elementem nastawiającym (3) wielkość przepływu próbki.
(9 zastrzeżeń)

COIN
A21D

P. 248055

G01N

P.248063

1984 06 04

Akademia Medyczna, Lublin, Polska (Lech Przyborpwski, Hanna Hopkała).
Elektroda jonoselektywna
Przedmiotem wynalazku jest elektroda jonoselektywna z aktywną warstwą cieczy utworzoną na powierzchni hydrofobowanego grafitu posiadająca część aktywną oraz obudowę.
Elektroda posiada obudowę składającą się z trzech
połączonych gwintem części o kształcie walca, wykonanego z teflonu, to jest z części dolnej (1), w której umieszczony jest grafit z substancją aktywną
części środkowej (2) oraz nasadki. Część dolna (1)
obudowy posiada wysokość o 0,4-0,5 cm większą od
długości pręta grafitowego (4) oraz średnicę o 0 , 3 - 0 , 4 mm mniejszą od średnicy pręta (4). W zakończeniu części (1) znajduje się otwór (6) o średnicy o 0,35-0,45 mm mniejszej od średnicy wewnętrznej części
(1). Część (2) środkowa obudowy jest obustronnie nagwintowana i posiada długość 2,5-3,5 razy większą
od długości części (1), a na około 1/2 wysokości posiada otwór (7) o średnicy około 1 mm.
Nasadka (3) ma około połowę długości części (1)
i w górnej swej części posiada otwór (8) przez który
przeprowadzony jest przewód z osłoną (9). Elektroda
posiada prostą konstrukcję, a jej główną zaletą jest
łatwość wymiany części aktywnej. Przez zmianę końcówki zawieszającej określoną substancję elektrodowoczynną, może pełnić różne funkcje elektrodowe.
(2 zastrzeżenia)

1984 06 04

Jan Machała, Komorów, Polska (Jan Machała).
Wskaźnik świeżości chleba
Celem wynalazku jest opracowanie takiej konstrukcji wskaźnika, która w sposób higieniczny pozwoli
-określić świeżość chleba.
Wskaźnik ma kształt rękojeści (4), w której znajduje
się ruchomy sworzeń (2), ze sprężyną (3) oznaczony
z jednej strony kolorowymi paskami poprzecznymi,
a z drugiej strony - wystającym palcem (1).
(3 zastrzeżenia)

G01N

P. 248171

1984 0611

Instytut Włókien Chemicznych, Łódź, Polska (Wiktor
Grams, Eugeniusz Brejnakowski).
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Urządzenie do automatycznego oznaczania
optymalnej wartości wskaźnika koloidochemicznego
wiskozy
Urządzenie zawierające zespół czujnika nefelomeirycznego, zespół dozujący elektrolit, układ elektroniczny wzmacniający oraz połączone z nim dwa układy różniczkujące, charakteryzuje się według wynalazku tym, że fotoelement (6) oświetlany strumieniem
światła rozproszonego przez wiskozę w pomiarowym
naczyniu (5) połączony jest z wzmacniającym układem
(8), a następnie poprzez różniczkujący układ (9) z drugim różniczkującym układem (10), na wyjściu którego
podłączony jest układ (14) sterowania logicznego, który z kolei łączy się poprzez analogowo-cyfrowy przetwornik (15) i dwuczłonowy blok pamięci (16) z cyfrowym komparatorem (17), przy czym analogowo-cyfrowy przetwornik (15) podłączony jest także do wyjścia
różniczkującego układu (9). Sygnał z cyfrowego komparatora (17) powstający w wyniku porównania wielkości maksymalnych sygnałów uzyskanych w wyniku
miareczkowania kolejnych próbek wiskozy podawany
jest poprzez układ (14) sterowania logicznego do czasowego programatora (19) o regulowanym czasie powtarzania cyklu pomiarowego, sterującego zespołem (33)
dozującym odczynniki.
(2 zastrzeżenia)

G01N

P. 248183

G01N

P.248228

1984 06 15

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Geologicznej Centralnego Urzędu Geologii, Warszawa, Polska
(Maria Furmanik).
Metanomierz wiertniczy
Celem wynalazku jest umożliwienie prowadzenia
w sposób ciągły i stabilny pomiaru zawartości metanu„
w gazach lub w powietrzu do 100%.
Metanomierz wiertniczy służy do pomiaru i kontroli
występowania metanu oraz wodoru wydzielającego się
z płuczki wiertniczej lub mieszaniny gazów. Metanomierz wiertniczy zaopatrzony jest w zespół zasilaj ąco-wskaźnikowy, zespół obiegu gazu, reaktor wodoru,,
miernik, gniazdo do podłączenia rejestratora, systera
alarmowy przedziału eksplozywności metanu orazczujnik. W korpusie (26) czujnika umieszczone są pomiarowe (28) i porównawcze (29) włókna wolframowe,,
zamocowane do nóżek (34, 35) i izolowane epidianern
(38) w tulejkach (37). Nóżki (34, 35) zakończone są
końcówkami lutowniczymi (36) zamocowanymi w pokrywie (27). Pomiarowe włókno (28) znajduje się w
atmosferze przepływającego gazu, zaś porównawcze
włókno (29) w atmosferze powietrza. Szczelność czujnika zapewnia położony między korpusem (26) a pokrywą (27) pierścień (40).
(1 zastrzeżenie)

1984 06 13

Józef Przytulski, Adam Dietrich, Warszawa, PolSita
(Józef Przytulski, Adam Dietrich).
Węzeł pomiarowy urządzenia do badań czynników
krzepnięcia krwi
Celem wynalazku jest umożliwienie uzyskania kompleksowej informacji o przebiegu procesu krzepnięcia
krwi.
Węzeł pomiarowy stanowi nieruchoma, kalibrowana
probówka (1) z kulką ferromagnetyczną (2), wykonującą ruch periodyczny wymuszony zewnętrznym polem
magnetycznym pomiędzy dwoma transoptorami pomiarowymi (6, 7). Zewnętrzne pole magnetyczne uzyskuje
się za pomocą dwóch magnesów: nieruchomego (3)
i obrotowego (4) znajdującego się na osi silnika (5).
(3 zastrzeżenia)

G01R

P.248102

1984 06 OS

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Czesław
Szczepaniak, Andrzej Wachowicz, Mieczysław Szczepaniak).
Układ bateryjnego miliwoltomierza elektronicznego
Układ przeznaczony do pomiaru rezystancji rzędu
pojedynczych miliomów odznacza się czteroprzewodowym podłączeniem mierzonej rezystancji, zawiera
przetwornik stabilizowanego napięcia stałego na stabilizowany prąd stały (2) o wartości niezależnej oď
zmian rezystancji mierzonej (Rx) w zakresie pomiarowym, którego obwód wejściowy jest połączony
z wyjściem stabilizatora napięcia stałego (1) zasilanegoz bateryjnego źródła napięcia stałego (B).
W obwód wyjściowy przetwornika stabilizowanego^
napięcia stałego na stabilizowany prąd stały (2) jest
włączona szeregowo mierzona rezystancja (Rx) dołączona ponadto do zacisków napięciowych (UU) miliwoltomierza napięcia stałego (3) z filtracją składowej
zmiennej, którego symetryczne wejście zasilające jest
połączone z symetrycznym podwójnym wyjściem stabilizowanego zasilacza napięcia stałego (4) zasilanegoz bateryjnego źródła napięcia stałego (B).
(2 zastrzeżenia)
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pomiaru prądu, wykorzystującego jako przetwornik
pomiarowy cewkę Rogowskiego (2), odtwarzającą mierzony prąd poprzez całkowanie sygnału, układu do
pomiaru napięcia łuku wykorzystującego jako przetwornik pomiarowy przekładnik napięciowy (10) i odtwarzającego napięcie łuku poprzez kompensacją
spadków napięć na impedancji części toru wielkoprądowego oraz układu wyliczającego moc czynną łuków poprzez analogowe pomnożenie sygnałów reprezentujących prąd i napięcie łuku. Otrzymany sygnał
poprzez filtry dolnoprzepustowe (17, 18, 19) jest podawany do odpowiednio wyskalowanych mierników
wychyłowych lub cyfrowych (20, 21, 22). Sygnały reprezentujące moc czynną trzech faz są dodatkowo
sumowane i uśredniane w czasie. Sygnał ten jest doprowadzony do czwartego miernika (24) wskazującego
sumę mocy trzech faz uśrednioną w czasie.
(1 zastrzeżenie)
«01R

P.248176

1984 06 11

Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej „Mejra-Pafal", Świdnica, Polska (Ludwik Borucki).
Urządzenie do wielotaryfowego zliczania
impulsów elektrycznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia bu(lowy elektronicznego urządzenia do wielotaryfowego
zliczania impulsów elektrycznych, a równocześnie
umożliwia śledzenie prawidłowości współpracy zegara
taryfowego z taryfowym zespołem zliczającym.
Urządzenie zawiera dekoder (7), do którego wejść
.sterujących (A) podłączony jest układ przetwarzania
sygnału wejściowego (2) i zegar taryfowy (4), a do
"wyjść - taryfowe układy zliczające (11, 12, 13) i kontrolny układ zliczający (14). Zegar taryfowy (4) podłączony jest do dekodera (7) za pośrednictwem układu
logicznego (5) złożonego z bramek logicznych (6) połączonych tak, że przy odłączonych wszystkich wyjściach
taryfowych (T) zegara (4) dekoder (7) połączony jest
2 kontrolnym układem zliczającym (14).
(2 zastrzeżenia)

G01R

P. 252108 T

1985 02 26

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Sniadeckich,
Bydgoszcz, Polska (Andrzej Sobólski, Tadeusz Iwański,
Zdzisław Drzycimski, Józef Zalewski, Tadeusz Wysocki).
Sposób obiektywnej oceny jakości
styku przełącznika
Przedmiotem wynalazku jest sposób obiektywnej
oceny jakości styku przełącznika.
Sposób według wynalazku polega na tym, że porównuje się energię Es wydzieloną na odbiorniku w
przedziale czasowym T c o długości zależnej od cech
inercyjnych urządzenia lub systemu, w którym pracuje przełącznik, gdy na przełącznik nie oddziały wuja
zewnętrzne narażenia, z energią Esz wydzieloną na
tym samym odbiorniku w przedziale czasu Tc, gdy
na przełącznik oddziaływują narażenia zewnętrzne.
Przedmiot wynalazku, może znaleźć zastosowanie w
ocenie jakości styków przełączników. (1 zastrzeżenie)

G01R

P.252240 T

1985 03 04

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Polska (Tadeusz Skubis).
Układ ustalania imjedancji wejściowej
i zmniejszania błędu
obciążenia dzielnika indukcyjnego,
jednodekadowego
C01R

P.251987 T

1985 02 15

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Zbigniew
Dmochowski, Kazimierz Kierus, Mieczysław Zugaj,
Marek Brański, Wojciech Kowalski).
Układ do pomiaru mocy czynaych łuków
w piecu łukowym
Układ do pomiaru mocy czynnych łuków w piecu
łukowym składa się z trzech podukładów: układu do

Wynalazek rozwiązuje równocześnie zagadnienie
ustalenia impedancji wejściowej i zmniejszenia do
zera błędu cząstkowego zależnego od obciążenia w
dzielniku indukcyjnym jednodekadowym, obciążonym,
o zmiennej przekładni.
Układ charakteryzuje się tym, że do odczepu k
jednodekadowego dzielnika (1) o (s) sekcjach, obciążo
nego impedancją Z^, dołączono impedancję (6) o w a r toŚci -

c~ Zo oraz impedancję (7) o wartości -
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Układ do lokalizacji uszkodzeń
i położenia przewodów elektrycznych,
zwłaszcza elektrycznych linii kablowych
, zainstalowanych pod ziemią

Zo przy czym impedancje (6 i 7) są przełączane jednym przełącznikiem, a k jest liczbą naturalną z przedziału ( 1, s - 1 ).
(1 zastrzeżenie)

Układ zawierający zespół sond indukcyjnych połączonych poprzez stopnie wstępne, wzmacniacze dopasowania, filtry i prostowniki z komparatorem zawierającym dołączone generatory sygnałowe oraz ze
wzmacniaczem różnicowym, którego wyjście jest połączone ze wskaźnikiem kierunkowym, a wyjście komporatora z układem kierunkowym i wzmacniaczem
mocy charakteryzuje się tym, że do wyjścia sond
indukcyjnych (1, 2) ma dołączony przełącznik selektywny (26), a mieszacze i filtry pasywne (10, 11)
w dwóch kanałach są dołączone do generatora (27),
a ponadto filtry aktywne (12, 13) w dwóch kanałach
są dołączone do układów kontroli kanałów (28, 29)»
a oprócz tego do wyjścia wzmacniacza różnicowego
(20) ma dołączony przełącznik aktywny (34) połączony
z przetwornikiem analogowo-cyfrowym (35)« którego
wyjście jest połączone z jednej strony z dekoderem
(36) i wskaźnikiem optycznym (37), a z drugiej strony
z generatorem (38) i układem sterowania (39) wskaźnikiem optycznym (37). Układ ma również mikrofon
(32) i dodatkową sondę indukcyjną (33) dołączone do
wzmacniacza mocy (18) poprzez przełącznik aktywny
(30) i przédwzmacniacz (31).
(1 zastrzeżenie)
G01S

P.251270

198412 27

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa,
Polska (Wiesław Klembowski, Jan Piotrowski).
Układ stacji radiolokacyjnej z systemem rezerwacji
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wprowadzenia
systemu rezerwacji do dwukanałowej stacji radiolokacyjnej, pracującej w układzie odbioru zbiorczego
w częstotliwości i z polaryzacją eliptyczną sygnału
sondującego, polegającego - w przypadku wystąpienia uszkodzenia w jednym z kanałów nadawania sygnałów - na zastąpieniu układu odbioru zbiorczego
w częstotliwości układem odbioru zbiorczego w polaryzacji.
W układzie według wynalazku pomiędzy wyjściami
polaryzatorów, wyjściem polaryzatora w trakcie wiązki
głównej (9) o polaryzacji przeciwnej do nadawanej (b)
i wyjściem polaryzatora w trakcie wiązki pomocniczej
(10) o polaryzacji zgodnej z nadawaną (a), a wejściem
zwrotnicy mikrofalowej kanałów odbioru i przetwarzania sygnałów (12) jest umieszczony przełącznik (Kl).
Pomiędzy wejściem wymienionej zwrotnicy mikrofalowej (12), a jej dwoma wyjściami, dołączonymi poprzez
przełącznik (K4 i K5) do wejść sygnałowych kanałów
odbioru i przetwarzania (13, i 14) są umieszczone układy kluczujące (K2 i K3). Pomiędzy wejściami sygnału
heterodyn obydwu kanałów nadawania sygnałów (2
"i 6) są umieszczone przełączniki (K6 i K7).
(2 zastrzeżenia)

G01V
G01R

P. 245692

G01V

. 248135

1984 06 OS

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek", Katowice,
Polska (Marian Burek, Antoni Czekaj, Rudolf Sobkowiak, Ryszard Wardzała).
Sonda geofonowa
Sonda geofonowa służy do pomiarów geofizycznych
przeprowadzanych celem ustalania prognostyki przeciwtąpnięciowe
j.
Sonda geofonowa według wynalazku ma elektromechaniczny czujnik (2) fisytuowany wewnątrz cylindrycznego korpusu (1). Na końcach cylindrycznego
korpusu (1) w otworach umieszczone są suwliwie
trzpienie (3), do których zamocowana jest wzdłużna
szyna (4), umożliwiająca dokładne przyleganie sondy
do ścian otworu górotworu oraz odzyskanie sondy po
dokonaniu pomiarów.
'
(1 zastrzeżenie)

1984 0113

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P-245401
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Elektromontaż", Warszawa, Polska (Edward Zmarzłowski, Tadeusz Sałaciński, Jan Dzworikowski).

G03C
B09B

P.248057

1984 06 04

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Lucjan Pawłowski, Henryk Wasąg, Marek Kotowski).
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Sposób odzyskiwania srebra
i regeneracja wypracowanego
utrwalacza fotograficznego
Sposób odzyskiwania srebra z regeneracją wypracowanego utrwalacza fotograficznego charakteryzuje
się tym, że wypracowany utrwalacz kontaktuje się
z żelazem metalicznym. Następnie wióry żelaza oddziela się od utrwalacza mechanicznie a utrwalacz
dekantuje się i zbiera osad metalicznego srebra z domieszką wodorotlenku żelazowego, po czym zdekantowany utrwalacz napowietrza się i odfiltrowuje wytrącony w czasie napowietrzania osad wodorotlenku żelazowego.
(1 zastrzeżenie)

G05D

P. 248062
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Komorę (1) stanowi przestrzeń wlotowa ograniczona
przegrodą (3) a z drugiej strony gniazdem zaworu (7)
zamkniętym odciążonym suwakiem (6). Komorę (2)
stanowi przestrzeń wylotowa ograniczona przegrodą
(3) oraz dnem cylindra (9). Tłok (10) znajdujący się
w cylindrze (9) napinany jest układem nastawczym
poprzez sprężynę (11) i sprzęgnięty wahliwie tłoczyskiem (15) z odciążonym suwakiem (6) i grzybem dławiącym (8). Komora (1) połączona jest z przestrzenią
cylindra (9) pod tłok (10), zaś komora (2) połączona
jest z przestrzenią cylindra (9) nad tłok (10).
(4 zastrzeżenia)

1984 06 04

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn
Włókienniczych „Polmatex-Cenaro", Łódź, Polska
(Adam Szmiel, Konrad Mync).
Przetwornik pneumatyczno-elektryczny
Przedmiotem wynalazku jest przetwornik pneumatyczno-elektryczny zawierający membranę (3) z wkładką metalową (4), nałożoną na pierwszy zwój sprężyny
(5) umieszczonej w korpusie (2) wyposażonym w pokrętło (9), w którym zamocowany jest czujnik indukcyjny (10).
Korpus (1) posiada otwory (6, 7) doprowadzające
nadciśnienie i jest połączony rozłącznie z korpusem
(2) tworząc obudowę sprężyny (5) i membrany (3)
zamocowanej pomiędzy kołnierzami korpusów (1 i 2).
W odmianie przetwornika przystosowanego do pracy przy podciśnieniu sprężyna (5) osadzona jest w
korpusie (1), do którego otworami (6, 7) doprowadzane jest podciśnienie, a membrana (3) jest tak usytuowana, że metalowa wkładka (4) nałożona jest na
pierwszy zwój sprężyny (5). Przetwornik przeznaczony
jest do sterowania urządzeniami elektrycznymi za
pomocą zmiany nadciśnienia lub podciśnienia.
(2. zastrzeżenia)

G05D

P. 248167

G05D

P. 248219

1984 06 13-

Spółdzielnia Pracy Poligraf iczno-Wydawnicza „Udziałowa", Częstochowa, Polska (Zbigniew Wróbel).
Elektroniczny regulator poziomu wody w zbiorniku
Celem wynalazku jest wyeliminowanie konieczności
przeprowadzania częstych przeglądów regulatora poziomu wody.
Regulator ma wodowskaz (1), wewnątrz którego,
umieszczony jest pływak (2) z zabudowanym magnesem (3). Na zewnątrz wodowskazu (1), w miejscu n a j niższego, dopuszczalnego poziomu wody w zbiornika
(7), zainstalowany jest kontaktron (4), którego wyjście połączone jest z układem czasowo-ełektronicznym
(5). Sygnał podany z układu czasowo-elektronicznego
(5) włącza lub wyłącza zespół pompowy (6).
(2 zastrzeżenia)-

1984 0611

Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych, Dębica, Polska
(Andrzej Kwaśnik, Henryk Bobulski).
Regulator różnicy ciśnień
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji regulatora różnicy ciśnień. Korpus regulatora
wykonany jest w formie kolektora z układu przewodów, w którym wyodrębnione są dwie komory (1 i 2).

