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Urząd Patentowy PRL - na podstawie art, 34 i art. 02 ustawy z dnia 19 paź-
dfuoniildziernika 197'- r. o -wynalazczości /Dz. U. PRL Nr 33, poz. 177/ - dokonuje ogło
szenia w "Biuletynie Urzędu Patentowego" o zgłoszonych wynalazkach i wzorach u-
żytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowano w "Biuletynie" podmie są w układzie 
klasowym według symboli Lut. Cl.3 i zgodnie z § 27 ust. 4 zarządzenia Prezesa Urzędu 
Patentowego PRL z dnia l2.XI.1984 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytko
wych /MP z 1984 r. nr 26, poz. 179/ zawierają następująco dane: 
- oznaczenie klasy i podklasy według symboli IV edycji międzynarodowej klasyfikacji 
patentowej, tj. Int. Cl 

- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- d a t ę z g ł o s z e n i a wynalazku l u b 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, 

- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- skrót opisu wynalazku lub wzoru użytkowego wraz z figurą rysunku najlepiej obrazu

jącą wynalazek lub wzór użytkowy, 
- liczbę zastrzeżeń. . 

P o wykaz ie o g ł o s z e ń w u k ł a d z i e klasowym według s y m b o l i I n t . C l p o d a j e s i ę wy
kaz z g ł o s z e ń opubl ikowanych w danym numerze w u k ł a d z i e numerowym. 

x x x 

O g ł o s z e n i a d o t y c z ą c e z g ł o s z e ń o u d z i e l e n i e p a t e n t ó w tymczasowych z o s t a ł y o z n a c z o -
n e l i t e r ą T z a numorem z g ł o s z e n i a . J e ż e l i p o d n i u t a k i e g o o g ł o s z e n i a z o s t a n i e z ł o ż o n y 
wniosek o u d z i e l e n i e p a t e n t u / a r t . 2 6 u s t . 3 u . o . w . / Urząd P a t e n t o w y o g ł a s z a o wniosku 
w "Wiadomościach Urzędu P a t o n t o w e g o " . 

Od d n i a o g ł o s z e n i a o z g ł o s z e n i u wynalazku l u b wzoru użytkowego, osoby t r z e c i e mogą: 
1/ z a p o z n a ć s i ę ze wskazanym opisom wynalazku l u b wzoru użytkowego, z a s t r z e ż e n i a m i p a 

t e n t o w y m i l u b ochronnymi i r y s u n k a m i o r a z s p o r z ą d z i ć z n i c h o d p i s y ; 
2/ w t e r m i n i e s z e ś c i u m i e s i ę c y - n a d s y ł a ć do Urzędu P a t o n t o w e g o swoje uwagi co do i s t -

n i o n i n i e n i a p r z e s z k ó d u n i e m o ż l i w i a j ą c y c h u d z i e l e n i e p a t e n t u / p r a w a o c h r o n n e g o / . 
Odpowiednio u z a s a d n i o n o pod względem faktycznym / d o k u m e n t a c j a dowodowa/ i prawnym 

uwagi n a ł o ż y n a d s y ł a ć w dwóch e g z e m p l a r z a c h na a d r e s : Urząd P a t e n t o w y PRL - 00-950 
Warszawa; s k r . p o c z t . 2 0 3 , A l . N i o p o d l o g ł o ś c i 188 . 

I n f o r m u j e s i ę , że o d b i t k i k s e r o g r a f i c z n e dokumontów wymienionych w p k t . 1 można 
zamawiać w U r z ę d z i e Patentowym, p r z y czym w zamówieniu n a l e ż y : 
a/ podać numer " B i u l e t y n u Urzędu P a t e n t o w e g o " , w którym dokonano o g ł o s z e n i a o z g ł o -

s z e n i u o r a z numer s t r o n i c y , 
b / wskazać numer z g ł o s z e n i a , k l a s y p a t e n t o w ą i t y t u ł wynalazku l u b wzoru u ż y t k o w e g o . 