G05D

P. 252180 T

1985 02 28:

Wytwórnia Aparatury Medycznej „Warned", Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy, Warszawa, Polska (Bogusław Kurkus, Dariusz Tymiński, Ryszard Soiśnia)^
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Elektroniczny dwustanowy regulator temperatury

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania elektronicznego dwustanowego regulatora temperatury,
w którym wyeliminowany byłby przerzutnik histerezy
i stabilizator napięcia zasilającego układ.
W regulatorze według wynalazku, zadajnik temperatury (1) jest połączony z wejściem (Wel) węzła sumacyjnego (3), a czujnik temperatury (2) jest połączony z jego drugim wejściem (We2). Wyjście węzła
sumacyjnego (3) jest połączone ze wzmacniaczem
błędu (4), stanowiącym wraz z węzłem sumacyjnym
(3) wzmacniacz operacyjny. Wyjście wzmacniacza (4)
jest sprzężone z przekaźnikowym członem wykonawczym (5) i dalej z mocowym członem wykonawczym
(6). Człon wykonawczy (5) ma tranzystor (T), którego
kolektor jest dołączony przez uzwojenie przekaźnika
(Pu) do napięcia zasilającego część elektroniczną (Ucc),
emiter jest dołączony do masy, zaś jego baza jest
przyłączona poprzez opornik (RB) do wyjścia wzmacniacza błędu (4), a przez kondensator (C) do kolektora tego tranzystora (T).
(1 zastrzeżenie)

G05D

P.252181 T
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ściem generatora impulsów szpilkowych (Iszp.), a drugie wejście (Wel) tego układu logicznego (UL) jest
połączone z wyjściem komparatora (Kl), przy czym
wyjście układu pomiarowego (UP) jest połączone
z drugim wejściem tego komparatora (Kl).
(1 zastrzeżenie)

G05F

P.248051

1984 06 05

Maciej Steczowicz, Aleksander Trybun, Warszawa,
Polska (Maciej Steczowicz, Aleksander Trybun).
Stabilizowany zasilacz prądowy
Wynalazek dotyczy stabilizowanego zasilacza prądowego o regulowanej wartości natężenia prądu w
kilku zakresach.
Istota wynalazku polega na tym, że aby uzyskać
dużą niezawodność działania układu do jego budowy
użyto układów scalonych (SN, US), a jako wskaźnika
wartości prądu, w miejsce miernika wskazówkowego diodę elektroluminescencyjną (LED,), która świeci się
wówczas, gdy wartość prądu spada poniżej nastawionej.
Sprawdzenie wartości natężenia prądu wyjściowego
polega na przesunięciu suwaka potencjometru zadającego (Pi) w kierunku zera skali, aż do chwili zgaśnięcia diody. Wartość prądu można odczytać z położenia suwaka na skali potencjometru (Pi).
(1 zastrzeżenie)

1985 02 23

Wytwórnia Aparatury Medycznej „Warned", Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy, Warszawa, Polska (Bo.gusław Kurkus, Dariusz Tymiński, Ryszard Sołśnia).
Elektroniczny regulator temperatury
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ele"ktronicznego regulatora temperatury, przystosowanego
zwłaszcza dla komór cieplnych i sterylizatorów, który
gwarantowałby prostą układowo możliwość kształtowania temperaturowej charakterystyki dynamicznej
komory cieplnej w stanach nieustalonych oraz wytwarzanie sygnału informującego o przejściu komory
cieplnej ze stanu nieustalonego do stanu osiągnięcia
temperatury stabilizowanej, który umożliwiłby załączanie zegara odmierzającego czas trwania temperatury nastawionej.
W regulatorze według wynalazku jedno z wejść
(We2) układu logicznego (UL) jest połączone z wyj-

G05F
G01R

P. 248105

1984 06 03

Zakłady Elektronowe „Lamina", Piaseczno, Polska
(Ryszard Przerwa, Tadeusz Dudziński, Jerzy Stępień).
Układ elektroniczny regulacji napięcia przemiennego,
zwłaszcza do charakterografu do pomiaru diod,
i tyrystorów
Układ elektronicznej regulacji napięcia przemiennego według wynalazku automatycznie obniża wartość napięcia testującego w charaktęrografach do
badania diod i tyrystorów do poziomu nie grożącego
przekroczeniem dopuszczalnego prądu upływu.
Ma szeregowo z pierwotnym uzwojeniem transformatora (1) włączony diodowy mostek Graetz'a (3) w
drugiej przekątnej, którego umieszczony jest tranzystor regulacyjny (4) o bazie połączonej z wyjściem
układu mnożącego (7) mającego jedno wejście połączone z punktem środkowym rezystancyjnego dzielnika napięcia (5, 6) włączonego między kolektor
i emiter tranzystora regulacyjnego (4), a drugie wejście z wyjściem wzmacniacza różnicowego (8). Jedno
wejście wzmacniacza różnicowego (8) połączone jest
z układem zadawania wartości maksymalnego prądu
upływu (11), a drugie wejście z wyjściem detektora
szczytowego (10), którego wejście podłączone jest równolegle do bocznika (9), włączonego szeregowo do
obwodu wtórnego transformatora (1). (1 zastrzeżenie)
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połączone jest z końcem (b) wtórnego uzwojenia (Zw)
transformatora. Wyjście (3) stałonapięciowego członu
odniesienia (0) dołączone jest do wejścia (4) wzmacniacza (W) napięcia błędu. Jego wyjście (5) jest p o przez sterujący element (S) połączone z końcem (b)
wtórnego uzwojenia (Zw) transformatora, przy czym
sterujący element (S) sprzężony jest optycznie z elektronicznym członem sterowania (E).
(1 zastrzeżenie)

G07C
A63B

P.252311

T

1985 03 OT

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Januss
Dziedzic, Bogdan Kochan, Ryszard Poprawski).
G05F

P.252084

T

Zakład Energetyczny „Elbląg", Elbląg, Polska (Marian Spychała, Józef Wnuk).
Układ zasilania przekaźników elektronicznych
pracujących w stacjach energetycznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu zapobiegającego przedostawaniu się zakłóceń
przepięciowych do układów elektronicznych przekaźników.
Układ jest czwórnikiem elektrycznym składającym
się z dwóch rezystorów i kondensatora. Rezystory
(Rl, R2) łączą odpowiednio zaciski wejściowe czwórnika z odpowiadającymi im zaciskami wyjściowymi.
Kondensator (C) podłączony jest do wejścia czwórnika.
(1 zastrzeżenie)

G05F

P. 252120

T

Urządzenie sterujące sygnalizacją świetlną
i akustyczną w czasie zawodów łuczniczych

1985 02 21

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania elektronicznej konstrukcji urządzenia.
Urządzenie zawiera zegar (1) z cyfrowym wyświetlaczem (2) i sterowniczy pulpit (4), połączony przeŁukład (3) kasowania z wejściem zegara (1). Wyjście
zegara (1) jest połączone z wejściami czterech dekoderów (5, 6, 7, 8). Wyjście pierwszego dekodera (5)
jest połączone z wejściem trzeciego dekodera (7)
i przez przekaźnik (9) z pierwszym świetlnym sygnalizatorem (10). Wyjście drugiego dekodera (6) jest połączone z wyjściem trzeciego dekodera (7) oraz przez
drugi przekaźnik (11) na przemian z drugim świetlnym
sygnalizatorem (12) i z trzecim sygnalizatorem (13)».
Wyjście trzeciego dekodera jest połączone przez akustyczny generator (14) z sygnalizatorem akustycznym,
(15). Wyjście czwartego dekodera (8) jest połączone
z wejściem kasującego układu (3).
(1 zastrzeżenie)»

1985 02 25

Zakłady Radiowe „Diora", Dzierżoniów, Polska (Jan
Świetlik, Ryszard Orłowski).
Układ stabilizatora elektronicznego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu stabilizatora elektronicznego o małych gabarytach i ciężarze, przeznaczonego do napięć zmiennychr
Układ zawiera elektroniczny człon sterowania (E),
który włączony jest pomiędzy koniec (b) pierwotnego
uzwojenia (Zp) transformatora i początek (a) jego
wtórnego uzwojenia (Zw). Do początku (a) uzwojenia
(Zw) przyłączone jest wejście (1) stałonapięciowego
członu odniesienia (0), którego wyprowadzenie (2)

G07G

P.252225

T

1985 03 01

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Šniadeckich, Bydgoszcz, Polska (Tadeusz Wysocki, Tadeusz:
Wysocki).
Urządzenie do zliczania ilości
i łącznego czasu trwania przerw
w dopływie energii elektrycznej
Urządzenie zawiera układ sterujący (7) oraz układ
wytwarzający impulsy zegarowe (5), którego wejście
jest poprzez styki (4) dołączone do baterii (3). Natomiast wyjście układu (5) połączone jest z wejściem,
licznika impulsów zegarowych (6). Wejście układu
sterującego (7) jest połączone z wyjściem układu wejściowego (1) a wyjście układu (7) jest połączone
z licznikiem ilości przerw (8). Ponadto urządzenie z a wiera przekaźnik elektromagnetyczny (9, 4, 13), którego uzwojenie (9) jest dołączone bezpośrednio do
zacisków wejściowych urządzenia lub do zacisków
wyjściowych układu wejściowego (1), połączonych
poprzez rezystor (10) i diodę (11) z kondensatorem (12)
połączonym poprzez styki przekaźnika (13) z licznikiem ilości przerw (8). Druga para styków przekaźnika (4) jest załączona pomiędzy baterię (3) i układ
wytwarzający impulsy zegarowe (5). (2 zastrzeżenia)'
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Układ do przesyłania danych podczas wiercenia
otworów od nadajnika i stąd wzdłuż rury płuczkowej w
otworze do odbiornika, zawiera czujnik (80, 82, 102)
usytuowany w pobliżu najdalszego miejsca w otworze
rury płuczkowej, przystosowany do pomiaru warunków
w otworze i generowania analogowego sygnału odpowiadającego pomiarom, przetwornik (108), połączony
z czujnikiem (80, 102), przystosowany do przetwarzania
sygnału analogowego w binarny sygnał cyfrowy, pamięć sygnału (110), przystosowaną do magazynowania
sygnałów cyfrowych z przetwornika (108), elektryczne
baterie (88), stanowiące źródło mocy oraz elektryczny
solenoid (90), połączony pamięcią sygnału (110) i akustycznie połączony z rurą płuczkową w pobliżu najdalszego miejsca otworu, przy czym solenoid (90)
przystosowany jest do generowania słyszalnego impulsu wzdłuż rury płuczkowej pod wpływem aktywizacji, za pomocą źródła mocy reagującego na pamięć sygnału.
.
(3 zastrzeżenia)
G08B

P.243926

1983 09 28

Michał Borzęcki, Anna Borzęcka, Gdynia, Polska
(Michał Borzęcki, Anna Borzęcka).
Układ generacji sygnału sterującego
układem wykonawczym alarmu
ostrzegającego o włamaniu
Układ składa się: z wyłącznika (W) i rezystora (Rl)
połączonych szeregowo i połączonych z biegunem
(b) źródła zasilania, połączonego z nimi szeregowo
kondensatora (Cl), połączonego drugim wyprowadzeniem ido bieguna (a) źródła zasilania, kondensatorów
(C2) i (C3) połączonych każdy jedną końcówką do
bieguna (a) źródła zasilania, rezystora (R2) połączonego jedną końcówką z kondensatorem (C2), druga
z (C3), pary wyprowadzeń (Sl) i (S2) dołączonych do
(C1) i (C2), układu progowego (UP), którego wejście
połączone • jest z kondensatorem (C3), a wyjście steruje układem alarmu, układu rozładowującego (UR),
połączonego wejściem do matrycy klawiszy (klawiatury) (K), a wyjściem do kondensatora (C2), kondensatorów (C4) i (C5) połączonych szeregowo i połączonych z klawiaturą (K).
(1 zastrzeżenie)

GUB
H04M

P.248234

1984 0615

Zakłady Budowy Urządzeń Technologicznych „Unitra-Elmasz", Warszawa, Polska (Zofia Padee, Jerzy
Wojtachnio, Marek Zaleta).
Sposób i urządzenie do automatycznej rejestracji
rozmów telefonicznych na taśmie magnetofonowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
urządzenia do dokumentacyjnej rejestracji podczas
bezpośredniej rozmowy telefonicznej.
W skład urządzenia wchodzą: transformator separujący (Tr), układ wykrywający stan podniesienia
słuchawki (1), układ detekcji zmiany biegunowości
(2), układ formujący impuls z sygnału wywoławczego (3), licznik (4), uniwibratory (6, 13), przerzutnik (7),
układ generacji impulsów (9), inwerter (10) oraz cztery bramki (5, 8, 11, 12).
Wynalazek może być stosowany w Pogotowiach
Ratunkowych, Pogotowiach Wodociągowych, Pogotowiach Energetycznych, w Straży Pożarnej, w obsłudze lotnisk, w komisariatach MO, w redakcjach czasopism przy przyjmowaniu korespondencji oraz wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność zapisu rozmowy
dla celów kontrolnych i dokumentacyjnych.
(2 zastrzeżenia)

G08C
E21B

P.252992

1985 04 18

Pierwszeństwo: 1984 04 18 - St. Zjedn. Am. (nr 601419)
Conoco Inc., Brownsville Road, Library, Stany
Zjednoczone Ameryki (Rhea W. Bockhorst, David
A. Christopher, Stephen D. Lauer).
Układ do przesyłania danych
podczas wiercenia otworu
Wynalazek dotyczy telemetrii radiowej danych dotyczących otworów, takich jak kierunek wiercenia
otworu, ciśnienie w otworze czy położenie rury płuczkowej.
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Dział H
ELEKTROTECHNIKA
H01B
G01N

P. 248199

1984 06 14

Insytut Psychoneurologiczny, Warszawa, Polska
(Piotr H. Siarkiewicz, Bogdan W. Zacharski, Henryka
Wojtaszewska, Regina Przeździecka).
Pasta elektrodowa
oraz sposób wytwarzania pasty elektrodowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
pasty elektrodowej o zwiększonej trwałości oraz sposobu jej wytwarzania.
Pasta elektrodowa według wynalazku stanowi wodną mieszaninę zawierającą: 10-13,5 części wagowych
chlorku sodowego, 4,5-10,0 części wagowych skrobi,
13-33 części wagowych gliceryny, 0,01-0,3 części wagowych dwuglukonianu lub octanu chloroheksydyny,
0,05-0,1 części wagowych ałunu potasowego-glinowego, z tym, że łączna ilość gliceryny i wody wynosi
79-85 części wagowych.
Sposób wytwarzania pasty elektrodowej polega na
tym, że mieszaninę wodną zawierającą skrobię, glicerynę i chlorek sodowy miesza się najpierw w temperaturze 50-55°C, a następnie uciera w temperaturze
55_100°C, po czym po dodaniu wodnego roztworu
dwuglukonianu lub octanu chloroheksydyny całość
•chłodzi się do temperatury 65-75°C i przy ciągłym
ucieraniu wprowadza się wodny roztwór ałunu potasowo-glinowego. Pasta elektrodowa znajduje zastosowanie do badań elektrokardiograficznych oraz do napełniania elektrod jednorazowego użytku.
(2 zastrzeżenia)

H01F

P. 248170

1984 06 11

Bytomskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego, Bytom, Polska (Janusz Rabsztyn, Emil Förstera).
Układ elektryczny do napędu i sterowania cewkarki
Przedmiotem wynalazku jest prosty układ elektryczny przeznaczony do napędu i sterowania cewkarki stosowanej do nawijania cewek celem przezwajania silników elektrycznych.
Układ ma przetwornik wybierający impulsy zwierające (7). Przetwornik ten jest zabudowany pomiędzy
nadajnikiem impulsów (1), a licznikiem, żwójów (6),
z którym jest on połączony za pomocą dwóch torów.
(1 zastrzeżenie)

H01F
H04B

P.248218

1984 06 13

Zakłady Sprzętu Oświetleniowego „POLAM-GOSTYNIN", Gostynin, Polska (Mirosław Janiszewski, Zdzisław Jaszczak, Stanisław Pieniążek, Krzysztof Rzeźnicki).
1984 06 14

Dławiki z roboczą szczeliną powietrzną,
zwłaszcza stateczniki do obwodów lamp wyładowczych

Instytut Psychoneurologiczny, Warszawa, Polska
(Piotr H. Siarkiewicz, Bogdan W. Zacharski). .

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej konstrukcji dławika, którego konstrukcja pozwalałaby na wykrawanie płytek rdzenia z taśmy stalowej praktycznie bez odpadu technologicznego.
Dławik według wynalazku ma płaszczowy rdzeń
magnetyczny z roboczą szczeliną powietrzną (3) wykonany z ułożonych poprzecznie płytek stalowych
o kształcie liter E (1) i T (2). W dławiku roboczą
szczelinę powietrzną uzyskuje się w czasie wykroju
płytek przez zwiększenie szerokości części kolumny
środkowej rdzenia utworzonej przez płytkę T (2).
(3 zastrzeżenia)

H01B
G01N

P. 248200

Pasta elektrodowa
oraz sposób wytwarzania pasty elektrodowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
pasty elektrodowej o zwiększonej trwałości oraz sposobu jej wytwarzania.
Pasta elektrodowa według wynalazku stanowi wodną mieszaninę zawierającą 4,5-10 części wagowych
chlorku sodowego, 5-9,5 części wagowych skrobi,
15-33 części wagowych gliceryny, 0,002-0,02 części
wagowych dwuglukonianu lub octanu chloroheksydyny, 5-20 części wagowych rozdrobnionego szkła
piankowego, 40-60 części wagowych wody i ewentualnie 0,01-0,6 części wagowych alkoholu ß-fenyloetylowego lub soli metalu alkalicznego kwasu etylenodwuaminoczterooctowego, przy czym łączna ilość
.gliceryny i wody wynosi 66-76 części wagowych.
Sposób wytwarzania pasty elektrodowej polega na
tym, że do ogrzanej do temperatury 35-50°C wodnej
zawiesiny skrobi wprowadza się, ciągle mieszając,
wodny roztwór chlorku sodowego,
po czym temperaturę podwyższa się do 65--750C i podczas ucierania
dodaje ' się wodny roztwór gliceryny oraz pierwszą
część wodnego roztworu dwuglukonianiu lub octanu
chloroheksydyny i całość ogrzewa się do temperatury
•S5-100°C i dodaje rozdrobnione szkło piankowe, a następnie drugą część dwuglukonianu lub octanu chloroheksydyny, ewentualnie z dodatkiem alkoholu
ß-fenyloetylowego lub soli metalu alkalicznego kwasu
-etylenodwuaminoczterooctowego. Pasta elektrodowa
znajduje zastosowanie w badaniach elektroencefalograficznych, a także w badaniach reakcji skórno-galwanicznych.
(5 zastrzeżeń)

H01J

P.248090

1984 06 07

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jerzy
Kaczmarczyk).
Sposób separacji mas intensywnych wiązek jonów
i seperator mas intensywnych wiązek jonów
Wynalazek rozwiązuje problem znacznego ograniczenia wpływu ładunku przestrzennego, w celu dużej
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szybkości procesów realizowanych przez wiązkę, np.
implantacji jonów.
Przed separacją mas w azymutalnym polu magnetycznym i następnie przed ich rozdzieleniem przez
układ szczelin, wiązkę jonów formuje się do postaci
wydrążonego stożka, rozbieżnego w kierunku ruchu
jonów, a następnie przekształca się tę wiązkę na
stażkową wiązkę zbieżną.
Separator tworzą dwa współosiowe cylindry (CW,
CZ), z których wewnętrzny ma szczeliny wlotowe
(CWL) wiązki do obszaru oddziaływania azymutalnego
pola magnetycznego (Bo) i szczeliny wylotowe (CWY)
wiązki z tego obszaru. W celu skuteczniejszego ograniczenia wpływu ładunku przestrzennego można na
wiązkę wprawioną w ruch wirowy przed obszarem
separacji (OS) dodatkowo oddziaływać w obszarze
separacji radialnym polem elektrycznym.
(4 zastrzeżenia)

B01J

P.248091

Nr 26 (314) 1985

Obwód odchylania liniowego z korekcją „S"
i urządzenie odbiorcze wizyjne
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie korekcji „S" w
obwodach odchylania kineskopów urządzeń odbiorczych, takich jak odbiorniki telewizyjne albo monitory
komputerowe.
Obwód odchylania liniowego z korekcją „S", zawierający cewkę odchylania liniowego, pojemność, połączoną z cewką odchylania liniowego, klucz wybierający, jołączony z cewką odchylania liniowego i pracujący przy określonej wartości odchylania liniowego dla
wytwarzania prądu przełączania w cewce odchylania
liniowego podczas przedziału przełączania cyklu odchylania liniowego i prądu ruchu powrotnego wiązki elektronów podczas przedziału ruchu powrotnego, przy czymprąd przełączania jest w zasadzie piłokształtnym prądem zmodulowanym zgodnie z kształtem fali wytwarzanym przez pojemność, zgodnie z wynalazkiem
ma obwód rezonansowy (60) strojony, wytwarzający
ogólnie sinusoidalny prąd korygujący podczas przedziału przełączania, przy czym prąd korygujący ma
okres drgań równy połowie przedziału przełączania.
Obwód rezonansowy (60) jest połączony z cewką odchylania liniowego (LH), dla wprowadzenia dodatkowej modulacji piłokształtnego prądu przełączania
zgodnego z prądem korekcji.
Urządzenie odbiorcze wizyjne zawierające kineskopmający stosunkowo płaski ekran charakteryzuje siętym, że w jego skład wchodzi obwód odchylania liniowego z korekcją „S" według wynalazku. (8 zastrzeżeń)»

1984 06 07

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Ryszard Głowacki, Jerzy Kaczmarczyk).
Lampa elektropromieniowa
Wynalazek rozwiązuje problem eliminacji zasilania
lampy elektronopromieniowej źródłem wysokiego napięcia.
Do elektrod wyrzutni (WE) i/lub elektrod układu
postakceleracji (PA) dołączony jest równoległy powielacz napięcia (PW) i/lub (PP). Powielacz ten jest
wbudowany w tę lampę tak, że diody (Dl, ..., D2n),
(D-l, ..., D-2n) i kondensatory (Cl, .... C2n), (C-l
C-2n) wchodzące w skład tego powielacza są naniesione na powierzchnię bańki tej lampy. Zewnętrzne
okładki kondensatorów podłączone są do źyódła zasilającego (e/t) i są naniesione w postaci dwóch
warstw przewodzących (OZN) i (OZP). Po stronie
•wewnętrznej bańki wykonane są indywidualnie, we-wnętrzne okładki tych- kondensatorów. (9 zastrzeżeń)
H01L

P.251743

1985 01 29

Jarosław Kazberuk, Warszawa, Polska; Władimir
Igoriewicz, Margolin, ZSRR, Magdalena Kazberuk,
Gniezno, Polska.
Urządzenie elektronowo-strumieniowego eksponowania.

H01J
H04N

P.252771

1985 04 04

Pierwszeństwo:
1984 04 04 - Wielka Brytania (nr 8408694)
RCA Corporation, Nowy Jork, St. Zjedn. Am. (Peter E. Haferl).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
urządzenia elektronowo-strumieniowego eksponowania
na elastycznych podłożach i wszystkich podłożachmających sferyczny kształt.
Urządzenie według wynalazku składa się z urządzenia wprowadzania i przetwarzania danych, cyfrowych
i analogowych urządzeń sterowania wiązką elektronów i ruchem elektronowo-optycznej kolumny, elektronowo-optycznego systemu oraz pomocniczych systemów elektronowo-optycznej kolumny. Formowanie
rysunku realizuje się poprzez obracanie elektronowo-optycznej kolumny (1) względem centralnego punktu
(1) sfery, której częścią jest powierzchnia podłoża (5)'
z naniesioną warstwą rezystu (4), przy czym ten punkt
leży na osi elektronowo-optycznej kolumny lub jej
przedłużeniu.
Wynalazek może znaleźć zastosowanie w produkcji
półprzewodnikowych przyrządów i układów scalonych,
a także w produkcji elastycznych szablonów do litografii w promieniach rentgenowskich i głębokim u l t r a fiolecie.
(1 zastrzeżenie)»
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nymi
(X2,
JX3),
a na
wejściu
dołączonych
do diod przełączających (D2, D3) spolaryzowanych tak,
że dioda w torze drugim jest w stanie przewodzenia
tylko w stanie drugim, a dioda w torze trzecim jest
w stanie przewodzenia tylko w stanie trzecim pracy
układu, natomiast tor czwarty zbudowany jest z
ćwierćfalowego odcinka linii (ZÓ«, M zwartego na
końcu.
(1 zastrzeżenie)

H01L

P. 251744

1985 01 29

Jarosław Kazberuk, Warszawa, Polska; Władimir
Igoriewicz, Margolin, ZSRR, Magdalena Kazberuk,
Gniezno, Polska.
Urządzenie elektronowo-strunueniowego eksponowania
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
urzą*dzenia elektrohowo-strumieniowego eksponowania
na elastycznych podłożach i wszystkich podłożach mających sferyczny kształt.
Urządzenie według wynalazku składa się z urządzenia wprowadzania i przetwarzania danych, cyfrowych i analogowych urządzeń sterowania wiązką
.elektronów, elektronowo-optycznego systemu ora2 pomocniczych systemów elektronowo-optycznej kolumny.
Formowanie rysunku strumieniem elektronów (3),
odchylanym elektrostatycznym albo magnetycznym
systemem odchylenia, realizuje się na podłożu (5)
z naniesioną warstwą rezystu (4) mającym sferyczny
kształt powierzchni. Wynalazek może znaleźć zastopowanie w produkcji półprzewodnikowych przyrządów
i układów scalonych, a także w produkcji elastycznych szablonów do litografii w promieniach rentgejnowskich i głębokim ultrafiolecie.
(1 zastrzeżenie)

H01P

P. 248110

H02H

P.248108

1984 06 08

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Janusz Jórczak, Leszek
Siwieć).
Ogranicznik nadmiarowo-prądowy
zwłaszcza ďla silników elektrycznych dużej mocy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ogranicznika nadmiarowo-prądowego, zwłaszcza dla silników elektrycznych dużej mocy, zabezpieczającego
silnik przed uszkodzeniami spowodowanymi przez
przeciążenia mechaniczne i udary prądowe oraz niewłaściwe użytkowanie silnika.
Ogranicznik według wynalazku charakteryzuje się
tym, że zawiera zespół prądowy (1) głównego toru
prądowego (8) oraz oddzielny zespół (2) właściwego
ogranicznika nadmiarowo-prądowego, który składa się
z bimetalowego czujnika (3) niesamoczynnego działania
oraz grzałki (4) połączonej równolegle z głównym torem prądowym (8). Prąd płynący przez grzałkę (4)
podgrzewa czaszę czujnika (3) i po jego zadziałaniu
rozwiera styki sterujące (5) na przykład cewką stycznika załączającego zabezpieczany silnik.
(2 zastrzeżenia)

1984 06 08

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Tadeusz Morawski, Jolanta Zborowska).
Układ odbijający mikrofalowego czterostanowego
modulatora fazy
Układ na wejściu ma prowadnicę falową (R) rozgałęziającą się na cztery równoległe tory, z których
jeden zbudowany jest z odcinka linii (Z^n L^) o reaktancji wejściowej pojemnościowej, obciążonego na końcu reaktancją pojemnościową (jX^, na wejściu dołączonego do diody przełączającej (Di) spolaryzowanej
w stan przewodzenia tylko w pierwszym stanie pracy
układu, tory drugi i trzeci zbudowane są z odcinków
linii (ZÓI, lj, Z«i, li) o reaktancji wejściowej indukcyjnej, obciążonych na końcu reaktancjami indukcyj-

H02H

P. 252230 T

1985 03 04

Bytomsko-Rudzkie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia
Węgla Kamiennego „Bobrek", Bytom, Polska (Andrzej
Naczyński, Manfred Jaszik, Andrzej Sławik, Henryk
Pudełko, Zbigniew Kowalski, Wiesław Sarna).
Zestaw dobezpieczający
Wynalazek rozwiązuje problem zabezpieczenia linii
magistralnych, stacji transformatorowych, rozdzielni
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oddziałowych i pojedynczych aparatów elektrycznych
w sieciach elektroenergetycznych podziemi kopalń, od
skutków zwarć międzyfazowych.
Zestaw według wynalazku charakteryzuje się tym,
że do toru zasilania przelotowego (1) jest przyłączony
tor odpływowy (2), zawierający szeregowo połączone
łączniki izolacyjne (3) i bezpieczniki dobezpieczające
(4), zbocznikowane bezpiecznikami sygnalizacyjnymi
(5) oraz lampa sygnalizacyjna (6), przyłączoną do
dwóch faz łącznika (3) przy pomocy zestyków (7) bezpieczników (5) i lampa sygnalizacyjna (8), przyłączoną
bezpośrednio do dwóch faz łącznika (3), przy czym
łącznik (3) i lampy (6, 8) znajdują się w komorze
łącznika izolacyjnego (A), a bezpieczniki (4, 5) w
.komorze aparaturowej (B).
(1 zastrzeżenie)

H02K

P.252116 T

1985 02 25

Centrum
Naukowo-Produkcyjne
Elektrotechniki
i Automatyki Górniczej „EMAG", Katowice, Polska
(Zdzisław Kowal).
Sposób chłodzenia wirników maszyn elektrycznych

G01R

P.251942

T

1985 02 14

Zakłady Energetyczne Okręgu Północnego, Bydgoszcz, Polska (Marian Spychała, Zygmunt Szamocki).
Sposób kontroli współpracy prostownika z baterią
akumulatorów w stacjach energetycznych
Sposób kontroli współpracy prostownika z baterią
akumulatorów w stacjach energetycznych polega na
pomiarze spadku napięcia występującego na jednym
z przewodów łączących bezpieczniki główne baterii
akumulatorów z tablicą potrzeb własnych napięcia
stałego.
Sposób ten pozwala wykryć uszkodzenia prostownika, przepalenie się bezpiecznika w prostowniku lub
bezpiecznika głównego, przerwy w połączeniach wewnętrznych baterii, a także zwiększenie się rezystancji
w obwodzie prostownik-báteria.
(1 zastrzeżenie)

H02K

P.248127

1984 06 07

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej „POLMO",
Świdnica, Polska (Jerzy Oleńkiewicz, Krzysztof Tryzna).
Urządzenie do formowania izolacji żłobka stojana
na gorąco
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji urządzenia do formowania izolacji żłobka zwłaszcza stojana
alternatora na gorąco.
Urządzenie składa się z zespołu zaciskającego, zespołu obrotowo-podziałowego i zespołu sterowania
elektrycznego. Zespół obrotowo-podziałowy przymocowany jest do płyty górnej korpusu (14) i zawiera stół
(15) z trzema gniazdami (16) przymocowany poprzez
wałek II (24) do tarczy górnej (17) i tarczy dolnej (18).
Trzpień (20) połączony jest z kamieniem (22) ustalonym względem tulejki (21) tarczy dolnej (18).
(1 zastrzeżenie)

Przedmiotem wynalazku jest sposób chłodzenia wirników maszyn elektrycznych, zwłaszcza silników sto-sowanych w górnictwie.
Sposób polega na częściowym wypełnieniu wydrą^
żonego wału czynnikiem chłodzącym i usunięciu p o wietrza z pozostałej wydrążonej przestrzeni oraz szczelnym zamknięciu końców wału, które zanurza się w
kąpieli olejowej..
(1 zastrzeżenie),
H02K

P.252294 T

1985 03 Ofr

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (IgnacyDudzikowski, Konrad Schoepp, Waldemar Stachowiak)..
Maszyna elektryczna prądu stałego
Przedmiotem wynalazku jest maszyna elektryczna«
prądu stałego, wzbudzana magnesami trwałymi,,
zwłaszcza ferrytowymi.
Celem wynalazku jest zmniejszenie odmagnesowującego działania strumienia magnetycznego wytworzonego przez siłę magnetomotoryczną ' uzwojeniatwornika na magnes trwały.
Komutatorowa maszyna elektryczna prądu stałego,
według wynalazku składa się z wirnika (1) oraz jarzma (2) stojana w postaci stalowej tulei, wewnątrz:
której są umieszczone magnesy trwałe. W jarzmie (2)
stojana, równolegle do osi podłużnej maszyny, korzystnie w osi bieguna magnetycznego są wykonanewzdłużne nacięcia lub rozcięcia (4), których długośćjest co najmniej równa długości pakietu wirnika (1).
Przestrzenie powietrzne powstałe w wyniku rozcięć są.
wypełnione spoinami z materiału niemagnetycznego
(3 zastrzeżenia)
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1985 05 03

Fabryka Podzespołów Elektrotechnicznych „EMA-Elektrocarbon", Tarnowskie Góry, Polska (Grzegorz
Horzela, Zdzisław Pisula, Rajmund Kondora).
Komutator maszyny elektrycznej
oraz sposób wytwarzania komutatora
maszyny elektrycznej
Półfabrykat komutatora charakteryzuje się tym, że
wycinki (3) tworzące wieniec (5) posiadają na całej
swej długości lub jej części jednostronnie boczne występy (4) o szerokości „s" równej odległości między
wycinkami (3) i grubości mniejszej od wysokości roboczej części wycinka (3).
Sposób wytwarzania komutatora polega na tym, że
wycinki (3) wykrawa się z profilu posiadającego jednostronny, boczny występ o szerokości „s", po czym
wycinki (3) układa się w wieniec (5). Następnie szczeliny międzywycinkowe wypełnia się tworzywem termoutwardzalnym w trakcie zaprasowywania wieńca,
i komutator poddaje się znanej obróbce mechanicznej.
(4 zastrzeżenia)

H02M

P.248152

1984 06 08

Ośrodek Wdrożenia Postępu Technicznego w Energetyce, Bielsko-Biała, Polska (Mariusz Guz, Stanisław
Łata, Adam Pawłowski, Jarosław Zarzeczny).

8Ł

linią zasilającą za pośrednictwem przekładników prądowych (5), które mają wtórne uzwojenia zwarte
rezystorami (6, 7, 8, 9), przy czym przekładnie przekładników prądowych (5) są odwrotnie proporcjonalne
do wartości rezystancji zawierających rezystorów (6»
7, 8, 9).
(2 zastrzeżenia)

H02P

P.248221

1984 06 1$

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków, Polska (Józef Skotniczny, Janusz Grzegorski„
Aleksander Dziadecki).
Sposób i układ sterowania częstotliwościowego
;.
napędu elektrycznego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu i układu ułatwiających konstrukcję napędu grupowego.
Sposób sterowania napędu asynchronicznego realizujący zmiany napięcia lub prądu wyjściowego oraz;
częstotliwości przemiennika, charakteryzuje się tym,,
że częstotliwość/przemiennika kształtuje się w proporcjonalno-całkującym regulatorze w zależności od różnicy sygnału napięcia zadanego i sygnału proporcjonalnego do składowej czynnej strumienia magnetycznego. Układ zawiera blok obliczeń błędu strumienia*
(1), którego wejścia są połączone z blokiem pomiaru
strumienia rzeczywistego (3) i z blokiem kształtowania
strumienia (2), który również połączony jest z regulatorem strumienia czynnego (8). Wyjście bloku obliczeń błędu strumienia (1) jest połączone z blokiem,
formowania obliczeń (4) i poprzez regulator strumienia (5) z blokiem sterowania przekształtnika (6). Blok;
formowania ograniczeń (4) jest połączony z blokiempomiarowym prądu rzeczywistego (13) i potencjometrycznym zadajnikiem ograniczenia (14) oraz z regulatorem częstotliwości (10). Regulator częstotliwości
połączony jest z regulatorem strumienia czynnego (8)„
a ten połączony jest z blokiem sterowania falownika
(9) i z blokiem pomiarowym strumienia czynnego (12).
(7 zastrzeżeń)

Układ do zabezpieczenia szyn zbiorczych
w stacjach elektroenergetycznych
Układ według wynalazku służy do zabezpieczenia
szyn zbiorczych w stacjach elektroenergetycznych,
przed skutkami niepożądanej zmiany warunków elektrycznych normalnej pracy.
Układ posiada przekształtnik prądu (1), sprzężony
z linią zasilającą, który jest połączony poprzez człon
pomiarowo-rozruchowy (2) oraz człon wybierający
maksymalny prąd (3) z przekształtnikami prądu (4),
sprzężonymi z liniami odbiorczymi. Przekształtniki
prądu (1, 4) są sprzężone z liniami odbiorczymi oraz

H02P

P.252328 T

1985 03 08

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Józef
Borecki, Stanisław Szkółka, Marek Pichler).
Układ wymuszonej komutacji tyrystorów
Celem wynalazku jest opracowanie prostego układa
wymuszonej komutacji tyrystorów, przeznaczonego da
impulsowego sterowania tyrystorów w przekształtnikach, a więc falownikach, prostownikach i innych.
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Układ według wynalazku zawiera połączone szeregowo dwa komutacyjne kondensatory (Cl) i (C2). Ze
wspólnym ich punktem jest połączona anoda pomocniczego tyrystora (T3), katoda pomocniczej diody (D3)
oraz anoda drugiej pomocniczej diody (D4). Drugie
końce komutacyjnych kondensatorów (Cl) i (C2) stanowią główne wejścia (Wel) i (We2) układu. Katoda
czwartej diody (D4) stanowi dodatkowe wyjście (Wyd).
Anoda trzeciej pomocniczej diody (D3) jest dodatkowym wejściem (Wed). Katoda pomocniczego tyrystora
(T3) jest pomocniczym wyjściem (Wep), a bramka
tegoż tyrystora (T3) jest sterującym wejściem (Wes)
(1 zastrzeżenie)

H03C

P. 252224 T

Sposób modulacji kątowej przebiegu harmonicznego
sygnałem cyfrowym i modulator kąta fazowego
Sposób polega na tym, że w trakcie trwania pojedynczego impulsu sygnału modulującego zmieniana
jest skokowo częstotliwość fali nośnej, przy czym
liczba skoków częstotliwości w trakcie trwania pojedynczego impulsu sygnału modulującego jest dla każdego rodzaju impulsu modulującego stała i przynajmniej dla impulsów jednego rodzaju nie mniejsza niż
2.
Modulator kąta fazowego przebiegu harmonicznego
sygnałem cyfrowym, zwłaszcza binarnym, zawiera generator fali prostokątnej (G) o częstotliwości kluczowanej sygnałem modulującym, którego wyjście, popoprzez dzielnik częstotliwości (DL), połączone jest
z układem kształtującym (UK). Przedmiot wynalazku
może znaleźć zastosowanie w systemie transmisji danych w telekomunikacji ruchomej.
(3 zastrzeżenia)

P.248078

połączona jest równolegle do ga.ęzi złożonej z dwójnika (Dw), szeregowo połączonego z ograniczającym
rezystorem (Rl). Układ łącznika zasilany jest poprzez
odcinający rezystor (R2), połączony równolegle do odbiornika (Od) energii elektrycznej, tworząc aktywny
dzielnik napięcia uruchamiany z chwilą dotknięcia
czujnika (Cd). W obwodzie sterowania łącznika we-"
dług wynalazku zastosowano skompensowany dzielnik napięcia, złożony z zabezpieczającego rezystora
(R4), kompensacyjnego rezystora (R3) kondensatora
(C), diody (D) i złącza elektroda sterująca - elektroda
wejściowa sterującego elementu (E2),
(7 zastrzeżeń)

1985 03 01

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J. Sniadeckich,
Bydgoszcz, Polska (Tadeusz Wysocki, Tadeusz Wysocki).

H03K
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Południowe Zakłady Przemysłu Elektrotechnicznego
„Polam-Kontakt", Czechowice-Dziedzice, Polska (Józef
Czerski).
Układ elektroniczny łącznika prądu przemiennego
ze sterowaniem dotykowym
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
łącznika prądu przemiennego ze sterowaniem dotykowym, przeznaczonego do chwilowego załączania odbiorników energii elektrycznej, szczególnie beztransformatorowych prostowników jednopołówkowych, charakteryzującego się minimalnymi stratami mocy w
obwodzie zasilającym.
W układzie łącznika według wynalazku elektroda
wejściowa i wyjściowa wykonawczego elementu (El)

H03K
G05F

P.251957 T

1985 02 15

Zakłady Radiowe „Diora", Dzierżoniów, Polska (Ryszard Orłowski, Jan Świetlik, Małgorzata Sadaj).
Układ ograniczania prądu obciążenia
Przedmiotem wynalazku jest układ ograniczania
prądu obciążenia z sygnalizacją tego procesu, jak też
z sygnalizowaniem przebiegu cofania prądu zwrotnego.
Istota zgodnego z wynalazkiem układu, który zawiera konfigurację połączonych ze sobą elementów
elektronicznych, pracujących jako ograniczniki prądu
i jako sygnalizatory zachodzących w nim procesów,
polega na tym, że katoda ograniczającej diody (D)
dołączona jest zarówno do ograniczającego rezystora
(R), jak i do emitora zwrotnego tranzystora (T). Kolektor jego połączony jest z bazą wykonawczego tranzystora (Tl) oraz z bramką i źródłem polowego tranzystora (T2), jak też z kolektorem próbkującego tranzystora (T3), którego baza podłączona jest do suwaka potencjometru (P). Baza zwrotnego tranzystora
(T) przyłączona jest do katody diody sygnalizującej
(Dl), której anoda złączona jest z anodą dodatkowej
diody (D2). Jej katoda dołączona jest zarówno do katody progowej diody (D3) jak również do emitera
próbkującego tranzystora (T3).
,(1 zastrzeżenie)
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1984 03 06

Politechnika Wrocławska,^ Wrocław, Polska (Kazimierz Warszawski).
Układ generujący pojedynczy impuls
po włączeniu napięcia zasilającego
Przedmiotem wynalazku jest układ generujący pojedynczy impuls po włączeniu napięcia zasilającego
przeznaczony do zerowania i ustawiania stanów poszczególnych wejść układów w technice cyfrowej po włączeniu napięcia zasilającego oraz do wytwarzania impulsu o pożądanym czasie trwania.
Układ według wynalazku jest utworzony z dwóch
komplementarnych tranzystorów (Tl) i (T2). Baza
pierwszego tranzystora (Tl) jest połączona z punktem
wspólnym dzielnika napięcia, utworzonego z dwóch
rezystorów (RI), (R2) i włączonego równolegle do obwodu zasilania. Pomiędzy emiterem pierwszego tranzystora (Tl), a dzielnikiem jest włączony trzeci rezystor (R3). Do emitera tranzystora (Tl) jest dołączony kondensator (C), którego drugi koniec jest połączony z masą układu. Kolektor pierwszego tranzystora (Tl) przez czwarty rezystor (R4) jest połączony z
masą układu oraz z bazą drugiego tranzystora (T2),
którego emiter jest połączony z masą układu, a kolektor drugiego tranzystora (T2) przez szósty rezystor
(R6) - z obwodem zasilania. Pomiędzy bazą i emiterem pierwszego tranzystora (Tl) jest włączona zabezpieczająca dioda (D). Kolektor pierwszego tranzystora (Tl) przez piąty rezystor (R5) jest połączony z
bazą drugiego tranzystora (T2).
(3 zastrzeżenia)

83

(1+L+R COS0, przy czym sygnał cos0 jest wytwarzany w innym detektorze synchronicznym (100), który według wynalazku umożliwia addytywne wprowadzenie sygnału nośnego.
Wynalazek znajduje zastosowanie do transmisji sygnałów stereofonicznych L i R za pomocą kompatybilnego sygnału MF stereo o postaci (1+L+R) cos (cat+0),
gdzie 0 = 0,5 arc sin[(L-R)/(l+L+R)].
(19 zastrzeżeń)

H04L

P.253149

1985 04 30

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Tadeusz Flisek, Janusz Wasilewski).
Sposób i elektroniczny układ do identyfikacji zgłoszeń!
w centrali komutacyjnej, zwłaszcza telegraficznej

H04B

P.248131

1984 06 07

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Radiofonii Odbiorczej
ZR „Diora", Dzierżoniów, Polska (Andrzej M. Ługowski).
Nadajnik i odbiornik radiofonicznego systemu MF
stereo
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie udoskonalenia
budowy nadajnika i odbiornika radiofonicznego systemu stereofonicznego zakresu fal średnich.
W nadajniku (fig. 1) według wynalazku poprzez sumowanie sygnałów o postaciach I = ( l + L + R ) cos 20
coscot i Q=(L-R) sincot powstaje sygnał modulacji
złożonej, który razem z sygnałem (1+L+R) coscot po
, przejściu przez ogranicznik amplitudy (46) jest w mo,dulatorze (48) modulowany amplitudowo sygnałem sum y (L+R). Sygnał cos 20 jest dostarczany przez gałąź sprzężenia zwrotnego (34).
W alternatywnych wykonaniach nadajnika sygnał
MF stereo powstaje przez modulację amplitudy sygnałem sumy (L"+R) sygnału zmodulowanego fazowo,
którjí powstaje na wyjściu ogranicznika amplitudy,
gdy na jego wejście jest podawana jedna i zi trzech
par sygnałów: 1 = (1+L+R) c o s ^ . coscot,
'
Q = 0,5(L-R) sinwt lutu I = (1+L+R) cos0 icQScot,
Q= [0,5(L-R)/cos0]sino)t;
lub ii*= (1+L+R) ćoswt,
Q = tO,5(Lr^-R)cos20]sintot.
•,
"* i !
W odbiorniku (fig. 6) według; wynalazku przed detektorem synchronicznym (104) dostarczającym sygnał
różnicy (L-R) jest .włączony układ (96) modyfikujący
obwiednię sygnału odbieranego do postaci iloczynu

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie eliminacji możliwości wystąpienia mylnych identyfikacji w przypadkach zaistnienia w centrali jednocześnie większej liczby zgłoszeń, szczególnie centralach komutacyjnych,
średniej i dużej pojemności.
Według wynalazku, zgłoszenia z łączy, poprzez
pierwszą bramkę (K) przekazuje się na przewody
zgłoszeniowe (a) kolumn, które zakończone są układem,
identyfikacji kolumn (IK). Po wyborze kolumny z zadanym priorytetem, zgłoszenia podaje się po przewodzie potwierdzającym (b), za pośrednictwem drugiej
bramki (W), na przewody (c), dołączone do układu
identyfikacji wierszy (IW).
(2 zastrzeżenia)»'
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H04M

P.248079

Elektroniczny układ podtrzymania drogi połączeniowej
w polu komutacyjnym koncentratora
elektronicznej centrali telefonicznej
Układ według wynalazku służy do potrzymania
drogi połączeniowej w polu komutacyjnym koncentratora elektronicznej centrali telefonicznej. Zestyk
(ZS) przekaźnika (PK) komutującego drogę połączeniową na matrycy połączony jest poprzez rezystor (R2)
z bazą tranzystora (T2), a poprzez rezystor (Rl) z emiterem tranzystora (T2). Kolektor tranzystora (T2) poprzez rezyátor (R3) połączony jest z bazą tranzystora
(T1). Zestyk (ZS) wysterowuje tranzystor (T2), który
przechodzi w stan nasycenia i wysyła kryterium zajęcia wejścia matrycy (TMBC) powodując jednocześnie
przejście w stan nasycenia tranzystor (Tl) podtrzymujący drogę połączeniową na matrycy następnej sekcji. Opisany układ nadaje się szczególnie do stosowania w elektronicznych centralach telefonicznych systemu E-10.
(1 zastrzeżenie)

H04M

P.248080

Kuchenka elektryczno-yowietrzna
i naczynia do niej

1984 06 05

Wielkopolskie Zakłady Teleelektroniczne „Telkom-Teletra", Poznań, Polska (Lech Wozich, Antoni Krzysztofiak, Sławomir Wąsik, Jacek Sliwiński).
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Kuchenka według wynalazku składa się z elektrycznego elementu grzejnego (1) umieszczonego w żarniku
(2) mającym otwór wylotowy (3), przez który nagrzane
powietrze przedostaje się pod naczynie kuchenne (4),
którego część dolna opasana jest płaskownikiem (5)
tworząc komorę podnaczyniową (6), z której powietrze
ochłodzone naczyniem powraca do żarnika otworem
wlotowym (7). Kuchenka ma także termoregulator
składający się ze zbiornika wewnętrznego (8) umieszczonego w żarniku i zbiornika zewnętrznego (10)
o zmiennej objętości, połączonych cienkim otworkiem
(9), przez który wyrównują się ciśnienia w tych zbiornikach spowodowane nagrzewaniem się powietrza
w zbiorniku wewnętrznym, co prowadzi do zmienności
pojemności zbiornika zewnętrznego funkcjonalnie związanej z temperaturą zbiornika wewnętrznego i będącej podstawą termoregulacji. .
(1 zastrzeżenie)

1984 06 05

Wielkopolskie Zakłady Teleelektroniczne „Telkom-Teletra", Poznań, Polska (Krzysztof Nowak).
H05B

Detektor kodu liniowego
zwłaszcza do regeneratora
telefonii impulsowo-kodowej

P.246219

1984 06 04

Jerzy Tyszka, Kalisz, Polska (Jerzy Tyszka).