Urząd P a t e n t o w y p o d a j e do wiadomości k o n t a w NBP 

1. Urząd P a t e n t o w y PRL, - NBP V O/N w Warszawie 
k o n t o : 1052-2583-222 cz. 54 d z . 91 r o z d z . 9111 § 77 - o p ł a t y związane z re-

j e s t r a c j ą i ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów z d o b n i c z y c h , 
znaków towarowych; 
o p ł a t y z a 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 PRL, C e n t r a l n y Ośrodek I n f o r m a c j i P a t e n t o w e j - NBP V O/M 
w Warszawie 
k o n t o : 1052-2583-222 o z . 54 d z . 77 r o z d z . 7811 

§ 43 — w p ł a t y z t y t u ł u s p r z e d a ż y wydawnictw 
§ 4 4 — w p ł a t y z a u s ł u g i p o l i g r o f i c z n e i mikrof i lmowe 

3. Urząd P a t e n t o w y PRL - NBP V O/N w Warszawie k o n t o : 1052-2583-139-32 - w p ł a t y 
z a p o w o ł a n i e b i e g ł e g o 

Warunki p r e n u m e r a t y podano n a 1 1 1 s t r o n i e o k ł a d k i . 

E g z e m p l a r z e p o j e d y ń c z o można nabywać w U r z ę d z i e Patentowym PRL -
C e n t r a l n y Ośrodek I n f o r m a c j i P a t e n t o w e j , A l . N i e p o d l e g ł o ś c i 188, 
S k r , p o c z t . 2 0 3 , 00-950 Warszawa 
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Numer oddano do składu w g r u d n i u 1985 r. Art, wyd. 1 2 , 6 5 , ark. d r u k . 1 0 , 5 
P a p , d r u k . sat . kl . IV 60 g , 61-86. Nakład 3055 + 25 egz. 
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URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 25 marca 1986 r. 'Nr 6 (320) Rok XIV 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
!. Wynalazkach do opatentowania 
II. Wzorach użytkowych do ochrony 

I. WYNALAZ Kl 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01C P. 249755 84 09 24 

Hodowla Buraka Pastewnego w Krakowie, Stac¬ 
ja Hodowli Roślin Rogów Opolski z siedzibą w 
Krapkowicach, Krapkowice, Polska /Henryk Ma-
szestow, Włodzimierz Gardziejczuk/. 

Wiertnia i wiertło do otworów w glebie. 
zwłaszcza dla rozsad buraczanych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnie¬ 
nia możliwości mechanicznego wiercenia otworów 
w glebie, zwłaszcza dla rozsad buraczanych na 
żądaną głębokość i o odpowiedniej średnicy. 

Wiertnia i wiertło do otworów w glebie ma 
belkę nośną /&/ do której zamocowane są prze¬ 
kładnie napędowe /3/ napędzająoe wiertła / 4 / 
umieszczone wzdłuż belki nośnej w odległości 
od 50 do 70 centymetrów, przy czym wierteł jest 
co najmniej jedno, korzystnie jeżeli jest licz¬ 
ba parzysta, rozmieszczone w jednym albo więcej 
rzędach. Wiertło stanowi rura o minimalnej śred¬ 
nicy 150 milimetrów z góry zamknięta, o częścio¬ 
wym płaszczu bocznym, która w dolnej części ma 
odchylony o 5 -20 od powierzchni płaszcza nóż 
skrawający, przy czym dolna cześć rury jest zam¬ 
knięta wycinkiem okręgu albo gołokręgiem i na¬ 
chylonym pod kątem od 5 do 25 do podstawy rury. 

/2 zastrzeżenia/ 

A01N P. 251852 85 02 06 

Pierwszeństwo: 84 02 07 - BPN / n r P. 
3404253.9/ 

Chemie Linz AG, Linz, Austria /Gerald Sai-
schek, Walter Raml Erwin Wittmann, Hans Bodin-
gbauer, Josef Graf/. 

Środek biobójczy. zwłaszcza środek grzybo
bójczy, glonobóiczy, owadobójczy i/lub roz- ' 

toczobójczy 

Środek według wynalazku zawierający substan
cję czynną oraz znane nośniki i/lub substancje 
pomocnicze, charakteryzuje się tym, że zawiera 
jako substancję czynną co najmniej jeden nowy 
1,3,2-dioksaborinan o ogólnym wzorze 1, w któ
rym R.. oznacza prostołańcuchowy lub rozgałęzio
ny rodnik alkilowy o 1-20 atomach węgla, rodnik 
fenylowy lub atom bromu, Y oznacza grupę etylen-
1-oksy-2-tio, grupę fenylen~1-oksy-4-tio lub 
atom tlenu, a każdy z symboli Z niezależnie od 
pozostałych oznacza prostołańcuchowy lub rozga
łęziony rodnik alkilowy o 1-20 atomach węgla, 
rodnik cykloalkilowy, dwuoykloalkiIowy, cyklo-
alkiloalkilowy, fenylowy lub fenyloalkilowy, zaś 
n oznacza liczbę 1 lub 2. /5 zastrzeżeń/ 

A22C P. 249674 84 09 19 

Fabryka Urządzeń Okrętowych "Techmet", 
Pruszcz, Gdański, Polska /Edward Reszka, Ry¬ 
szard Świtała, Bogdan Wąsicki, Józef Hutman, 
Jan Łabinowicz/. 