Detektor kodu liniowego zwłaszcza do regeneratora
telefonii impulsowo-kodowej składa się z prostownika
szczytowego (1), dwójnika nieliniowego (2) i dwójnika
polaryzującego (3) przy czym dwójnik nieliniowy (2)
i dwójnik polaryzujący (3) połączone są ze sobą równolegle i dołączone są do wspólnego punktu dla wejścia i wyjścia prostownika szczytowego (1). Prostownik
szczytowy (1) jest czwórnikiem o skończonej konduktancji wyjściowej. Dwójnik nieliniowy (2) i prostownik szczytowy (1) składają się z elementów prostowniczych tego samego typu i o tej samej ilości elementów prostowniczych. Dwójnik nieliniowy (2) posiada
reaktancję zbliżoną do zera dla pasma sygnałów liniowych.
(3 zastrzeżenia)

H05B
A47J

P. 248064

1984 02 15

Jerzy Tyszka, Kalisz, Polska (Jerzy Tyszka).

Kuchenka elektryczno-powietrzna
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
kuchenki o zwiększonej sprawności cieplnej w stosunku do kuchenek stosowanych dotychczas.
Kuchenka elektryczno-powietrzna ma elektryczny
element grzejny (1), umieszczony w dolnej części zagłębienia (3) płyty kuchennej (8) w żarniku (2), przy
czym średnica zagłębienia (3) ma różne średnice,
wzrastające skokowo ku górze, a utworzone przez to
tarasy tego zagłębienia służą do ustawiania na nich
naczyń kuchennych różnej wielkości. Kuchenka ta
ma również termoregulator, składający się z dwóch
zbiorników powietrza: wewnętrznego (5) i zewnętrznego (7) o zmiennej objętości, połączonych ze sobą kanalikiem (6) służącym do wyrównywania ciśnień w
zbiorniczkach, a utrudniającym intensywną wymianę
ciepła między nimi.
(1 zastrzeżenie)
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1985 03 07

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Piotr
Kuszek).
Układ zapłonowy świetlówki
Celem wynalazku jest opracowanie układu umożliwiającego świecenie świetlówek z przepalonymi grzejnikami.
Układ zapłonowy świetlówki charakteryzuje się tym,
-że ma na wyjściu powielacza napięcia (PN), włączonego szeregowo ze świetlówką (S), żarówkę (Z).
(1 zastrzeżenie)

H05K

P.248139

1984 06 08

Instytut Tele i Radiotechniczny, Warszawa, Polska
(Jerzy Michalski, Marek Heger, Piotr Wachulski, Eugeniusz Kraszewski, Stefan Malitek, Irena Maliszewska).

85

Urządzenie do wywoływania i usuwania fotopolimerów
z płytek drukowanych
Urządzenie zawiera trzy komory natryskowe (KI,
KH,KIII) ze zbiornikiem czynnika roboczego (14), w
którym znajduje się układ grzania (4) i układ chłodzenia (8). Urządzenie zawiera również przyłącze (7)
w układzie połączeń rurowych między pompą (3),
a zespołem natrysków (5), przyłącze (10) umożliwiające podłączenie wyciągu oraz przyłącze (12) umożli
wiające podłączenie nawiewu powietrza suszącego.
(1 zastrzeżenie)

II. WZORY UŻYTKOWE
Dział A
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

A01J

W. 74283

1985 03 06

Spółdzielnia Pracy, Wytwórnia Sprzętu Zootechnicznego „Zootechnika", Kraków, Polska (Marian Kubica,
Tomasz Sokalski).
Kolektor do dojarki mechanicznej
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
konstrukcji kolektora.
Dolna część (1) obudowy ma formę lejka z osiowo
usytuowanym króćcem wypływowym (2), a użyty do
jego zamykania grzybek (7) zaworu ma walcowy
kształt i jest wykonany z gumy. Grzybek (7) jest osadzony na trzpieniu (6), przechodzącym przez luźny
otwór w pokrywie (3) obudowy, zakończonym rucho-»
mą krzywką wyposażoną w dźwignię (8). Kolektor
wchodzi w skład aparatu udojowego dojarki mechanicznej.
(1 zastrzeżenie)

A47G

W. 70649

1983 06 27

Maciej Wojkowski, Urszula Wojkowska, Gdynia,
Polska (Maciej Wojkowski, Urszula Wojkowska).
Wieszak rastrowy

A23N

W. 74939

1985 06 05

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Chłodniczych i Gastronomicznych, Bydgoszcz, Polska (Jerzy
Różycki).
Mechanizm drzwiczek obieraczki ziemniaków
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie konstrukcji mechanizmu samoczynnie otwierającej i zamykającej drzwiczki obieraczki ziemniaków.
Mechanizm składa się z zawiasu (2) połączonego na
stałe z drzwiczkami (1), obrotowo z dźwignią przeciwwagi (3) oraz dźwignią (4), do której zaczepiony
jest siłownik (5) zasilany wodą, przy czym sterowanie
dopływu wody do siłownika odbywa się zaworami elektromagnetycznymi umieszczonymi w skrzynce sterowniczej (6), która jednym przewodem (7) łączy się
z zasilaniem wody, drugim przewodem (9) zasila siłownik (5), a trzeci przewód (8) stanowi spust wody.
(1 zastrzeżenie)

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania wielofunkcyjnego wieszaka ściennego spełniającego zarówno funkcję dekoracyjnego rastra maskującego przykrytą nim powierzchnię jak i wieszak o
zmiennej według potrzeb ilości zawiesi.
Wieszak składa się z płaskiej sztywnej listwy górnej (1) oraz z mającej podobne cechy listwy dolnej
(2), połączonych ze sobą w stałej od siebie odległości
pionowoosiowymi, dystansowymi elementami (3). W
bezpośrednim sąsiedztwie tych elementów, równolegle
do ich osi usytuowane są parami zawiesia, z których
każde ma, jako element przenoszący obciążenie i kotwiczący je obrotowo do listwy górnej i dolnej, pionowy, sztywny, prętowy element (4) z osadzonymi na
nim trwale wygiętymi w znane kształty, haczykowymi zaczepami (5).
(9 zastrzeżeń)-
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A47H

W. 74355

Bohdan Kretkowski,
Kretkowski).

Pruszków,

87

1985 03 15
Polska

(Bohjian

Zasłona okienna żaluzjowa
Przedmiotem wzoru użytkowego jest zasłona okienna, żaluzjowa, która składa się z szyny karnisza (1),
na której za pomocą elementów ślizgowych (2)
i uchwytów (3) zawieszone są płaty zasłaniające (4).
Uchwyty (3) połączone są cięgnem (5). Po obu stronach uchwytów (3) zamocowane są dwa cięgna przechodzące przez otwory w płytce prowadzącej (8), powodujące obrót płatków zasłaniających (4). Cięgno (9)
przechodzi przez bloczek (10) i zakończone jest ciężarkiem (11), a cięgno (12) jest zamocowane do skrajnego
uchwytu (3a) przechodząc przez prowadzącą
płytkę (8) i zakończone jest ciężarkiem (13).
(1 zastrzeżenie)

A47L

W. 74295

1985 03 08

Andrzej Król, Żywiec, Gwidon Janów, Żywiec, Polska (Andrzej Król, Gwidon Janów).
Skrobaczka szczególnie do naczyń kuchennych

W. 74279

1985 03 05

Skrobaczka charakteryzuje się tym, że stanowi ją
sprężysta blacha nierdzewna (1), względnie stalowa
blacha pokryta galwanicznie chromem lub niklem
o grubości około 0,35 mm, która ma zaokrąglone naroża (2, 3, 4 i 5) o różnych promieniach, dostosowane
odpowiednio do czyszczonych powierzchni oraz posiada
otwory (6, 7) ułatwiające jej uchwycenie podczas my-?
cia naczyń.
(1 zastrzeżenie)

Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych, Olkusz,
Polska (Stanisław Cieślik, Krzysztof Curyło).
Uchwyt sygnalizatora zwłaszcza do imbryków
Celem wzoru użytkowego jest rozwiązanie konstrukcyjne uchwytu sygnalizatora eliminujące niebezpieczeństwo poparzenia.
Uchwyt stanowi wypraska (1) z tworzywa sztucznego o przekroju poprzecznym w kształcie kielichowym z rozchyleniem w-górnej części. (1 zastrzeżenie)

A47L

W. 74296

1985 03 08

Andrzej Król, Żywiec, Gwidon Janów, Żywiec, Polska (Andrzej Król, Gwidon Janów). .
A47L
Stanisław
Teofilak).

W. 73886
Teofilak,

Warszawa, Polska

1984 12 28

Zestaw do mycia posadzek ścierką

(Stanisław

Zestaw składa się z uchwytu dla ścierki i z zaciskacza. Uchwyt posiada ramkę, która w dolnej części
ma na całej swej długości szczelinę o odpowiedniej
szerokości umożliwiającą wprowadzenie ścierki do wewnątrz. Zaciskacz posiada pręt prosty (8) zamocowany
jednym końcem w sposób nieruchomy do imadła (9),
a drugim końcem w sposób suwliwy do imadła (10)
oraz posiada dźwignię (11) zamocowaną ruchomo w
imadle (9) i zaciskaną za pomocą zaczepu (15).
(1 zastrzeżenie)

Cyklina uniwersalna
Cyklina według wzoru użytkowego charakteryzuje
się tym, że w oprawie (I) osadzone są za pomocą
śrub (III) i nakrętek (W dwa noże, wygięty nóż (V) do
obróbki zgrubnej i prosty nóż (IV) do obróbki wykaáczającej.
(1 zastrzeżenie)
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W. 74342

1985 03 15-

Antoni Dyndul, Łódź, Polska (Antoni Dyndul).
Urządzenie do mycia podłóg
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania prostego urządzenia wygodnego w użyciu i nie
wymagającego dla celów wytwórczych wielozadaniowego podstawowego oprzyrządowania warsztatowego.
Urządzenie ma uchwyt do mocowania ścierki stanowiący dwa poziome ramiona (1,2) mające od spodu
wyoblenie (3) zaopatrzone na końcach w dwa poprzeczne sworznie (4,5). Na sworzniu (4) jest zawieszony ruchomo pręt (7) zakończony zagięciem (8) zachodzącym na sworzeń (5). Ramiona te mają na wzdłużnej przedniej ścianie wywiniętą na zewnątrz krawędź (10) stanowiącą skrobak.
(2 zastrzeżenia)

A47L

W. 74297

1985 03 08

Andrzej Król, Żywiec, Gwidon Janów, Żywiec, Polska (Andrzej Król, Gwidon Janów).
Urządzenie do mycia posadzek ścierką
Urządzenie składa się z uchwytu dla ścierki i z wyżymaczki. Uchwyt posiada ramkę, która w dolnej
części ma na całej swej długości szczelinę o odpowiedniej
szerokości
umożliwiającą
wprowadzenie
ścierki do wewnątrz. Wyżymaczka składa się z nieruchomej perforowanej płyty (8) wyposażonej w występy (9, 10) umożliwiające zamocowanie jej w uchwytach metalowego wiadra (11) oraz z ruchomej perforowanej płyty (12), przy czym obie płyty, dostosowane
kształtem i wymiarami do objętości metalowego wiadra, połączone są ze sobą w dolnej części w sposób
zawiasowy, a ponadto nieruchoma perforowana płyta (8) ma w dolnej części pałąk (14) z pedałem (15)
służące do usztywnienia i zabezpieczenia wyżymaczki
wraz z metalowym wiadrem (11) przed wywróceniem
«ię podczas działania na dźwignię (13). (1 zastrzeżenie)

A61J

W.74302

1985 03 I I

Centrum Naukowo-Badawcze Spółdzielczości Inwalidów Centralnego Związku Spółdzielni Inwalidów,.
Warszawa, Polska (Janusz Polański, Ryszard Czuczeło,.
Bolesław Mikłaszewicz, Barbara Chmielewska, Witold
Zembrzycki, Jan Wiszniewski, Krzysztof Kaniewski)..
Smoczek
Smoczek, przeznaczony do zabawy dla małych dzieci i jednocześnie zapobiegający powstawaniu wadliwego zgryzu u dzieci, składa się z gumki o ortodontycznie ukształtowanej stopce, korka, talerzyka, ma-jącego kształt spłaszczonego koła z wybraniem z jednej strony, oraz uchwytu.
Obrzeże (3) gumki (1) umieszczonej w owalnym
otworze (4) talerzyka (5) wklęsłego i zakończonego występem od strony gumki (1), dociśnięte jest do talerzyka (5), zaopatrzonego w tuleję od strony wypukłości talerzyka (5), przy pomocy korka (11) o kształcie
spłaszczonego nitu zakończonego zbieżnie, korzystnie
z kanałami wykonanymi na szerszych ściankach korka (11) i łączącymi wnętrze gumki z otoczeniem. Korek (11) zaopatrzony jest w dwa kołnierze (14 i 15)»
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pomiędzy które wciśnięte są stożkowe, zatrzaskowe
końcówki (10) kółka (8) przechodzącego przez otwory
(7) w tulei talerzyka (5). Na powierzchni talerzyka (5),
od strony gumki (1) i po stronie przeciwnej wybrania, znajdują się, korzystnie trzy, łagodnie wyprofilowane rowki.
(1 zastrzeżenie)

A61J

W. 74303

1985 03 11

Centrum Naukowo-Badawcze Spółdzielczości Inwalidów Centralnego Związku Spółdzielni Inwalidów,
Warszawa, Polska (Janusz Polański, Ryszard Czuczeło, Bolesław Miłaszewicz, Barbara Chmielewska, Wirold Zembrzycki, Jan Wiszniewski, Andrzej Kubiczek).
Smoczek
Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji smoczka
zapobiegającej powstawaniu wadliwego zgryzu u dzieci. Smoczek składa się z gumki o ortodentycznie
ukształtowanej stopce, korka, talerzyka mającego kształt
spłaszczonego koła z wybraniem z jednej strony, oraz
z uchwytu. Obrzeże (3) gumki (1) umieszczonej w
owalnym otworze (4) talerzyka (5) wklęsłego i zakończonego występem (7) od strony gumki (1), dociśnięte
jest do talerzyka (5) zaopatrzonego w tuleję od strony wypułkośei talerzyka (5), przy pomocy korka (9)
0 kształcie spłaszczonego nitu zakończonego zbieżnie
1 z dodatkowym występem na główce (11). Korek (9)
rha występy blokujące (12 i 13) współpracujące z występem (7) wykonanym na wewnętrznej powierzchni
tulei i zależnie od potrzeby korek (9) ma wykonane na
szerszych ściankach kanałki (20) łączące wnętrze gumki z otoczeniem. Zgrubione końcówki (17) kółka (16)
wciśnięte są w otwory (19) wykonane w dodatkowym
występie na główce (11) korka (9). Na powierzchni talerzyka (5) od strony gumki (1) i po stronie przeciwnej
wybrania znajdują się, korzystnie trzy, łagodnie wyprofilowane rowki.
(1 zastrzeżenie)

A61M

W. 73346

A61M

W.74055

1985 01 25

Przedsiębiorstwo Polonijno-Zagraniczne „Thomex",
Warszawa, Polska (Leon Gradoń, Andrzej Kaczyński,
Włodzimierz Piłaciński, Bohdan Rytel, Krzysztof S i wkowski, Zygmunt Toczyski).
Inhalator ultradźwiękowy
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji inhalatora leku bądź wody łatwej w montażu i w
demontażu, o zmniejszonych startach leku i przedłużonym czasie eksploatacji.
Inhalator charakteryzuje się tym, że zespół g r z e j ny (C) umieszczony jest pod metalowym dnem (7) n a czynia zespołu rozpylania leku, połączonego rozłącznie
za pomocą złącza koncentracyjnego ty up BNC (lia)z podstawą (A). Element półprzewodnikowy mocy jest
osadzony wewnątrz kanału zespołu nawiewu powietrza usytuowanego w jednym boku podstawy (A). Odkraplacz leku (24) jest usytuowany pod pokrywą (19)
w przepuście (21) tak, że tworzy szczelinę pomiędzy
pokrywą (19) a odkraplaczem (24), a pojemnik leku
(6) ma ściankę dna o mniejszej grubości od grubości
ścianek bocznych, przy czym ścianki dna wyposażone
są w usytuowane promieniowo na powierzchni stożkowej podłużne przetłoczenie usztywniające (18).
(1 zastrzeżenie)

198410 01

Pierwszeństwo: 1984 0410 - MTP (nr 5'S AL/84)
Zakłady Techniki Medycznej Służby Zdrowia, Wrocław, Polska (Ryszard Amudzidis, Tadeusz Diduszko,
Tadeusz Szacik, Piotr Pytlik).
Kolumna sufitowa
Celem wzoru jest opracowanie prostej i funkcjonalnej konstrukcji kolumny sufitowej nadającej się do
stosowania w każdej sali operacyjnej, usprawniającej
prace zespołu operacyjnego.
Kolumna składa się z kolumny (1) teleskopowo
składanej, głowicy (2) gniazd zasilających oraz poziomych ramion (3) z przegubami (4).
(1 zastrzeżenie)

A63F

W. 74159

1985 02 1*

Janusz Łyżwiński, Gdańsk, Polska (Janusz Łyżwiński).
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Gra w postaci sześcianu

Zabawka w postaci rakietki ze spadochronem

Gra w postaci sześcianu złożonego z małych kostek
mogących przemieszczać się w warstwach, według
wzoru składa się z czterech pionowych kształtowników (1, 2, 3, 4), przykrywki (5), przekładek międzywarstwowych (6, 7, 8), podstawki (9), wkładek regulujących (18, 19, 20) i kostek (10, 11, 12, 13).
(8 zastrzeżeń)

Celem wzoru jest opracowanie prostej i niezawodnej w działaniu zabawki.
Rakieta ma komorę (6) spadochronu (7) umieszczoną
w środkowej części kadłubu. Komora (6) zamknięta
jest odchylną częścią (5) bocznego kadłubu (2) ustaloną w pozycji zamkniętej końcówką ryglującą (8)
dźwigni zamykającej (9) zamocowanej obrotowo na
kołku (11). Odchylná część (5) bocznego kadłubu (2)
jest zamocowana na zawiasie (10) w części rufowej (3)
rakietki.
(1 zastrzeżenie)

A63F

A63H

W. 74335

Bolesław Ostachowski,
Ostachowski).
-

Gdańsk, Polska

1985 03 14
(Bolesław

W. 74276

1985 03 05

Jerzy Wygaś, Częstochowa, Polska (Jerzy Wygaś).
Zabawka w postaci samolotu

Zabawka w postaci zespołu kulek
Zabawka w postaci zespołu kulek ma kulki wykonane z tworzywa sztucznego i zaopatrzone wewnątrz
w rdzeń magnetyczny (5). Każda z kulek składa się
z dwóch wydrążonych półkul (1 i 2), zaopatrzonych
wewnątrz w osiowe tuleje (3 i 4), w których jest osadzony rdzeń magnetyczny (5), stanowiący najkorzysniej magnes ceramiczny w kształcie cylindrycznym,
zaopatrzony na obydwu końcach w kuliste powierzchnie (8). Rdzeń jest przy tym osadzony wciskowo w
tulei (4) półkuli (2), która z kolei jest osadzona wciskowo w tulei (3) półkuli (1). Półkule są ponadto zaopatrzone na obrzeżu w pierścieniowe występy (6 i7).
(4 zastrzeżenia)

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
takiej konstrukcji zabawki, w której z chwilą wprawienia
jej w ruch przez
użytkownika następuje
równoczesny obrót śmigła.

Zabawka charakteryzuje się tym, że wewnątrz widelca (7) na wałku czynnym (8) zamontowana jest
przekładnia.stożkowa (9), natomiast wałek bierny (10)
przekładni stożkowej (9) i wałek (14) śmigła (6) połączone są ze sobą sprężyną (12). Jedno % ramion widelca
(7) osadzone jest w odpowiednio ukształtowanym
wgłębieniu (17) ściany bocznej obudowy przekładni stożkowej (9).
(2 zastrzeżenia)

A63H

W. 74119

1985 02 06

Tomasz Rogoziński, Warszawa, Polska (Tomasz Rogoziński).