Odłowiąrka-patroszarka 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬ 
nia urządzenia do produkcji tusz z ryb śledziowa-
tych przez ich odglowienie i wypatroszenie jamy 
brzusznej. Odgłowiarko-patroszarka złożona jest 
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z dwóch maszyn, z których pierwsza wykonuje 
operację oboięoia głowy i ewentualnie ogona, aaá 
druga patroszy jamę brzuszną. Maszyny mają nie¬ 
należne napędy leos są połączone razem w sposób 
rozłąozny."Operacja odcięcia głowy, ogona i 
części jamy brzusznej odbywa się nożami tarczo¬ 
wymi /6 i 7/ mocowanymi w regulowanych opraw¬ 
kach . 

W zestawie tych dwóch maszyn zasobnik /3/ 
ryby jest zamontowany na podstawie /1/ odgła-
wiarki, która ma poziomy przenośnik taśmowy / 4 / 
podający ryby do odcięcia głowy i ewentualnie 
ogona. Odcinanie to realizowane jest zespołem 
tnącym / 8 / , który jest w dwóch wykonaniach s 
jednonoÉowym i dwunożowym. 

Po operacji odcięcia ryba podawana jest sa¬ 
moczynni« do następnej maszyny - patroazarki s 

Patroezarka gia prowadnice środkową /i6/, pro¬ 
wadnice boozne oraz zespół dooiskowo-oiągnący 
/26/, które to elementy prowadzą rybę podczas 
patroszenia. Zespół dooitskowo-ciągnąey ma możli¬ 
wości pionowego podnoszenia lub opuszczania, 
ma wyohylne ramię /29/, na końcu którego osadzo¬ 
ne jest koło paaowe oiągnącego pasa klinowego 
/17/ S i ramię to podparte jest regulowaną pod¬ 
porą /30/ i obciążona elementem obciągającym. 
Elementami roboczymi są dwa noże tarczowe /18/, 
frezy patroszące /19/ i tárcsa douzyszozająoa 
/gO/. Pomijając układanie ryb na przenośniku 
odgławi&rki, wszystkie csynnoéoi wykonywane są 
samoczynnie, Odpady produkcyjne i gotowe tusze 
rybne spadają ześlizgami do właściwych pojemni-
ków. Wynalazek przeznaczony jast głównie na kut¬ 
ry rybackie i dla mniejszych przedsiębiorstw 
przetwórstwa rybnego. /& zastrzeżeń/ 

A23L P. 253628 T 85 05 24 

Akademia Ekonoasicana im* O,, Langego. Wroc
ław, Polska /Józef Solińeki/. 

Sposób otrzymywania zaprawy do 
napojów chłódzących 

Wynalazek rosswiąsuje zagadałenio opracowa
nia uproszczonego sposobu otrzymywania s&prswjr 
do napojów chłodzących. 

Sposób według wynalagku polega na tyra8 ze 
do zaprawy zawierającej cfckier, aubst&noje &&<••• 
pachowe i smakowe oraz ewentualnie barwniki 
wprowadza się płyn pofermentacyjny w ilości ata=» 
nowiącej ekwiwalent niezbędnego dodatku krysta
licznego kwasu cytrynowego, pochodzący g powierz 
ohniowej fermentacji na cukrze pleśni tworzących 
kwas oytrynowy. ?lyn pofermentacyjny oczyszcza 
się przed dodaniem do pozostałych składników na
prawy przy użyciu naturalnych garbników w stęże
niu 0,01~0S08$ dodawanych do podłoża przed fer
mentacją oraz przy użyciu ziemi okrzemkowej w 
stężeniu 1-2#, węgla aktywnego 1~3#s chlorku wap
nia w stężeniu 0,1~2^s dodawanych do płynu po «• 
kończeniu fermentacji, Z kolei ogrzewa się płyn 
w temperaturze wrzenia w ciągu, G„1 do 1 godziny* 
filtruje się i powtórni® ogrzewa do wrzenia z oufr 
rem, substancjami smakowo-zapaohawymi i ©wentual^ 
nie barwnikami. /3 zastrzeżenia/ 

A23L P. 254957 85 08 13 

Centralne Laboratorium Przemysłu Koncentra
tów Spożywczych, Poznań, Polska /Zofia Pordąb, 
Achilla Stranc, Zbigniew Garbowaki, Krystyna 
Werner/. 