A63H

W. 71344

1985 03 15

Jerzy Wiśniewski, Warszawa, Polska (Jerzy Wiśniewski).
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Grabki
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji grabek o zwiększonej funkcjonalności i wydłużonym okresie używalności.
Grabki mają trzonek (2) o przekroju dwuteowym,
który z jednej strony przechodzi w uchwyt (3) o
kształcie litery D, natomiast z drugiej strony przechodzi w część roboczą (1), przy czym przekrój trzonka
(2) przybiera kształt ceownika. Jednocześnie półki (5)
i (6) przekroju dwuteowego rozwidlają się, tworząc
wzmocnienia (7) i obrzeże (8) części roboczej (1), do
którego od strony wewnętrznej powierzchni czołowej
przylegają stycznie zęby (9) w kształcie połówek ściętego stożka. Każdy ząb (9), od strony płaskiej powierzchni, ma żebro usztywniające.
(1 zastrzeżenie)

Dział B
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
B01D

W. 74339

1985 03 15

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Urządzeń
Ochrony Powietrza „OPAM", Katowice-Lubuska, Polska (Czesław Wierzbicki, Janusz Florek).
Izolator przepustowy do elektrofiltrów
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji izolatora przepustowego do elektrofiltrów pozwalającego na zmniejszenie awaryjności
eletkrofiltrów.
Izolator składa się z rury tarflenowej (1), z dwuczęściowej obejmy zaciskającej (2) i z dwu opasek (3),
przy czym rura tarflenowa (1) i dwuczęściowa obejma
zaciskająca (2) posiadają odpowiadające sobie nacięcia.
(1 zastrzeżenie)

Istota rozwiązania konstrukcyjnego polega na zastosowaniu zestawu pierścieni dystansowych zewnętrznych'
(11) z otworami (17), pierścieni wewnętrznych (12)
z otworami (19) osadzonych na tulei centralnej (3)
oraz pierścieni stożkowych (7) i (8) z otworami (18),.
ułożonych na prętach ustalająco usztywniających (10).
Pierścienie zewnętrzne (11) oraz wewnętrzne (12) mają
w przekroju kształt grzybka, które zestawione parami
tworzą rowek obwodowy (21) będący gniazdem mocującym dla pierścieniowej siatki filtrującej (9), która w
przekroju ma kształt zygzakowany.
(2 zastrzeżenia)

B02C

W. 72074

1984 03.09

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet'V
Kolbuszowa, Polska (Czesław Pustelniak, Kazimierz
Tęcza).
Zestaw urządzeń dozujących mielniki
do młynów kulowych
B01D

W.74350

1985 03 14

Zakłady Azotowe „Puławy", Puławy, Polska (Kazimierz Komoszka, Antoni Wójcicki).
Wkład filtrujący, zwłaszcza do filtra
oleju obiegowego
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie konstrukcji prostego, o niskich kosztach wytwarzania
wkładu filtrującego.

Wzór użytkowy rozwiązuje problem mechanicznego
zadawania mielników do dwóch młynów kulowych.
Urządzenie według wzoru użytkowego składa sięz kosza zsypowego (4) wykonanego w kształcie wielościanu usytuowanego pomiędzy znanymi przenośnikakami (1 i 2), umieszczonymi kaskadowo względem siebie i wspartymi na konstrukcji nośnej (3), połączonego
z lejem zsypowym piasku, wyposażonego w klapęprzerzutową (5) mielników, osadzoną przegubowo na
podporach przytwierdzonych do kosza zsypowego (4).
(1 zastrzeżenie)?
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W. 72929

1984 07 10

Kopalnia Węgla Kamiennego im. XXX-lecia PRL",
Jastrzębie, Polska (Mieczysław Tokarz, Franciszek 01szar, Bolesław Potok).
Odwadniacz sedymentacyjny

B02C

W. 74287

1985 03 07

Lubuskie Fabryki Mebli, Świebodzin, Polska (Stanisław Sarbinowski, Henryk Matuszewski).

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie taniej
i łatwej konstrukcji urządzenia do odwadniania mułu
wysokopopiołowego w klasie ziarnowej 0-0,75 mm.
Odwadniacz sedymentacyjny ma postać przesiewacza, którego rzeszoto (1) wyposażone jest w sito szczelinowe (la), w dwie blachy boczne (lb) połączone rusztami oraz w tylną burtę (lc). Rzeszoto (1) wraz
z przymocowanym do niego napędem bezwładnościowym (2) zawieszone jest przy pomocy czterech lin (4),
poprzez sprężyny na stropie (3). Napęd bezwładnościowy (2) oparty jest na belce rzeszota (1) i napędzany jest silnikiem (5) poprzez przekładnię paskową usytuowaną prostopadle do kierunku drgań. Nachylenierzeszota (1) jest przeciwne do kierunku transportu
i wynosi 2 do 5 stopni. *
(3 zastrzeżenia)

Urządzenie do rozszarpywania
materiałów gąbczastych
Urządzenie to wyposażone jest w wirnik (3) posiadający w górnej części szarpiące kolce (4), w środkowej zgarniająco-dozujące elementy (5), a w dolnej,
poobwodowo, zgarniające łopatki (6). Równolegle do
szarpiących kolców (4) umieszczone są następne kolce (8). Urządzenie przeznaczone jest do rozdrabniania
takich materiałów jak pianka poliuretanowa lub lateksowa.
(1 zastrzeżenie)

B23B

W.74284

1985 03 06

Przedsiębiorstwo Aparatury i Urządzeń Komunalnych „POWOGAZ", Poznań, Polska (Józef Rassek).
Oprawka do zużytych noży w automatach tokarskich

B02C

W. 74359

1985 03 15

Powszechna Spółdzielnia
Spożywców „Społem",
Świętochłowice, Polska (Jan Bednarek, Ryszard Zygmunt).

Przedmiotem wzoru użytkowego jest oprawka wykonana ze stali knstrukcyjnej, która umożliwia maksynana ze stali konstrukcyjnej, która umożliwia maksymalne wykorzystanie noży tokarskich ze stali szybkotnącej, stosowanych w automatach tokarskich wzdłużnych.
Oprawka (5) do zużytych noży posiada gniazdo (6)
do osadzenia końcówki zużytego noża tokarskiego (4)
oraz przelotowy otwór (7) służący do wybicia całkowicie zużytego noża za pomocą trzpienia.
(1 zastrzeżenie)

' Pojemnik do rozkruszania i przesiewania
spożywczych artykułów sypkich
Pojemnik składa się z sita (2) umieszczonego w cylindrze (1), w którym na ścianie cylindra (1) znajduje się wspornik połączony z uchwytem (3) w sposób
umożliwiający ruch wahadłowy cylindra (1) i widelpa
(4), usytuowanego równolegle do sita (2) i połączonego
z uchwytem (3) kołkiem (7) regulującym położenie widelca (4) w stosunku do sita (2).
(1 zastrzeżenie)

B23B

W. 74327

1985 03 11

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych, Łódź, Polska (Sławomir Mirski).
Wiertarka stołowa przenośna
Wiertarka służy do wykonywania małych otworów
w materiałach konstrukcyjnych stosowanych w elektronice i eletkrotechnice.
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Wiertarka zamocowana jest na stojaku (4), na któTego kolumnie (3) osadzony jest wspornik (2) z przytwierdzonym za pomocą obejmy (13) silnikiem elektrycznym (1), natomiast na ramieniu (19) umieszczony
jest przesuwnie osiowo wrzeciennik (6), blokowany
dźwignią mocującą (21). Wspornik (2) składa się
z trzech prostopadle usytuowanych ścian (8, 9, 10),
z których ściana pozioma (8) ma otwór (11), a ściana
wzdłużna (9) wyposażona jest w półkę (12). Zarówno
wspornik (2) jak i obejma (13) zaopatrzone są w podklejone gumy (7, 14) służące jako materiał izolacyjny.
(3 zastrzeżenia)

przy korpusie oprawki ma co najmniej po jednym pierścieniu z gumy (6) olejoodpornej dla ochrony narzędzia
przed rozpływaniem olejów, smarów i zanieczyszczeń,
natomiast końce pokręteł (3) są namoletowane dla
zwiększenia tarcia o ręce operatora.
(2 zastrzeżenia)

B23Q
B23B

B23B

W. 74336

1985 03 14
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W.74275

1985 03 06

Ryszard Wasążnik, Warszawa, Polska (Ryszard Wasążnik).

Fabryka Obrabiarek „Mechanicy", Pruszków, Polska
-(Stanisław Świniarek).

Przyrząd do pomiaru odległości osi wrzeciona
obrabiarki od krawędzi przedmiotu obrabianego

Tokarka stołowa

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji
przyrządu do pomiaru odległości wrzeciona obrabiarki,
takiej jak wiertarka, frezarka lub podobnej, od krawędzi przedmiotu obrabianego, który gwarantuje dużą dokładność pomiaru, rzędu setnych części milimetra, a jednocześnie jest łatwy w montażu. Zgodnie
z wzorem wysokość (H) końcówki pomiarowej (3),
o kalibrowanej średnicy (D), nie przekracza 1/8 długości tulejki obrotowej (1), zawierającej czop mocujący (2) z osadzoną rozłącznie wkładką cylindryczną (6),
utrzymywaną kołnierzem stożkowym (7), przy czym
końcówka pomiarowa (3) jest zaopatrzona w dodatkowy czop pomiarowy (8) o średnicy równej połowie
średnicy (D) tej końcówki (3). Ponadto naprężona sprężyna śrubowa (5) jest utrzymywana, za pomocą dwóch
uchwytów sprężystych (4), mających kształt wydłużonej litery „V" z zawiniętymi do wewnętrz półkolistymi ramionami.
(2 zastrzeżenia)

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie konstrukcji tokarki stołowej dla majsterkowiczów, dający się
przestrajać w celu uzyskania szeregu urządzeń funkcjonalnych typu frezerka, wiertarka, obrabiarka do
drewna.
Tokarka stołowa składa się z łoża (1) w postaci płyty ceowej zaopatrzonej w dwie prowadnice przednie,
tylną prowadnicę walcową oraz śrubę pociągową. Tokarka zaopatrzona jest także we wrzeciennik (2) złošony z korpusu (14), w którym osadzona jest wysuwna
pinola z osadzonym wewnątrz wrzecionem robionym
(16) zaopatrzona w zębatkę. Ponadto tokarka wyposażona jest w suport krzyżowy (3), w konik tokarki (4)
oraz w mechanizm napędu (5) sprzężony poprzez przekładnię pasową z wrzecionem roboczym (16).
(2 zastrzeżenia)

B23G

W.74518

1985 04 09

Kombinat Przemysłu Narzędziowego „Vis", Zakład
Narzędzi Pomiarowych, Rawa Mazowiecka, Polska
(Longin Kierasiński, Wiesław Paramuszczak).
Oprawka do narzynek do gwintowania ręcznego
Oprawka do ręcznego gwintowania składająca się
z gniazda (1) na narzynkę, pokręteł (3) i wkrętów (4)
mocujących narzynkę, charakteryzuje się tym, że oprawka wraz z pokrętłami ma kształt obrotowy, a tuż

B24B

W.74625

1984 06 22

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa, Polska (Stanisław Sienko).
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Nóż do rozcinania powłoki izolacyjnej
kabla elektrycznego

Urządzenie do regeneracji tarcz hamulcowych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie regeneracji
tarcz hamulcowych pojazdów wyposażonych w hamulce tarczowe bez ich demontażu z samochodu.
Urządzenie według wzoru użytkowego ma metalową
płytkę (2) w kształcie płytki klocka hamulcowego, do
której w sposób trwały przymocowana jest nakładka
(3) z materiału ściernego o kształcie zbliżonym do
kształtu powierzchni roboczej płytki (2).
(1 zastrzeżenie)
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Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania:
takiej konstrukcji noża umożliwiającej wykonawstwo
w przeciętnie wyposażonym warsztacie mechanicznymoraz zapewniającej pełne zabezpieczenie przed zranieniem podczas rozcinania powłoki izolacyjnej kabla.
Nóż rozcinający według wzoru użytkowego charakteryzuje się tym, że w jego rękojeści (1) osadzony jest
uchwyt (2), w którym zamocowane jest rozłącznie, za
pomocą śruby (6), ostrze (4) nachylone do wzdłużnej
osi tego uchwytu.
(3 zastrzeżenia)»

B26D

W. 74288

1985 03 07

Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych, Dębica, Polska
(Stanisław Kula).
B25B
B23P

W. 72897

1984 07 06

Grudziądzkie Zakłady Przemysłu Gumowego „StoGrudziądz, Polska (Joachim Sidłowski, Arkadiusz Nadolski, Ryszard Dramiński).
Urządzenie do montażu
i demontażu połączeń wciskowych,
zwłaszcza łożysk
Celem wzoru jest ułatwienie montażu i demontażu
połączeń wciskowych elementów także o bardzo dużych wymiarach oraz zapewnienie wysokiej jakości
pracy bezpieczeństwa obsłudze.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że siłownik (1)
ma wkręcony w tłoczysko (2) łącznik (3) w kształcie
walca zakończony wysuwną, okrągłą, oporową podkładką (4). Siłownik (1) jest zamocowany w płycie metalowej (13), przy czym łącznik (3) wystaje ponad
płytę (13). Niedemontowalna część urządzenia znajduje
się w kanale (16).
(4 zastrzeżenia)

Obcinarka pneumatyczna
Obcinarka pneumatyczna służy do obcinania końców rur, zwłaszcza miedzianych pod kątem prostym..
Obcinarka zaopatrzona jest we frez piłkowy (10)
zamontowany na wrzecionie szlifierki pneumatycznej
(1). W otworach wsporników połączonych z obejmami,
tylną (2) i przedmą (8) osadzono tuleję wahacza (7),,
w której zamontowano oś wahacza (6). Oś wahacza (6h
od strony obejmy tylnej (2) posiada rękojeść (4), zaś.
na drugim końcu wahacz (9) o kształcie dźwigni jednoramiennej w postaci łuku, zakończonej widełką
stanowiącą gniazdo oporowe obcinanej rury. Drugą,
rękojeść (5) osadzono trwale w obejmie tylnej (2) w
płaszczyźnie rękojeści ruchomej (4).
(1 zastrzeżenie),

B26D

W. 74349

1985 03

Katowickie Z-dy Naprawcze Przemysłu Węglowego,.
Siemianowice, Polska (Jerzy Uriga, Janusz Zajączkowski, Andrzej Mika, Gerard Sopel).
B25B
H02G

W. 74923

1985 0603

Przedsiębiorstwo Montażu Elektrycznego „Elektrobudowa", Katowice, Polska (Ryszard Tomaszewski,
Bogdan Grygierzec, Janusz Chełmiński).

Mechanizm bezstopniowej regulacji wysokości
obsady noża nożycy gilotynowej
Wzór dotyczy mechanizmu do bezstopniowej regulacji wysokości położenia noży nożycy gilotynowej.
Mechanizm według wzoru ma w ślimacznicy (5) zazębionej ze ślimakiem (4) osadzony wał (6) przesunięty.
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wzglądem osi ślimacznicy (5). Do wału (6) zamocowana
jest obsada noża (9). Na obrzeżu ślimacznicy (5) wykonany jest rowek a na korpusie (1) podziałka umożliwiająca regulację wysokości położenia noża (9). Wałek
(3) z osadzonym na nim ślimakiem (4) zakończony
jest na jednym końcu wystającym poza korpus (1)
czworokątnym łbem (10).
(1 zastrzeżenie)

B27C

W. 74282

1985 03 06

Andrzej Sroczyński,. Zamość, Polska (Andrzej Sroczyński).
Strugarka do drewna
B27C

W. 73928

1984 12 31

Instytut Technologii Drewna, Poznań, Polska (Jan
INowak, Leszek Brzozowski, Jan Wawrzyniak).
Zestaw pilarki tarczowej
do współpracy z tokarką do drewna
Celem wzoru jest opracowanie takiej konstrukcji
pilarki tarczowej, aby można było ją swobodnie zamontować na tokarce i przygotować wymiarowo elementy do toczenia zgodnie z potrzebami.
Zestaw, składający się z zespołu roboczego i napędowego, charakteryzuje się tym, że wrzeciennik pilarki
(1) jednym końcem poprzez nagwintowaną tuleję (2)
połączony jest w sposób sztywny z wrzecionem tokarki. Drugi koniec (4) wrzeciennika (1) podparty jest
kłem konika (5) tokarki, na którym to końcu (4) osadzona jest nakrętka (6) mocująca tarczę piły (7) w kołnierzach zaciskowych (8).
(1 zastrzeżenie)

B27C
B23Q

W. 73929

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie konstrukcji strugarki do drewna, zwłaszcza do strugania wyrównującego i grubościowego, o zmniejszonych gabarytach.
Strugarka składa się z obudowy (1) z zamocowanymi
do niej stołami wyrówniarki (2) i (3), wału nożowego
(6) oraz wałków dociskających (8) i (9). Równolegle do
osi wału nożowego (6) umieszczony jest stół grubościówki: (13), do którego spodu zamocowana jest
prowadnica (14), zaś do boków stołu grubościówki (13)
zamocowane są cięgła (15) łączące przegubowo poprzeczki (16) z podstawą obudowy (20). Poprzeczki (16)
są połączone ze sobą za pomocą poziomej śruby (17)
poprzez- prowadnicę (14). Obrót poziomej śruby (17)
powoduje opuszczenie lub podnoszenie stołu grubościówki (13).
(4 zastrzeżenia)

1984 12 31

Instytut Technologii, Drewna, Poznań, Polska (Jan
Nowak, Leszek Brzozowski, Jan Wawrzyniak).
Urządzenie kopiujące
Celem wzoru jest opracowanie oddzielnego zestawu
obróbczego tokarki do drewna, umożliwiającego toczenie elementów o powtarzalnych kształtach przy użyciu
wzorca.
Urządzenie ma na stalowej ramie (1) zamocowany
kopiał (2). Na jednym końcu kopiału (2) znajduje się
śruba pociągowa (3), a na drugim - imak nożowy (4).
Między końcami kopiału (2) umieszczona jest sprężyna
(5) dociskająca imak (4) do wzornika (6). Rama (1)
poprzez płaskowniki (7) jest mocowana do suportu tokarki.
.
(1 zastrzeżenie)

B28B

W. 73435

1984 10 18

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET",
Kalisz Pomorski, Polska (Antoni Dąbrowski, Andrzej
Hipki, Apolinary Krzemień, Henryk Lewandowski).
Urządzenie do wytwarzania drobnowymiarowyct
elementów betonowych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania uproszczonej, tańszej, bardziej ekonomicznej i uniwersalnej konstrukcji urządzenia do wytwarzania
krawężników, bloczków fundamentowych, pustaków
itp.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że do napędu
szuflady dozującej (6) zastosowano siłownik (8), ko-
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rzystnie hydrauliczny, a do wprawiania w ruch podkładów (22), po stole (2), zastosowano siłownik (4),
korzystnie hydrauliczny. W zespole formowania wibrator (10) ma ramę (9), w której na stałe usytuowana jest forma (11). Forma (11) od dołu zamykana jest
ruchomą platformą (12) napędzaną silłownikiem (13),
korzystnie hydralicznym. Ponadto urządzenie wyposażone jest w zespół (Zx) podający mieszankę betonową do kosza zasypowego (5) i zespół (Z2) sztaplujący podkłady (22) z wyrobami.
(5 zastrzeżeń)

B29G
B29D

W. 74920

B43B
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1985 02 15

Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego,
Kraków, Polska (Wiktor Sobieszczański).
Kozaki damskie z czteropostaciową cholewką
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania kozaków
damskich z czteropostaciową cholewką, łatwą do uzyskania na nodze użytkowniczki i przez nią samą.
W kozakach według wzoru wierzch (2) części górnej (1) cholewki ma dolny brzeg (3) znacznie dłuższy
od górnego brzegu (7) wierzchu (6) części dolnej (5)
cholewki i zamocowany jest tym brzegiem do górnego brzegu (7) wierzchu (6) części dolnej (5) cholewki,
z namarszczeniem równomiernym na całym obwodzie
zamocowania.
(1 zastrzeżenie)

1985 06 04

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej „Instal", Warszawa, Polska (Andrzej Piątek, Ryszard Sułkowski, Janusz Krzysztanowski, Konrad Michalski, Jerzy Rokosz).
Forma do otrzymywania otulin izolacyjnych
Celem wzoru użytkowego jest zwiększenie wydajności wytwarzania otulin izolacyjnych i ułatwienie obsługi formy.
Forma składa się z półcylindrycznej części górnej
(1) i półcylindrycznej części dolnej (2), połączonych
zawiasami (3) oraz z cylindrycznego rdzenia (4), przeznaczonego do wyjmowania z otwartej formy. W części górnej (1) znajduje się otwór dozujący (6) z zamknięciem oraz uchwyty (7). Część dolna (2) wyposażona
jest w wypychacz (8) rdzenia, zacisk (9), rozwierak
(10), wpust (11) do nasadzania klucza (12) oraz cztery
nogi (13). Zacisk (9) i rozwierak (10) mają kształt
stożków dwustronnych z dwoma ścięciami i osadzone
są obrotowo na wspólnym sworzniu oraz mają dźwignię do nasadzania klucza (12). Rdzeń (4) jest cienkościenny i wzmocniony pierścieniami o kształcie teowym (22) i kątowym (23).
(5 zastrzeżeń)

B60B

W. 74331

1985 03 13

Kombinat Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łabędy", Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych, Gliwice, Polska (Czesław Ochwat, Antoni
Kubicki, Zenon Bury, Ludwik Kiełmuć, Krzysztof
Grajek).
Koło nośne z dwiema obręczami do pojazdu
gąsienicowego
Wzór użytkowy rozwiązuje * zagadnienie polepszenia
stosunku ciężaru koła do jego wytrzymałością
Istota wzoru polega na tym, że każda z obręczy (IV
w przekroju w płaszczyźnie wyznaczonej przez oś koła
ma kształt przypominający literę „U", przy czym w
pobliżu obrzeży obręcz jest równoległa do osi koła a
następnie załamana w kierunku ku osi koła.
(1 zastrzeżeni e)
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B60B

1985 06 17

Kombinat Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łabędy", Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych, Gliwice, Polska (Maciej Godlewski).
Uchwyt

koła

zapasowego
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osobową ławkę (4) do siedzenia, umieszczoną na ścianie kabiny (5) kierowcy i uchwyt (6) do mocowania
koła- zapasowego, usytuowany na lewej ścianie kabiny (3). Kabiny (1) są oddzielone od siebie płytą (7) z
pełnego materiału.
.
(\ zastrzeżenie)

pojazdu

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wymienialności wszystkich łapek w uchwycie oraz unifikacji
zasadniczego elementu uchwytu dla różnych wielkości łapek.
Uchwyt stanowi element wieloramienny (1) oraz łapki (2) obejmujące obręcz (3) koła zapasowego. Łapki
obejmujące obręcz koła zarówno z jednej jak i z drugiej strony są przymocowane do ramion (4) za pomocą śrub (5).
(1 zastrzeżenie)

B62D

W. 75219

1985 07 IS

Zakłady Metalowe „Predom-Mesko", Skarżysko-Kamienna, Polska (Jerzy Szkurłat, Piotr Rzeszowski, Jerzy Koźmiński, Tadeusz Materek, Fryderyk Semaniak,.
Jacek Winiarski).
Podnóżek, zwłaszcza do przyczep sprzęganych
z mikrociągnikiem jednoosiowym

B61G

W. 74272

1985 03 06

Kopalnia Węgla Kamiennego „Staszic", Katowice,
Polska (Tadeusz Łata, Janusz Sowisło, Jan Michalak).
Sprzęg przegubowy do łączenia wozów osobowych
Przedmiotem wzoru użytkowego jest sprzęg przeznaczony do łączenia ze sobą wozów osobowych stosowanych w podziemiach kopalń do przewozu załogi.
Istota tego sprzęgu polega na zastosowaniu dwóch
łubków połączonych ze sobą przegubowo jednym końcem za pomocą sworznia (4). Drugie, swobodne końce tych łubków są wyposażone w otwory podłużne
do łączenia z elementami oporowymi (9) zamocowanymi nieruchomo do czołownic wozów. Poza tym jeden z łubków jest płaski, a drugi jest zaopatrzony
w uchwyt (3) w kształcie litery „U" w pionowym
przekroju podłużnym.
(1 zastrzeżenie)

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie amortyzacji
podnóżek kierowcy mikrociągnika jednoosiowego, którego siedzenie jest zamocowane na przyczepie lub nab
dyszlu przyczepy sprzęgniętej z mikrociągnikiem.
Wspornik (1) z podnóżkiem lewym i podnóżkiem
prawym (3) jest połączony wahliwie z dyszlem (4)przyczepy za pomocą przegubu elastycznego, skrętnego składającego się z elementów sprężystych (7))
umieszczonych w ceownikach (8 i 9), spiętych obejmami (10), z których ćeownik dolny (8) jest połączony
z dyszlem (4). Drgania powstające od silnika są tłumione w elementach sprężystych i nie przenoszą się
na podnóżki co nie powoduje ujemnego zjawiska drętwienia nóg kierowcy przy dłuższych przejazdach.
(1 zastrzeżenie)»

B63B

W. 74333

1985 03 121

Stocznia Ustka, Ustka, Polska (Andrzej Biernacki).

B62D
B60R

W. 74338

1985 03 13

Spółdzielnia Pracy „Karoseria", Bydgoszcz, Polska
(Romuald Ratz, Ryszard Koton, Adam Poczekajski).
Pojazd samochodowy stosowany do przewozu
osób konwojowanych
Pojazd samochodowy charakteryzuje się tym, że posiada dwie kabiny (1) przeznaczone dla osób konwojowanych, wyposażone w dwie pary drzwi (2) oraz kabinę (3) dla osób konwojujących, wyposażoną w dwu-

Hak łodziowy zwłaszcza do opuszczania
i podnoszeni* łodzi
Hak łodziowy służy zwłaszcza do opuszczania i p o d noszenia łodzi ratunkowych na statku.
Hak łodziowy posiada dźwignię (4) o kształcie l i t e ry „L" z wydłużonym ramieniem poziomym, w którym znajduje się występ stanowiący zapadkę (5) oraz:
ramieniem (6) powodującym otwarcie haka bez obciążenia. Płaszczyzny ryglujące to jest płaszczyzna pionowa ścianki zapadki (5) i równoległa do niej płaszczyzna haka (2) są korzystnie pochylone w stosunku
do pionu o kąt (a) wynoszący około 8°. Dźwignia (4)*
jest osadzona obrotowo na osi (7) zamocowanej w
obudowie (1).
(1 zastrzeżenie^
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B63B

W. 74354
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1985 03 14

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego „Projmors", Gdańsk, Polska (Zbigniew Czają, Michał Ozorowski, Wiesław Weinerowski).
Zapora pływająca wnęki pomostu promowego
Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji zapory pływającej wnąki pomostu promowego przed zanieczyszczeniami z równoczesną możliwością zapewnienia szczelności komory siłowników.
Zaporę stanowi pływający osłonowy element (1) zamocowany dolną częścią poprzez przeguby (2) do progu (3) wnęki. Pływający osłonowy element (1) zbudowany jest z rur (4, 5) połączonych ze sobą obustronnie płytami tworząc szczelną powietrzną komorę (7). Na zewnętrznej powierzchni pływającego osłonowego elementu (1), od strony progu (3) wnęki znajduje się uszczelniająca przylga (8).
(3 zastrzeżenia)

B65B

W. 74351

B65D

W. 74281

1985 0307

Henryk Malinowski, Łódź, Polska (Henryk Malinowski).
. Kapslokorek do butelek
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie prawidłowego i skutecznego zamykania butelek podczas procesu ich napełniania.
Kapslokorek według wzoru użytkowego składa się
z tulejki zewnętrznej (1) zamkniętej z jednego końca wybrzuszonym do wewnątrz denkiem (2). Wybrzuszenie (3) ma kształt stożka zakończonego powierzchnią kulistą i jest skierowane w kierunku części otwartej (5) zamknięcia. Na powierzchni wewnętrznej
(6) tulejka zewnętrzna (1) posiada szereg obwodowo
ułożonych występów (4) usytuowanych w rzędach w
pobliżu części otwartej (5).
(4 zastrzeżenia)

1985 03 14

Zakłady Azotowe „Puławy", Puławy, Polska (Stanisław Brzozowski, Tadeusz Kosidło, Stanisław Mech,
Antoni Jurkowski, Józef Sułek).
Urządzenie dozujące do bezpyłowego napełniania pojemników materiałami sypkimi, zwłaszcza materiałami
pylącymi
Istota rozwiązania konstrukcyjnego urządzenia polega na możliwości manewrowania w dowolnej płaszczyźnie rurą wysypową (6). Łożysko (3) i element
przegubowy (4) umożliwiają zmianę położenia rury
wysypowej (6) w żądanym kierunku. Szczelność urządzenia zapewnia obudowa (2) zasuwy (1), osłona elastyczna (5) elementu przegubowego i kanał odpowietrzający (7).
(1 zastrzeżenie)

B65D

W. 74334

1985 03 14

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i Urządzeń
Przetwórstwa Zbożowo-Paszowego „SPOMASZ", Bydgoszcz, Polska (Andrzej Kobiak).
Urządzenie do osadzania stosu pojemników
na palecie jezdnej
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie usprawnienia sprowadzania stosu pojemników z poziomu przenośnika sztaplarki do poziomu palety jezdnej i osadzania go na tej palecie.
Zgodnie z wzorem urządzenie do tego celu składa
się z pochyłego przenośnika rolkowego (1) i dwóch po-
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łączonych ze sobą bieżni (8) i (5) w postaci równi pochyłych. Część jednej bieżni (8) umieszczona jest pod
ostatnimi rolkami przenośnika (1) i zaopatrzona jest
w ogranicznik (9).
(4 zastrzeżenia)

B65D

W. 74352

Zbiornik, zwłaszcza do roztworów chloropotasowych
Zbiornik jest utworzony z dwóch identycznie konstrukcyjnych pojemników (1), hermetycznie zamkniętych, ukształtowanych w postaci cylindra, natomiast
na zewnętrznej części zbiornika, na linii przekroju
poosiowego są usytuowane dwa uchwyty (6), zaopatrzone w otwory (7).
Zbiornik ma dwa króćce rozmieszczone osiowo, z
których jeden jest wlewowy (2\ a drugi wylewowy
(3). Zbiornik ma zastosowanie w głowicach przepływowych i zanurzeniowych do pomiaru własności fizyko-chemicznych cieczy będącej pod ciśnieniem.
(1 zastrzeżenie)

W. 74289

do ruchomej ramy (7) ramieniu (14), którego drugi
koniec jest przegubowo połączony z cylindrem pneumatycznym (15) zamocowanym przegubowo do ruchomej ramy (7). Poza tym do ruchomej ramy (7) jest zamocowany wysięgnik (16) za założyskowanym ramieniem (17) równoległym do trzpienia rozprężnego (1)„
a nad wysięgnikiem (16) jest zamocowany czujnik
(18). Ponadto ruchoma rama (7) ma w podstawie dwieprowadnice (19), które służą do przesuwania jej za
pomocą sterowanego fotokomórką (20) siłownika hydrauiicznego (21), po rolkach (22) założyskowanych w
stałej ramie (8), do której są przymocowane dwa wyłączniki krańcowe (23).
(2 zastrzeżenia)

1985 03 14

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i
Pomiarów, Wrocław, Polska (Henryk Stýbel, Jerzy
Hamberg, Roman Gawlak, Kazimierz Laudowicz, Henryk Januchta, Zdzisław Filipowski).

B65H

9»

1985 03 07

Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw Maszyn
i Urządzeń Hutniczych, Katowice, Polska (Tadeusz
Wydry ch).
Zwijarka taśmy
Zwijanka taśmy ma trzpień rozprężny (1) wraz z napędem zamocowany w ruchomej ramie (7), która jest
przesuwna względem stałej ramy (8) zamocowanej
do fundamentu (9). Wokół co najmniej połowy obwodu trzpienia rozprężnego (1) jest usytuowana tarcza spychacza (10) zamocowana na umieszczonych w
ruchomej ramie (7) dwóch prowadnicach (11) przeznaczonych do przesuwania tarczy spychacza (10)
wzdłuż osi trzpienia rozprężnego (1) za pomocą cylindra hydraulicznego (12) zamocowanego w ruchomej
ramie (7).
Nad trzpieniem rozprężnym (1) jest usytuowana dociskowa rolka (13) założyskowama w przymocowanym

B66C

W. 74032

1985 01 21

Kazakhsky Gosudarstvenny Uniwersitet im. S. M~
Kirova, Alma-Ata, Związek Socjalistycznych Republik.
Radzieckich (Umirbek Arislanovich Dzholdasbekov,.
Mombek Zhamelbekowich Kozybakov, Vyacheslav
Abramovich Krentsel, Sergei Leonidovich Sumenko,.
Zhumadil Zhanaibaevich Baigunchekov).
Wysięgnik żurawia
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie wysięgnika żurawia, w którym układ do śledzenia położenia pomostu ładunkowego byłby powiązany jedyniez końcowymi członami wysięgnika.
Wysięgnik żurawia według wzoru użytkowego zawierający połączone przegubowo człony, skupione w
dwie powiązane ze sobą grupy Assura II i IV klasy,,
przy czym dwa człony grupy Aśsura IV klasy mają.
postać trójbocznego i czworobocznego obwodu sztywnego, z których pierwszy jest połączony z członenx
wiodącym, a człon końcowy grupy Assura II klasy
składa się z dwóch połączonych sztywno ze sobą części o różnej długości, równoległych odpowiednio do boków czworobocznego obwodu sztywnego charakteryzuje się tym, że uikład do śledzenia położenia pomostu ładunkowego (15) ma postać drążka korbowego(17), osadzonego przegubowo na dłuższej części (SE)
końcowego członu (14), oraz dwóch cięgieł (16, 18),.
połączonych przegubowo z drążkiem korbowym (17).
Jedno z cięgieł (18) jest połączone przegubowo z pomostem ładunkowym (15), natomiast drugie - cięgło^
(16) z ruchomym członem (11), łączącym trójboczny
(9) i czworoboczny (10) obwód sztywny grupy Assura
IV klasy.
(l zastrzeżenie)
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1985 03 04

Zakłady Przemysłu Lniarskiego „HAKON", Hrubieszów, Polska (Janusz Prus).
Wybieg wózka zwijaka przewodu zasilającego
elektrowciąg suwnicy bramowej
Wybieg składa się z toru jezdnego (1) w postaci
belki dwuteowej, do której przy spawany jest od strony zwijaka (2) teownik (3) stanowiący przedłużenie
toru jezdnego. W celu zapewnienia przejezdności wózka belka (4) sprzęgająca zwijak (2) z elektrowciągiem
(5) jest położona tak, że tworzy otwarte od góry koryto, w którym z luzem umieszczony jest ogranicznik (10).
(1 zastrzeżenie)

Dział C
CHEMIA I METALURGIA
C02F

W.74357

1985 03 15

Świdnicka
Fabryka
Urządzeń
Przemysłowych,
Świdnica, Polska (Wiesław Bala, Andrzej Czuk, Zygmunt Góra, Wacław Jasinowski, Ryszard Lech, Olgierd Ligęza).
Wózek napędowy obrotowego zgarniacza osadu
wielkogabarytowego odstojnika kołowego
Celem wzoru jest uproszczenie budowy układu napędowego zgarniacza osadu odstojnika kołowego przy
równoczesnym zachowaniu jego niezawodności ruchowej.
Wózek napędowy zawiera przymocowaną do ramienia zgarniającego ramę nośną (2) z osadzonymi na
niej kołami jezdnymi (3) i ich zespołem napędowym,
składającym się z przekładni redukcyjnej (4) i ustawionych naprzeciw siebie w jednej osi dwóch silników napędowych (5) i (6) połączonych za pośrednictwem rozłącznych sprzęgieł kłowych (10) z wystającymi po obu stronach przekładni (4) końcami jej wałka wejściowego (9). Tarcze dosuwcze sprzęgieł kłowych (10) sprzężone są obrotowo z tulejami sterującymi, które poprzez dwuramienne dźwignie sterujące (15) łączą się z listwą ustawczą (7).
'
(2 zastrzeżenia)

C21D

W. 74109

1985 02 05

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej „Zelmot",
Warszawa, Polska (Andrzej Zemlak, Franciszek Wirkowski).
Podajnik wałków
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zapewnienia odpowiedniej koncentracji energii cieplnej i uzyskania możliwych do uzyskania przy danym materiale
twardości.
Podajnik wałków przeznaczony do podawania wałków (11) do induktora celem powierzchniowego zahartowania, oprócz walców napędowo-prowadzących i popychacza ma zamocowane rolki (1), (2) dociskające
wałek (11) do walców. Rolki (1), (2) są zamocowane
niezależnie i symetrycznie względem zwojnicy (10) induktora.
(1 zastrzeżenie)
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Dział D
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
D01H

W. 74291

1985 03 07

Przędzalnia Czesankowa, „Wełnopol", Częstochowa,
Polska (Wojciech Cwiakowski, Czesław Drzewiecki,
Waldemar Noga).
Prowadnik niedoprzędu
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji prowadnika umożliwiającego rozdzielenie
włókna na dwa pasma.
Prowadnik składa się z obejmy (1) zaopatrzonej w
«otwory (2), w których osadzone są ramiona (3) pałąka (4), oraz umieszczony za nim rozdzielacz (5) o jednostronnie spłaszczonym końcu. Mocowanie prowad«uka do listwy mocującej przędzarki odbywa się ^ za
pomocą śruby (9) oraz płytki (7) mocującej.
,
'
(1 zastrzeżenie)

Dział E
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO
E02D
A01C
E02B

W. 74190

Budowlana przegroda ognioodporna

1985 02 21

Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Poznań, Polska (Bogdan Karliński, Zygmunt Jackowiak,
Tadeusz Jaśkowiak).
Hydrosiewnik
Hydrosiewnik przeznaczony jest do hydromechanicznego obsiewania skarp, hałd i innych trudnodostępnych miejsc mieszaniną składającą się z wody,
nasion, nawozów i innych uszlachetniających dodatków.
Hydrosiewnik stanowi beczkowóz, na którym zamontowano podest (10) i barierkę ochronną (11). W tylnej
części zbiornika (7-), na podeście (10) zamontowano
obrotowe działko wodne (12), a w przedniej części
zbiornika (7) z jednej jego strony zamontowano obrotowy jednoramienny podnośnik (13), a z drugiej strony zbiornika (7) zamontowano drabinkę (14) prowadzącą na podest (10).
(3 zastrzeżenia)

Wzór, użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji
przegrody o odporności ogniowej około 1 godziny, w
zabudowach szeregowych, zwartych albo atrialnych,
wytwarzanych z drewna i materiałów drewnopochodnych, technologią przemysłową.
Budowlana przegroda ognioodporna składa się z
dwóch ścian (1), o znanej konstrukcji szkieletowej wykonanej z drewna i połączonych na obrzeżach górnych
i bocznych łącznikami (6) osłonowymi. Zewnętrzne
płaszczyzny ścian są pokryte powłokami (8) ognioodpornymi o tych samych właściwościach technicznych
i w przybliżeniu równej grubości, która jest dwukrotnie większa od grubości wewnętrznych powłok
(9) ognioodpornych, a łączna grubość powłok ognioodpornych jest czterokrotnie mniejsza od łącznej grubości ścian przegrody, natomiast łączniki osłonowe
mają kształt zbliżony do trapezów albo prostokątów
i są wypełnione materiałem (10) niepalnym.
(2 zastrzeżenia)

E04G
E06B

W. 73659

1984 11 27

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Teresa Taczanowska, Jarosław Moniak, Krzysztof Mincewicz).
Drabinka - pomost
E04B

W. 74340

1985 03 15

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Stolarki Budowlanej, Wołomin, Centralny Ośrodek
Spółdzielczego Budownictwa „Inwestprojekt", Warszawa, Polska (Jan Woźniak, Antoni Siwiński).

Przedmiotem wzoru użytkowego jest drabinka-pomost, służąca do montażu stropów w systemach wielkopłytowych. Drabinka-pomost składająca się z drabinki, pomostu i rurowej konstrukcji nośnej, charakteryzuje się tym, że do górnej poziomej ramy konstrukcji nośnej przymocowany jest pomost roboczy,
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a dolna pozioma nieco dłuższa od górnej ma pare kół
jezdnych zamocowanych na krótszej belce skrajnej
a druga krótsza belka ramy dolnej połączona jest ź
górną ramą drabinką pochyloną do poziomu pod kątem 65-75 .
(zastrzeżenie)

E05C

W. 74270

Nr 26 (314) 1985

Rozwórka ma podłużne ramię (l), którego jeden koniec w kształcie koła umieszczony jest pomiędzy dwoma płytkami ciernymi (4 i 5) przylegającymi do wygiętych w części środkowej ścianek wspornika (3), natomiast w drugim końcu znajduje się podłużny otwór
(14) z poszerzeniem łukowym (15), na które zachodzi
częściowo płytka obrotowo-zatrzaskowa (16).
(3 zastrzeżenia)

1985 03 04

Stocznia „Ustka", Ustka, Polska (Cezary Koseski).
Zamykacz do samoczynnego zamykania drzwi
przeciwogniowych lekkich
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji zamykacza, którego montowanie nie
stwarza konieczności wykonywania otworów w skrzydle drzwi.
Zamykacz do samoczynnego zamykania drzwi orzeciwogmowych lekkich, składający się z podstawy (1)
pokrywy (3) górnej, pokrywy (4) dolnej, charaktery(8a) skrętne,
usytuowane wewnątrz osłony (2) na wspólnej osi i zamocowane końcami w uchwycie (5) dolnym oraz w
uchwycie (6) górnym, przy czym dźwignia (7), mająca krążek (9), zamocowana jest do osłony (2) poprzez
otwór w uchwycie (6) górnym.
(1 zas rzężenie^

E05C

W.74301

E21B
E04H

W. 74341

1985 03

Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Górniczych
Kielce, Polska (Edward Fura, Stanisław L i s o w i ? t a "
nisław Żygulski, Eugeniusz bzga, Paweł iwTtek)
Podest roboczy
Przedmiotem wzoru użytkowego-jest podest robocza
zwłaszcza do urządzeń wiertniczych małSrednicowych
t a i l i k U n n ^ ï y - r 0 Z ^ a Z U J e z a S a d n i ^ i e opracowania
takiej konstrukcji podestu aby możliwy był jego
szybki montaż i demontaż oraz aby zapewniał on bezpieczną obsługę wiertnicy. Podest składa się z dwóch
podstaw (116) z płozami (4,21), wyposażonych w S n y
(2,6,17) z umieszczonymi podłogami i zamocowanymi
Do T e d n ^ b a r H T k a m i ( 12 ' 14 ' 15 ) oraz jatą w i e r t n i k
ä o w a nłtta « S
uczepiona jest na hakach ześlizgowa płyta (27).
{1 zas trzeżenie)

1985 03 11
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Stolarki Budowlanej, Wołomin, Polska (Cezary Góralski, Stanisław Niedospiał, Andrzej Sellig, Andrzej
Sobczynski, Andrzej Aleksandrowicz, Wacław Kra-

1985 03 07
Centrum
Mechanizacji
Górnictwa
„KOMAG"
GliT ? 3 r n Olßk f ( ? ° S u s ł a w Siyrski, Andrzej Błażewicz,
Jacek Curyło Marian Krutki, Kornel Ölender, Wojciech Skoczyński).

Rozwórka cierna

Przegub

Rozwórka cierna według wzoru użytkowego dostosowana jest do otwierania jednostopniowego skrzydła
okiennego, w celu wietrzenia pomieszczenia oraz zabezpieczenia skrzydła okiennego w przypadku niekontrolowanego otwarcia np. przeciągu

Wzór rozwiązuje zagadnienie smarowania sworznia
mocującego wychylne ramię do kadłuba kombajnu

E21C

AW?£°'-SwOrzeń

W. 74290

(6) m a z k a z d e

g°

końca

osiowe

kanały (7) sięgające do połowy długości ślizgowych powierzchni (8) przegubu. Sworzeń (6) z każdej strony
jest zakryty pokrywami (10,11).
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W pokrywie (10) są dwa króćce (12) i (16). Króciec
(12) służy do smarowania powierzchni (8) bliższej pokrywy (10). Z króćcem (16) jest połączony giętki przewód (17) łączący się z pokrywą (11), a przez pokrywę
{11) z kanałem sięgającym do powierzchni (8). Giętki
przewód (17) ma długość większą od odległości czół (18)
pokryw (10,11).
(1 zastrzeżenie)

3E21C

W. 74300
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Mechanizm równoważący tamy wentylacyjnej
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie ułatwienia
otwierania drzwi tamy wentylacyjnej szczególnie
przejścia dla pieszych.
Przedmiotem wzoru jest mechanizm równoważący
tamy wentylacyjnej składający się z cięgna (1) oraz
dwóch przegubów (2) połączonych z nim za pomocą
sworzni (3). Do przegubów (2) zamocowane są w osi
(4) ich obrotu skrzydła (5,6) tam wentylacyjnych pod
kątem prostym w stosunku do osi podłużnej przegubów (2).
(1 zastrzeżenie)

1985 03 11

Centrum Mechanizacji Górnictwa „KOMAG", Gliwice, Polska (Andrzej Błażewicz, Jacek Curyło, Marian Krutki, Bogusław Styrski, Wojciech Skoczyński,
.Kornel Ölender).

Kopalnia Węgla Kamiennego „Pokój", Ruda Śląska,
Polska (Paweł Pisarek, Józef Gajek, Ryszard Pajdzik).

Mechanizm wychyłu ramienia kombajnu

Łącznik górny przesuwnej tamy podsadzkowej

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wychylania
ramienia kombajnu górniczego przeznaczonego do niskich pokładów. Hydrauliczny siłownik (4) jest połączony z wahaczem (5), który łączy się przez ucho
(20) z wychylnym ramieniem (2). Wahacz (5) jest belką o końcach (6,7) odgiętych przy czym koniec (6) od
strony siłownika (4) ma końcówkę (9) równoległą do
zasadniczej części (10) wahacza (5). Wahacz (5) jest
usytuowany ponad trasą ^(13) ruchu kombajnu, to jest
poza boczną ścianą kadłuba (1). Wygięcie wahacza (5)
umożliwia usytuowanie elementów jezdnych (12) na
końcu kadłuba (1) kombajnu, co wpływa na jego stateczność wzdłużną i pośrednio zmniejsza wysokość
kombajnu.
(1 zastrzeżenie)

Przedmiotem wzoru użytkowego jest łącznik górny
przeznaczony do łączenia stropnicy obudowy zmechanizowanej z elementami przesuwnej tamy podsadzkowej stosowanej do likwidacji przestrzeni poeksploatacyjnej za pomocą podsadzki hydraulicznej.

E21F

W. 74285

1985 03 06

Bytomsko Rudzkie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia
Węgla Kamiennego „Miechowice", Bytom, Polska (Andrzej Chłopek).

E21F

W. 74356

1985 03 15

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji łącznika cechującego się trwałością. Istota
tego łącznika polega na zastosowaniu dwóch połączonych ze sobą nierozłącznie metalowych ogniw (5 i 6),
z których jedno ogniwo (5) jest zamocowane trwale
do powierzchni górnej płytki (2) równolegle do długości tamy podsadzkowej.
- (1 zastrzeżenie)
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Dział F
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
F02B
F02P

W. 71385

1983 11 24

Dariusz Kuć, Sulejówek, Polska (Dariusz Kuć).
Osłona otworów do świec w silnikach
Przedmiotem wzoru użytkowego jest osłona otworów do świec w silnikach, którą stanowi wygięty krążek (1) o obrysie dopasowanym do kształtu każdego
z gniazd (4) świecy (5), wyposażony w środkowej części w okrągły otwór (2) dla świecy (5) oraz od strony
silnika w garb (3) usytuowany wzdłuż obrysu krążka (1).
(1 zastrzeżenie)

F04D

W.75228

F04F

W. 74267

1985 03 0-fc

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomp Przemysłowych, Warszawa, Polska (Mieczysław Duczmal, Piotr
Świtalski, Mirosław Woźniak, Stanisław Dłubek, Andrzej Słota).
Samozasysająca pompa wirowa ze strumienicą ssawną.
Celem wzoru użytkowego jest takie ukształtowanieelementów przepływowych pompy, które likwidujezawirowanie wody w komorze odpowietrzającej.
W samozasysającej pompie wirowej strumienicą (12)jest podłączona bezpośrednio do wlotu na wirnik (3)
i umieszczona centralnie w komorze odpowietrzającej
(11). Zastosowano na wylocie z wirnika (3) kierownicę;
odśrodkowo-jdośrodkową (6,7), oddzielając z niej wypływ do komory odpowietrzającej (11) przesłoną pierścieniową (8) z wewnętrznym otworem (9) w celu uzyskania pełniejszego uspokojenia strumienia wodnego»
w komorze (11) i tym samym lepszego jego odpowietrzenia.
(1 zastrzeżenie^

1985 07 17

Zakład Techniki Próżniowej, Koszalin, Polska (Kazimierz Lipski, Stefan Maksymiuk, Emilia Pawłowska).
Wirnik pompy lub dmuchawy obrotowej
Wirnik przeznaczony jest dla pompy lub dmuchawy obrotowej przeznaczonej do przetłaczania zwłaszcza dla dwuwirnikowej pompy próżniowej typu
Roots'a.
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie łatwej
w wykonaniu konstrukcji wirnika. Pompa ma korpus
(1) z jednakowymi wirnikami (2 i 3). W korpusie (1)
znajduje się wlot (6) i wylot (7). Wirnik (2 lub
3) składa się z części środkowej (9) z przewężeniem
o promieniu (Rw) oraz z części wypukłej (10).
Część wypukła (10) ma kształt krzywej symetrycznej względem osi wzdłużnej (x) wirnika (2), której
współrzędne określone są wzorami, w których parametrami są promień przewężenia, promień podziałowego koła centroidy oraz odległość środka wirnika od
punktu zaczepienia promienia łuku przewężenia.
(1 zastrzeżenie)

F16C

W. 74004

1985 0115

Zakłady Mechaniczne Przemysłu Ceramiki Budowlanej „CERAMA", Opole, Polska (Józef Duszkiewicz,,
Ryszard Bojarski, Mieczysław Ogrodnik, Grzegorz Gasiak, Wojciech Kubicha, Leon Jamroz).
Łożyskowanie koła jezdnego wózka hartowniczego
Celem wzoru jest wyeliminowanie zjawiska zacierania się łożyska oraz zwiększenie pracy wózka.
Łożyskowanie, zbudowane z łożyska i obudowy^,
charakteryzuje się tym, że pokrywa zewnętrzna (3) ma.
otwór wlewowy (6) i otwór poziomu oleju (8), a pokrywa tylna .(4) współpracuje z tuleją labiryntową (10).
Pomiędzy pokrywami (3,4) osadzona jest obudowa (IV
łożyska (2) z otworem (15) łączącym komorę olejową*
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zewnętrzną (16) i wewnętrzną (17). W komorze (16)
obraca się odrzutnik (13) z symetrycznie rozmieszczonymi ośmioma otworami (14) i stożkową częścią (13b).
(1 zastrzeżenie)

F16D

W. 74299

1985 03 09

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obrabiarek i Urządzeń Specjalnych Poznań Oddział Motoreduktorów
i Reduktorów, Bielsko-Biała, Polska (Marek Czernek,
Janusz Zemanek).
Sprzęgło przeciążeniowe
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie umożliwienia dokonywania naprawy sprzęgła bez konieczności
przeprowadzania prac demontażowych i regulacyjnego ustawienia łączonych wałów.
Sprzęgło ma tarczę nośną (3), mającą na swym obwodzie wybranie (W), połączoną z piastą (2) śrubami
(7) poprzez łukowe rowki (R) znajdujące się w tej
tarczy. W kole (1) znajduje się wybranie (W), a w
piaście (2) otwory gwintowane (O') dla łączenia tarczy nośnej (3) z kołem (1) w zmienionym położeniu,
zaś ilość rowków (R) i ich długość zależna jest od
ilości śrub (7) przenoszących moment obrotowy.
(1 zastrzeżenie)

F16H
G01B

W. 74328

1985 03 II

Fabryka Maszyn Górniczych FAMUR, Katowice,
Polska (Paweł Sończyk, Ludwik Banert, Grzegorz
Dudek).
Przyrząd do sprawdzania współpracy kół zębatych
Przedmiotem wzoru użytkowego jest przyrząd dosprawdzania współpracy kół zębatych szczególnie kół ozazębieniu wewnętrznym.
Przyrząd ma podstawę (3), na której osadzone są
obrotowy stojak (1) i ruchome sanie (2). Stojak (1) ma
dwa okulary (4 i 5) przytrzymujące koło lub wałek
wzorcowy. Koło sprawdzane za pomocą stożkowej tulei (6) nakłada się na ruchome sanie (2), które mają.
płynny ruch w dwóch kierunkach, ograniczony za pomocą ograniczników (11). Oś (8) obrotu umożliwia wychylenie stojaka (1) zaś blokada (10) unieruchamia sanie (2) w czasie zakładania i zdejmowania sprawdzanego koła..
(4 zastrzeżenia)-

F16H

W. 72603

1984 05 23

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Kazimierz Malcher, Tadeusz Nogieć, Józef Wołoszyn).
Dwubiegowa przekładnia redukcyjna z nawrotem
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostej konstrukcji dwubiegowej przekładni redukcyjnej z nawrotem, stosowanej w przyciągarkach i wciągarkach ciernych.
Dwubiegowa przekładnia redukcyjna zawiera wał
wejściowy (2), wał pośredni (3) i dwa wały wyjściowe (4) i (5) z tarczami ciernymi (22). Na wale wejściowym (2) osadzona jest trójka przesuwna (6) i stała
dwójka (10). Trójka przesuwna (6) składa się z dwóch
kół zębatych (7) i (8) oraz przekładni ciernej (9). Koła
zębate (7) i (8) oraz przekładnia cierna (9) współpracują z kołami zębatymi (13) i (14) i kołem ciernym
(15) wału pośredniego (3). Natomiast koła zębate (11)
i (12) stałej dwójki (10) współpracują z kołami zębatymi (21) wałów wyjściowych (4) i (5) i kołem zębatym (20) wału pośredniego (3). Na wale pośrednim (3)
osadzony jest zespół jednokierunkowego sprzęgła (16)
i bębnowego hamulca (17).
(2 zastrzeżenia)

F16J

W. 73773

1984 12 14

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki Przemysłowej, Warszawa, Polska (Kazimierz Braun, Eugeniusz Skrzynecki).
Uszczelnienie czołowe wału
Celem wzoru jest opracowanie łatwej w montażu
i demontażu konstrukcji uszczelnienia czołowego wału
o zwiększonej żywotności.
Uszczelnienie, składające się z dwóch par pierścieni
ślizgających się po sobie płaskimi powierzchniami czołowymi prostopadłymi do osi wału, pomiędzy którymi osadzony jest na wale wewnętrzny pierścień mocujący'z osadzoną na nim sprężyną rozpierającą, w e dług wzoru charakteryzuje się tym, że w powierzeń-
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niach wewnętrznych obu obracających się z wałem
pierścieni ślizgowych (5) są wykonane rowki (8), w
których osadzone są uszczelki (9) szczelinowe. Środkowy pierścień (6) mocujący jest natomiast dwudzielny i ma średnicę równą średnicy wału. Pierścień (6)
jest osadzony na wale na wcisk.
(3 zastrzeżenia)

Ramię lampy składa się z dwóch segmentów (8 i 9)
zamocowanych prostopadle do podstawy (1) i wychylnych względem siebie i podstawy w płaszczyźnie
poziomej, przy czym segmenty (8 i 9) połączone są
między sobą i z podstawą (1) rozłącznymi tulejami (2
i 10), a segment (9) zakończony jest tuleją (11).
(4 zastrzeżenia)

F16L

F23H

W. 72776

1984 06 18

Centrum Techniki Wytwarzania Przemysłu Okrętowego „PROMOR", Gdańsk, Polska (Janusz Kaszyński, Zdzisław Kiełczewski, Stefan Wendrychowski,
Stanisław Ekiert).
Wąż elastyczny
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji węża. elastycznego trudno-palnego i antystatycznego na przewody wentylacyjne i inne tam, gdzie występują podwyższone temperatury powietrza lub zetknięcia węża z otwartym ogniem.
Wąż ma trudno palną powłokę zewnętrzną (1) z taśmy tkaniny szklanej aluminizowanej, nawiniętą przylgowo po linii śrubowej na zewnątrz żaroodpornej spirali śrubowej kształtującej (2). Powłoka (1) jest zabezpieczona przed rozwinięciem spiralą zabezpieczającą żaroodporną (3), nawiniętą na zewnątrz powłoki
(1) przylgowo z dociskiem zapewniającym szczelność
węża: Powłoka wewnętrzna (4) w postaci taśmy tkaniny szklanej aluminizowanej jest wklejona wewnątrz
węża do powłoki zewnętrznej skleiną trudno palną.
(3 zastrzeżenia)

W. 74332

1985 03 12

Jan Jasiński, Wrocław, Polska (Jan Jasiński).
Lampa oświetleniowa
Przedmiotem wzoru użytkowego jest lampa oświetleniowa o zmienialnym względem oświetlanej powierzchni położeniu źródła światła.

1985 03 04

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, Włodawa, Polska (Michał Kobylewski).
Mechaniczny ruszt taśmowy
Celem wzoru użytkowego jest zabezpieczenie rusztowni przed wypadaniem i przesunięciami bocznymi
w obu kierunkach w czasie pracy rusztu taśmowego.
Mechaniczny ruszt taśmowy samooczyszczający się
ma powierzchnię roboczą w postaci taśmy, utworzoną
z szeregu nakładających się jedna na drugą łusek
rusztowin (5). Rusztowiny (5) osadzone są czopami
(4) w cylindrycznych otworach (3) trzymaczy belkowych (2), a jako zabezpieczenie przed osiowymi przesunięciami w obu kierunkach posiadają na czopach (4)
nałożone swobodnie dwa pierścienie: pierścień jednolity (6) i pierścień przecięty (7).
(1 zastrzeżenie)

F24B

F21L
F21V

W. 74273

W. 74343

1985 03 15

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PREDOM, Warszawa, Polska (Paweł Neubart, Marian Dytrych, Jan
Jędryka, Mieczysław Naruszewicz, Marek Wasilewski).
Zawieszenie wkładów piekarnika
Zawieszenie składa się z prowadnic utworzonych
z dwóch równoległych prętów poziomych (1) umieszczonych parami na bocznych ścianach piekarnika oraz
z bieżni wkładów piekarnika. Wkłady piekarnika w
postaci blach (3) posiadają na końcach bieżni (5)
przetłoczenia (6). Poza tym w jednej z blach (3) na
obrzeżach (10) prostopadłych bieżni (5) znajdują się
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otwory (11) służące do zamocowania stojaka (12) rożna
(13)'. Natomiast wkład piekarnika w postaci rusztu (4)
, posiada w pobliżu swoich bieżni (7) podpórki (9) w
kształcie litery „U", a na końcach bieżni (7) przegięcia
(8) do wewnątrz o wymiarach odpowiadających wymiarom przetłoczeń (6) w blachach (3). (4 zastrzeżenia)

F24C
H05B

W. 73483

Olejowy ogrzewacz elektryczny
Olejowy ogrzewacz elektryczny ma korpus zbudowany z rur gładkich (1), napełniony olejem grzewczym. W dolnej rurze (1) umieszczony jest element
grzejny (5). W przyłączonym do kołnierza rury (1)
zespole grzejnym (8) umiejscowiony jest regulator
temperatury (9) działający zależnie od temperatury
otoczenia.
(1 zastrzeżenie)

W. 74237

W tym celu wentylator ma wykładziny (3, 8, 11)umieszczone spoczynkowo na wewnętrznych powierzchniach nadłopatkowegcr członu (1) obudowy (2), osłony (6) sprzęgła (7) i osłony (9) pośredniego wału (10)»
oraz ma okładzinę (21), umieszczoną spoczynkowo na
zewnętrznej cylindrycznej powierzchni wieńca (20)
wirnika (5) oraz ma wkładki (16, 17, 18) w środkowych
otworach łożyskowego kadłuba (15) i łożyskowych
pokryw (13, 14), połączone z nimi spoczynkowo oraz
ma sita (24, 25) w przestrzeni przepływowej umieszczone spoczynkowo wewnętrznymi ramkami (26, 27^
na czołowych powierzchniach przywirnikowych wlotowego członu (22) i kierowniczego członu (23) obudowy (2).
(i zastrzeżenie)

1984 10 25

Ryszard Bartosiak, Franciszek Kułakowski, Słupsk,
Polska (Ryszard Bartosiak, Franciszek Kułakowski).

F24F
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1985 02 26

Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych „Powen",
Zabrze, Polska (Adolf Łobejko, Bohdan Marzec, Andrzej Wróblewski, Roman Pawlik, Barbara Hoszek).
Osiowy wentylator pomocniczy
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenie
bezpieczeństwa osiowego wentylatora pomocniczego,
kopalnianego wobec metanu przez zabezpieczenie jego
obudowy, łożyskowego kadłuba, łożyskowych pokryw,
osłony sprzęgła, osłony pośredniego wału oraz wirnika
przed awaryjnym iskrzeniem.

F24F
F21M

W.74353

1985 03 14

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Cieplnej, Wrocław, Polska (Julian Szymczyk).
Urządzenie wentylacyjno-oświetleniowe
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania,
urządzenia zawierającego wyposażenie wentylacyjnei oświetleniowe do wymiany powietrza i chłodzenia
komór ciepłowniczych.
Urządzenie ma konstrukcję wsporczą (1) złożoną
z obręczy dolnej (2) połączonej pionowo łącznikami
(4) z obręczą górną (3), w której jest zamocowany
pomost (5). W pomoście (5) są zamocowane uchwyty
(6), (7) i skrzynka elektryczna (8) poprzez którą są
zasilane napięciem 12 V z akumulatora (14) wentylatora (11), (12) i lampa oświetleniowa (13). W uchwycie (6) jest mocowany w różnych położeniach wieszak
(9) z wentylatorem (11) i podobnie w uchwycie (7)
jest mocowany wieszak (10) z wentylatorem (12). Wieszak (10) jest przystosowany także do zawieszania
wewnątrz komory ciepłowniczej.
(3 zastrzeżenia^
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F25B

W.71907

1984 02 13

Instytut Techniki Cieplnej, Łódź, Polska (Zbigniew
Mielczarek).
Freonowa chłodnica powietrzna
Przedmiotem wzoru użytkowego jest freonowa
chłodnica powietrza z termostycznym zaworem rozprężnym i rozdzielaczem, której każda wężownica
składa się z dowolnej liczby połączonych ze sobą
szeregowo poziomych, użebrowanych rur. W chłodnicy wydzielone są dwie części, z których część usytuowana po stronie wlotu powietrza, spełniająca rolę
przegrzewacza (1) ma rurki połączone w taki sposób,
że przepływ czynnika chłodniczego odbywa się po.ziomo lub też ku dołowi. Druga z wydzielonych części
(2) spełnia rolę wymiennika właściwego.
(2 zastrzeżenia)

P25C

W. 74274

F27D
B08B
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W. 70701

1983 07 07

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Polska (Wacław Nawrocki, Janusz Piotrowski).
Okap dla kotła,
a zwłaszcza dla kotła do rafinacji ołowiu
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie konstrukcji okapu umożliwiającej skuteczne ujmowanie
zanieczyszczeń wydzielanych we wszystkich fazach
procesu rafinacji ołowiu.
Okap składa się z części stałej (1) posadowionej
na podeście roboczym i części ruchomej (2), przesuwanej, przy czym część stała okapu (1) jest w kształcie walca ściętego ukośnie, do której mocowany jest
króciec odciągowy (3), a wysokość części stałej (1) odpowiada wysokości mieszadła ustawianego okresowo
na kotle.
(1 zastrzeżenie)

1985 03 06

Bolesław Ostachowski, Gdańsk, Polska (Bolesław
Ostachowski).
Pojemnik do wytwarzania i przechowywania
kulek lodu
. 'Pojemnik do wytwarzania i przechowywania kulek
lodu, stanowiący rodzaj woreczka, wykonanego
z dwóch warstw (1, 2) folii, najkorzystniej polietylenowej. Warstwy (1, 2) folii są ze sobą wzajemnie
zgrzane, tworząc w miejscach niezgrzanych komory
(3), połączone kanalikami (4). Komory (3) mają po
wypełnieniu wodą najkorzystniej kształt zbliżony do
kuli. Górna, środkowa komora (5) jest ponadto połączona z lejkowym wlotem (6), służącym do napełniania pojemnika wodą. W górnej części pojemnik jest
ponadto zaopatrzony w obustronną perforację (7),
umożliwiającą naderwanie górnego pasa (8) pojemnika w celu związania go, a tym samym szczelnego
zamknięcia wypełnionego wodą pojemnika. Pojemnik
służy do jednorazowego użytku. W celu wyjęcia żądanej ilości kulek lodu, obcina się odpowiednią część
pojemnika, umożliwiając szczelne, a tym samym higieniczne przechowywanie pozostałych kulek lodu.
(3 zastrzeżenia)

F27D

W. 73860

1984 12 20

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych
„Bipromet", Katowice, Polska (Leon Wesołek, Bernard
Węgrzynek, Witold Smereczański, Marian Warmuz,
Rufin Uszok).
Odstojnik topu
Przedmiotem wzoru użytkowego jest odstojnik do
odstawiania topu z metalurgicznego pieca topielnego,
s\ zwłaszcza topu z pieca szybowego do topienia koncentratów miedzi na kamień miedziowy.

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie konstrukcji odstojnika nie wymagającego konieczności
tworzenia sklepienia żużlowego.
Odstojnik ma kształt nieforemnej elipsy o pojemności przestrzeni roboczej (6) stanowiącej 0,75 2 liczby
ton wsadu przerabianego wciągu doby na 1 m przekroju pieca szybowego w strefie dysz, na ścianach
której położona jest swobodnie segmentowa warstwa
(4) materiałów ogniotrwałych, nad którą podwieszony
jest roboczy podest (5).
(1 zastrzeżenie)
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1984 04 04

F28D

109
W. 74286

1985 03 06

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji
Przemysłu Nieorganicznego „BIPROKWAS", Gliwice,
Polska (Tadeusz Chmiel, Tadeusz Reinelt, Waldemar
Laszecki).

Odlewnia Żeliwa - Stąporków im. Rewolucji 1905 r.,
Stąporków, Polska (Tadeusz Szymański, Andrzej
Chmielowski, Wiesław Maciążek, Sylwester Duda,
Mirosław Rutkowski, Zdzisław Gula).

Rurowy wymiennik ciepła

Element grzejny żeliwny

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie konstrukcji rurowego, krzyżowego wymiennika ciepła
umożliwiającej uzyskanie ujednolicenie temperatury
czynnika chłodzącego w komorze wylotowej.
Wymiennik składający się z komór wlotowych i wylotowych oraz pakietu rurek charakteryzuje się tym,
że znajdujące się w ostatnich, w kierunku przepływu
czynnika chłodzącego, czterech rzędach rurki (2) wyposażone są w umieszczone od strony wylotu czynnika grzewczego, tulejki wewnątrzne (8), o sukcesywnie
wzrastającej, w kierunku wylotu czynnika chłodzącego, długości i średnicy.
(2 zastrzeżenia)

Celem wzoru użytkowego jest zwiększenie mocy
cieplnej elementu grzejnego stosowanego do grzejników centralnego ogrzewania.
Zmierzony efekt uzyskano dzięki zwiększeniu powierzchni ogrzewczej. Element grzejny ma dwa żebra
(5) o znacznej wysokości, wynoszącej korzystnie 3/4
połowy wysokości kanału pionowego (1), usytuowane
w osiach kanałów pionowych (1) w płaszczyźnie prostopadłej do podziału oraz zawiera dwa żebra (7) w
płaszczyźnie podziałowej od wewnętrznej strony zewnętrznych powierzchni kanałów pionowych (1) na
całej ich długości o stałym przekroju. Żebra (7) mają
kojzystnie kształt trapezów.
(3 zastrzeżenia)

T28D

W. 74268

1985 03 05

Sławomir Krajenta, Płock, Polska (Sławomir Krajenta).
Grzejnik rurowy w obudowie blaszanej
Przedmiotem wzoru użytkowego jest grzejnik rurowy w obudowie blaszanej do ogrzewania pomieszczeń w grawitacyjnych instalacjach centralnego ogrzewania.
Grzejnik według wzoru użytkowego składa się
z górnego kanału zasilającego (1) i dolnego kanału
zbiorczego (2) zaopatrzonych w otwory (3) przepływającej wody w pionowych kanałach wodnych (4). Pionowe kanały wodne zaopatrzone są w żebra (5) stalowe, które w przekroju poprzecznym tworzą kształt
trapezu. Charakterystyczny kształt żeber tworzy komin powietrzny, którym wypychane jest ku górze powietrze-ogrzane. Grzejnik rurowy charakteryzuje dobra wymiana ciepła, z otoczeniem, duża żywotność
i estetyczny wygląd.
_
(2 zastrzeżenia)

F41G

W. 74360

1985 03 15

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zielonka, Polska (Stanisław Gajda, Tadeusz Kuśnierz, Jerzy Marek, Bohdan Zarzyeki, Tadeusz Pielach).
Optyczny

celownik

artyleryjski

Przedmiotem zgłoszenia jest optyczny celownik artyleryjski przeznaczony zwłaszcza do strzelania na
wprost ze 122 mm haubicy. Rozwiązany jest w ten
sposób, że siatka płytki celowniczej wykonana jest w
postaci 9-ciu przerywanych linii poziomych oznakowanych cyframi określającymi odległości do celu wyrażone w hektometrach, przy czym wartości te podane są z lewej strony siatki dla pocisku przeciwpan-
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cernego a z prawej strony dla pocisku odłamkowo-burzącego. Po obu stronach środka siatki na liniach
poziomych umieszczone są wskaźniki dalmiercze odpowiadające odległościom poszczególnych linii do celu.
W przerwach tych linii siatka naniesiona na muszki
celownicze określające kąt wyprzedzenia celu a ich
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wartości podane są co 10 tysięcznych pod dolną poziomą linią. Celownik poważnie skraca czas celowania oraz po odpowiedniej modernizacji działa może
być stosowany do strzelania ogniem bezpośrednim ze
122 mm haubicy do celów stałych jak i ruchomych(3 zastrzeżenia)

Dział G

FIZYKA
G01B

W. 74330

1985 03 13

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Krzysztof Jarzębski, Eligiusz Dydecki, Edward Bekta).
Indukcyjny przetwornik przesunięć względnych
Wzór rozwiązuje zagadnienie pomiaru przesunięcia
wzdłużnego wałów turbogeneratorów.
Istota wzoru polega na tym, że rdzeń (1) złożony
jest z blach w kształcie litery „U" i ustalony na długości odcinka łączącego ramiona obejmą (2) o przekroju poprzecznym w kształcie litery „C". Wspornik
elementów obwodu magnetycznego (3) ma kształt
prostokątnej płytki z tworzywa sztucznego chemoutwardzalnego, w którym na powierzchni płaskiej są
uformowane dwa podłużne kanały ustalające (4, 4')
o podstawie w kształcie stożka, w których są osadzone cewki pomiarowe (5, 5'). W osi podłużnej tych
kanałów (4, 4') są usytuowane prostopadle otwory
(6, 6'), w których umieszczone są końce ramion rdzenia wzbudzającego (1). Elementy obwodu wzbudzającego po skorygowaniu ich położenia we wsporniku
(3) są ustalone żywicą chemoutwardzalną. Obudowa
ekranująca (8) ma wewnętrzne wymiary krawędzi
otworu większe od 0,5 mm od krawędzi zewnętrz3iych wspornika (3).
(2 zastrzeżenia)

G09B

W. 74223

1985 02 25

Andrzej Lebiedowicz, Kraków, Polska (Andrzej L e biedowicz).
Ekran spektralnego analizatora widmowego
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji ekranu umożliwiającej wykorzystanie bodźców wzrokowych w procesie kształcenia dzieci niedosłyszących.
Ekran według wzoru użytkowego składa się ześciany (1) przedniej, na której umieszczone są słupki
(2), z których każdy zbudowany jest z otworów z.
umieszczonymi w nich punktami (3) świetlnymi, ściany (4) tylnej z umieszczonym na niej wskaźnikiem»
wysterowania, połączonych ze sobą obudową (6).
(2 zastrzeżenia)

G02B

W. 74256

1985 03 01

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Dziewiarskiego TRICOMED, Łódź, Polska (Ireneusz Filipiak).
Przystawka do łupki
Celem wzoru jest zwiększenie dokładności pomiaru
ścisłości wyrobów włókienniczych.
Przystawkę do łupki pokrętnej stanowi prostokątna płytka (1) z przezroczystego tworzywa z dwoma
równoległymi rowkami prowadzącymi (2), podziałką
mierniczą (3) oraz prostokątnym otworem (4) wzdłuż
podziałki mierniczej (3).
(1 zastrzeżenie)

G09F

W. 73446

1984 10 18

Zakłady Aparatury Jądrowej „POLON", Zielona
Góra, Polska (Aleksander Rudziński, Jan Obuchowicz).
Obudowa aparatu do sędziowania walk szermierczych
Celem wzoru jest zwiększenie czytelności sygnalizacji aparatu.
Obudowa ma przekrój wzdłużny w postaci nieregularnego sześcioboku z prostokątną czołową ścianą (7)
nachyloną do podstawy (5)* pod kątem 15°-35°. Ściana
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(7) ma w części środkowej perforację (9), pod którą
mocowany jest głośnik oraz rozmieszczone po obu
stronach perforacji (9) cztery sygnalizacyjne lampki
(10), (11), (12) i (13). Pary lampek (10) i (11) oraz
(12) i (13) w kolumnach odpowiadają torom sygnalizacyjnym poszczególnych zawodników, natomiast pary lampek (10) i (12) oraz (11) i (13) odpowiadają
identycznym rodzajom informacji o różnych zawodnikach. W ścianie (7) wykonane są również otwory
na gałkę (14) regulatora siły głosu oraz gałkę (15)
regulatora czasu kasowania. Otwory na inne lampki,
przełączniki i gniazda usytuowane są na pozostałych
ścianach obudowy.
(1 zastrzeżenie)

Dział H
ELEKTROTECHNIKA
H01H

W. 75106

1985 07 02

Zakłady Radiowe „Unitra-Eltra", Bydgoszcz, Polska
(Czesław Kisielewicz, Włodzimierz Wyrzykowski, Jan
Rumiński).
Klawiszowy

przełącznik

elektryczny

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania przełącznika do przełączania obwodów słaboprądowy ch w
trakcie przesuwania się suwaka z klawiszem oraz do
załączania dodatkowego obwodu elektrycznego.
Przełącznik składa się ze słaboprądowego segmentu
wielobiegunowego (1) i przełącznika słaboprądowego
42) połączonych ze sobą - wzdłuż osi symetrii - na
końcu przeciwnym od klawisza (10) w ten sposób, że
przełącznik słaboprądowy (2) jest nasadzony zatrzaskowo na słaboprądowy segment wielobiegunowy (1).
Suwak (14) przełącznika słaboprądowego (2) stanowi
przedłużenie - napędzającego go suwaka (8) słaboprądowego segmentu wielobiegunowego (1).
Przełącznik znajduje zastosowanie w urządzeniach
głośnomówiących.
(2 zastrzeżenia)

HOIR

W. 74293

1985 03 08

Krajowy Związek Spółdzielni Sprzętu Medycznego
i Laboratoryjnego w Warszawie, Zakład Badawczy
Konstrukcyjno-Technologiczny, Kraków, Polska (Eugeniusz Wolan, Kazimierz Matuszewski, Janusz Dudek,
Stanisław Grochol, Józef Pracuch, Ryszard Albin).
Komplet złączy pośrednich do przedłużacza
elektrycznego przyczepy kempingowej
Każde z dwu złączy (I) i (II), wchodzące w skład
kompletu jest wykonane dwustronnie, umieszczone w

obudowie izolacyjnej (1) lub (7). Złącze (I) posiada po
jednej stronie obudowy (1) układ stykowy gniazda "
sieciowego z kołkiem ochronnym (3), którego tulejki
(2) są połączone metalicznie z umieszczonymi po prze^
ciwnej stronie tulejką (4) i kołkiem stykowym (5).
Tulejka (4) i kołek (5) tworzą wraz z wycięciem (6)
w obudowie (1) fragment układu stykowego wtyczki
złącza 7-biegunowego. Z kolei złącze (II) posiada po
jednej stronie obudowy (7) układ stykowy wtyczki z
otworem (9) na kołek ochronny i kołkami stykowymi (8) połączonymi metalicznie z umieszczonymi po
przeciwnej stronie obudowy (7) tulejką (10) i kołkiem
stykowym (11). Tulejka (10) i kołek (11) tworzą wraz
z występem (12) w obudowie (7) fragment układu stykowego gniazda złącza 7-biegunowego. Złącza (I) i (II)
nałożone na osprzęt znajdujący się na końcach przedłużacza sieciowego (15) umożliwiają wykorzystanie
go w charakterze przedłużacza do instalacji prądu
stałego o napięciu 12 V, przyłączanego do 7-biegunowych złączy samochodu i przyczepy. (1 zastrzeżenie)

Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków opublikowanych w BUP Nr 26/1985
Nr zgłoszenia
1
237346
237572
242817
242932 T
243014
243308
243572
243926
244577
245628
245692
245739
245781
246026
246053
246089
246219
246467 T
246496
246534
246535
246958
247137
247259
247495
247539
247639
247684
247705
2 4 7 9 0 7

248039
248040
248041
248042
248047
243048
248049
248050
248051
248052
248053
248054
248055
248057
248058
248059
248060
248061
248062
248063
248064
248065
248067

Int. Cl.3
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2
B24B
A01G
G01L
F01M
B24B
C07D
G01L
G08B
G01N
F03G
G01V
F02M
C07D
C04B
F02M
B43K
H05B
B28B
B65D
A47G
A47J
C07D
C10M
C13G
A47J
E21C
E21D
A01N
E21D
A01N
B27C
E21B
A62B
A01M
F24F
F24F
E21C
F16K
G05F
B26F
E21B
F27B
G01N
G03C
B63C
B27C
A43B
B23K
G05D
G01N
H05B
B29H
B23C

3
18
2
67
56
17
32
68
76
69
57
72
56
32
29
56
22
84
20
25
7
8
33
46
47
8
52
53
3
53
3
19
51
9
3
63
63
52
60
74
19
51
64
69
72
25
20
7
16
73
69
84
21
16

Nr zgłoszenia
1
248078
248079
248080
248081
248082
248083
248084
248085
248086
248087
248088
248090
248091
248092
248093
248094
248095
248099
248100
243101
248102
248103
248104
248105
248106
248107
248108
248109
248110
248111
248120

248125
248126
248127
248128
248130

248131
248132
248133
248135

248137
248138
248139
248143
'248148
248149
248151

248152
248153
248154
248155
248159
248160

Int. Cl.3

Strona
3

2
H03K
H04M
H04M
G01G
A01G
F24H
F16C
F16C
C23C
F02N
F16J
H01J
H01J
E04B
E04B
B23B
B23B
E21C
G01L
A63B
G01R
E21B
F16L
G05F
B29F
F16H
H02H
B23Q
H01P
C07C
F16K
B65G
C21D
H02K
C09G
E21F
H04B
C22B
A61M
G01V
D03D
D03D
H05K
E21C
G01M
B63B
C09J
H02M
E21D
B65G
B43K
C08G
B65G

82
84
84
66
2
63
58
58
49
57
60
77
78
50
51
15
15
52
68
9
70
51
62
74
21
60
79
17
79
30
61
25
47

80
44
55
83
47
9
72
49
49
85
53
68
24
44
81
53
25
21
42
26
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2

248162
248163
248165
248167
248168
248169
248170
248171
248172
248176
248177
248178
248179
248182
248183
248186
248188
248189
248192
248193
248195
248196
248198
248199
248200
248204
248205
248208
248209
248210
248215
248216
248217
248218
248219
248220
248221
248223
248225
248226
248227
248228
248229
248230
248231
248232
248233
248234
248237
248238
248240
248241
248242
248243
248244
248255
248256
248257
248258
248259
248260
248261
248262
248263

A24D
C08L
C23F
G05D
F25B
D06P
H01F
G01N
A22C
G01R
C04B
C07F
B01J
B66F
G01N
E21D
G01F
E04G
B23K
G01K
C08J
B65G
F16K
H01B
H01B
B26D
B25D
A23K
F27D
G01F
C22B
C22B
B62K
H01F
G05D
C08L
H02P
F15B
B03D
E21D
E21D
G01N
C09F
C05B
C02F
B06B
G01D

.

GUB

B21C
F16K
E21F
C02F
C02F
C08F
C08F
B23P
B23P
A01B
C03C
B05B
C22B
A61F
A61F
C01B.

3

7
43
49
73
64
50
77
69
6
71
29
40
12
27
70
54
66
51
16
67
42
26
61
77
77
19
19
7
64
66
47
48
24
77
73
43
81
57
13
54
54
70
44
29
27
14
66
76
14
61
55
27
28
41
41
17

17
1
29
13
48
8
8

27

1

248264
248484
248646
248730
248731
249229
249667
249792 T
249818
249955
250004
250298 T
250365
250465
250633 T
250687 T
250767
250798
250812
250824
250829
250830
250832
250892
250930
251088
251092
251131 T
251147
251189 T
251194 T
251270
251360 T
251456
251476 T
251516
251603
251707
251743
251744
251750
251805
251829 T
251851
251869
251922 T
251928 T
251936 T
251942 T
251949 T
251956 T
251957 T
251958 T
251959 T
251981 T
251987 T
251991 T
252000 T
252008 T
252009 T
252022 T
252030 T
252032 T
252042 T

115
2

F28D
C22B
A01N
C07D
A01N
C07F
C07C
A01N
D04H
C07D
B61L
C05F
C07D
A01N
C07D
A61K
C07D
A01N
B60C
B62D
B62D
F16B
B01D
C07C
C07D
C07C
C07D
C08B
A01N
B27K
E01D
G01S
B01J
C07D
C07D
C07D
C07D
B01D
H01L
H01L
C07D
A01N
F02M
C22B
C07DI
B02B
B24D
B65G
H02J
C09C
G01L
H03K
F26B
C08L
A01B
G01R
E21F
G01H
B21B
B32B
C07D
B65B
B01D
B01F

S
65
48
4
33
4
40
30
4
49
33
23
29
34
4
34
8
34

5
23
24
24
58
10
30
34
30
35
41
5
20
50
72
13
35
35
36
36

78
79
36
5
57
48
37
13
18
26
80
43
68
82
64
43
1
71
55
67
14

22
37
25
11
12
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1

252043 T
252053 T
252067 T
252079 T
252084 T
252087 T
252090 T
252094 T
252095 T
252108 T
252112 T
252116 T
252120 T
252127 T
252132 T
252143 T
252150 T
252155 T
252180 T
252181 T
252190 T
252198 T
252216 T
252217 T
252218 T
252219 T
252224 T
252225 T
252230 T
522232 T
252239 T
252240 T
252243 T
252245 T
252246 T
252293 T
252294 T
252303
252306 T
252307
252308 T
252309 T
252311 T
252312 T
252321 T
252322 T H
252323 T
252328 T

2

B01F
F27D
B30B
F16D
G05F
E02B
B01D
F16K
C02F
G01R
C02F
H02K
G05F
C07C
B23B
A01K
B21C
F16C
G05D
C05D
F16F
B60L
G01H
B60K
B01F
B25B
H03C
G07G
H02H
C10G
B65G
G01R
A23B
F16D
C09D
H03K
H02K
C07D
F16F
F16F
A61K
A01K
G07C
HOSB
CUD
CUD
CUD

H02P

3
12
65
21
59
75
50
11
62
28
71
28
80
75
31

15
2
14
59
73
74
59
23
67
23
12
18
82
75
79

45
26
71
6
59
43
83
80
37
59
60
9
2
75

85
46
46
46
81
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1

252331
252335
252347
252361
252366
252367
252371
252372
252376
252383
252391
252416
252417
2524,18
252419
252517
252518
252520
252523
252525
252614
252721
252771
252772
252847
252848
252853
252882
252904
252905
252906
252962
252992
252993
253005
253011
253047
253089
253108
253144
253145
253149
253222
253376
253464
253594
253961

2

T
T
T
T
T

T
T
T
T
T

T

A01K
A61F
C07J
C07C
F23C
F23C
C22C
C22C
A01N
A01B
C08G
B21O
B«1D
B01D
B01D
C10L
C10L
C08J
C10B
C07D
A61K
C08F
H01J
C07D
C07C
B32B
A01N
C07D
C07H
F02C
C12P
C07D
G08C
C08F
B03B
C07C
C08F
C07D
C07D
B23B
F27D
H04L
H02K
C07C
CUD

T

B30B
A46B

3
2
8
40
31
62
62
48
48
5
1
42
15
11
11
11
45
45
42
44
37
9
41
78
38
31
22
6
38
4Q
56
46
38
76
41
13
32
42
39
39
16
65
83
81

32
46
22
7

Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów użytkowych opublikowanych w BUP Nr 26/1985
Nr zgłoszenia
1

70649
70701
71385
71907
72074
72257
72603
72776
72897
72929
73346
73435
73446
73483
73659
73773
73860
73886
73928
73929
74004
74032

74055
74109
74119
74159
74163
74190
74223
74237
74256
74267.
74268
74270
74271
74272
74273
74274
74275
74276
74279
74281
74282
74283
74284
74285
74286
74287
74288

Int Cl.3
2

A47G
F27D
F02B
F25B
B02C
F28D
F16H
F16L
B25B
B03D
A61M
B28B
G09F
F24C
E04G
F16J
F27D
A47L
B27C
B27C
F16C
B66C
A61M
C21D
A63H
A63F
B43B
E02D
G09B
F24F
G02B
F04F
F28D
E05C
B66C

B61G
F23H
F25C
B23Q
A63H
A47J

B65D
B27C
A01J
B23B
E21F

F28D
B02C
B26D

Strona

Nr zgłoszenia

Int Cl.3

Strona

3

1

2

3

74289
74290
74291
74293
74295
74296
74297
74299
74300
74301
74302
74303
74327
74328
74330
74331
74332

B65HÍ
E21C
D01H
HOIR
A47L
A47L
A47L
F16D
E21C
E05C
A61J
A61J
B23B
F16H
G01B
B60B
F21L
B63B
B65D
A63F
B23B
B62D
B01D
E04B
E21B
A47L
F24B
A63H
B26D
B01D
B65B
B65D

86
108
104
108
91
109
105
106
94
92
89
95
110
107
101
105
108
87
95
95
104
99
89
100
90
89
96
101
110
107
110
104
109

102
100
97
106
108
93
90
87
98
95
86
92
103
109
92
94

74333
74334
74335

74336
74338
7 4 3 3 9

74340
74341
74342
74343
74344
74349
74350
74351
74352
74353
74354
74355
74356
74357
74359
74360
74518
74625
74920
74923
74939
75007
75106
75219
75228

F24F
B63B
A47H
E21F
C02F
B02C
F41G
B23G
B24B
B29C
B25B
A23N
B60B
H01H
B62D
F04D

99
102
101
111
87
87
88
105
103
102
88
89
92
105

110
96
106
97
98
90
93

97
91
101
102
88
106
90
94
91
98
99
107
98
87
103
100
92
109
93
93
96

94
86
97
111
97
104

S P I S TREŚCI

I. Wynalazki
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział

A
B
C
D
E
F
G
H

-

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

Str.
1
10
27
49
50
56
66
77
112

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

A
B
C
D
E
F
G
È.

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

86
91
100
101
101
104
110
111
115

SPROSTOWANIA

BUP nr 16/1985

Powinno być

Strona 25

W łamie 2 w wierszu 9 od dołu w zgłoszeniu P. 250735 jest pomyłka w klasie,
powinno być C07J

Strona 49

W łamie 2 pod rysunkiem od góry brak wiersza o treści:
G05D P. 245890 1984 0123 - do zgłoszenia pt. „Regulator wilgotności względnej"

Strona 54

W łamie 2 po siedemnastym wierszu od dołu brak wierszy o treści:
H02M P. 252035 1985 02 20
H02P
- do zgłoszenia pt. „Układ ograniczający impulsowo prądy
zwłaszcza tranzystorów mocy falownika"

BUP nr 18/1985
Strona 53

przeciążeniowe,

W łamie 1 w wierszu 15 od góry jest pomyłka w numerze i w dacie zgłoszenia,
powinno być: P. 245684 1984 0112

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

URZĄD P A T E N T O W Y
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

informuje,

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

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

PRENUMERATY:

1. DLA OSÓB PRAWNYCH - INSTYTUCJI I ZAKŁADÓW PRACY:
-

instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miastach wojewódzkich i pozostałych miastach, w których znajdują się siedziby oddziałów RSW „Prasa - Książka - Ruch" zamawiają prenumeratę
w tych oddziałach,

-

instytucje i zakłady zlokalizowane w miejscowościach, gdzie nie ma oddziałów RSW „Prasa - Książka - Ruch" i na terenach wiejskich opłacają prenumeratę w urzęaazb pocztowych i u
doręczycieli.

2. DLA OSÓB FIZYCZNYCH - INDYWIDUALNYCH PRENUMERATORÓW:
-

osoby fizyczne zamieszkałe na wsi i w miejscowościach, gdzie nie ma oddziałów RSW „Prasa Książka - Ruch", opłacają prenumeratę w urzędach pocztowych i u doręczycieli,

-

osoby fizyczne zamieszkałe w miastach - siedzibach Oddziałów RSW „Prasa - Książka - Ruch",
opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych nadawczo-oddawczych właściwych dla miejsca zamieszkania prenumeratora.
Wpłaty dokonują używając „blankietu wpłaty" na rachunek bankowy miejscowego Oddziału RSW
„Prasa - Książka - Ruch".

3. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW „Prasa - Książka - Ruch". Centrala
Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-950 Warszawa, konto NBP XV Oddział w Warszawie Nr 1153-201045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę pocztą zwykłą jest droższa od prenumeraty krajowej o 50% dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% dla zlecających instytucji i zakładów pracy.

TERMINY

PRZYJMOWANIA

P R E N U M E R A T Y - NA

KRAJ

I ZAGRANICĘ:

-

do dnia 10 listopada na I kwartał, 1 półrocze roku następnego oraz cały rok następny,

-

do dnia 1-go każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty roku bieżącego.

Cena 200 zł

INDEKS 35326