Sposób produkcji niehigroskopijnego 
składika owocowego 

Wynalasek rogwiąsuje zagadnienie produkcji 
niehigroskopijnego składnika owocowego, azybko 
odtwarzającego eię. w wodzie b«sz potrzeby goto-* 
wania. 

Sposób według wynalazku polega na tyms ia 
zawiesinę otrzymaną z przecieru owocowego, z 
owoców świeżych lub mrożonych, z wypełniacza 
węglowodorowego i ewentualnia »odyf poddaje ei% 
procesom rozpęegniania przez podgrzewanie w tem
peraturze 40-65 0, w czasie 15 minut oraz ko
rzystnie chłodzenia do temperatury 50-35 0, a 
następnie suszenia walcowego i mielenia. 

/3 zastrzeżenia/ 

P. 241781 83 05 04 A61B 
G01L 

Pol i technika Warszawska, Warszawa. Polska 
/Wiktor Golde, Marek Czosnyka, Antoni Grzanka,, 
Ewa Lewicka-Śliwa, Lech Śl iwa, Wojciech Zawór-
s k i , Stanisław Śliwka/. 

Sposób i urządzenia do cyfrowej analizy 
sygnału zwłaszcza wewnątrzczaszkowego 

Celem wynalazku jest umożliwienie prowadsa* 
nia długoterminowej, obiektywnej analizy gmi©n« 
nego ciśnienia metodami statystycznymi. 

Sposób polega na tym, że otrzymywany za po
mocą elektromanomeru lub innego prayrssądu do pc 
miaru olśnienia sygnał, próbkowany w sposób 
oiągły z zaprogramowaną częstotliwością, prze
twarza się na postać cyfrową i klasyfikuje we
dług wartości tworząc uaktualnianą co krotki 
okres, funkcję gęstości prawdopodobieństwa war
tości chwilowej ciśnienia, zobrazowanej w po
staci histogramu unormowanego procentowo, któ
rego wartość średnią i odchylenie standardowe 
wylicza się i wyświetla wraz z histogramem na 
ekranie, po czynu, po upływie cssaeu odpowiadają
cemu jednemu cyklowi pomiaru, zbiór wartości 
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funkcji zapamiętuje się. Następnie tworzy się 
funkcję rozkładu gęstości prawdopodobieństwa 
wartości chwilowych ciśnienia w następnym cyklu 
pomiaru,, przy czym jednocześnie przez czas trwa~ 
nia pomiaru wyznacza się i zapamiętuje w posta~ 
ci cyfrowej zobrazowanej na ekranie w postaci 
wykresu wartości średnie ciśnienia w kolejno 
następujących, znormalizowanych interwałach;, 
a taksę przetwarzając zapamiętane danee tworzy 
się funkcję gęstości prawdopodobieństwa wartość 
ci chwilowych sygnału dla dłuższych okresów ob
serwacji , obejmujących wielokrotności pojedyn
czych okresów pomiarowyoh„ Ponadto prowadzi się 
obserwację bieżącego przebiegu sygnału oraz cy
frowy odczyt współrzędnych wszystkich punktów 
wykresów. 

W urządzeniu wyjście przetwornika analogowo-
cyfrowego /1/ poprzez cyfrowe układy wejściowe 
/2/ połączone jesi z wejściem bloku układu pro
cesora /3/» gdzie do pozostałych jego wejść do
łączone są odpowiednio? wyjście bloku roboczej 
pamięci cyfrowej /5/, wyjście bloku pamięci sta
łych /4/, wyjście klawiatury /6/ i wyjście blo
ku cyfrowych'układów wyjściowych /?/« Natomiast 
wyjścia bloku układu procesora /3/ połączone są 
odpowiednio z wejściem przetwornika cyfrowo-
analogowego /1/, z wejściem bloku cyfrowego ukła
du wejściowego /2J% z wejściem bloku pamięci 
stałych /4/» z wejściem bloku roboczej pamięci 
cyfrowej /5/ 9 z wejściem klawiatury /6/ i z wej
ściem cyfrowych układów wyjściowych /"!/1 do któ
rego dołączony jest blok monitora /8/« 

/Z zastrzeżenia/ 

A61B P. 253982 85 06 14 

Pierwszeństwo! 84 06 14 - St. Zjedn. Am. 
/ n r 620,605/ 

W. L. Gore and Associates, Inc., NeWark, 
Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Opakowanie szwu chirurgicznego 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco

wania opakowania na sswy s zapewniającego łat
wy dostęp do igieł oraz wygodne wykorzystani© 
szwu z zachowaniem jego steryln.ośei. 

Opakowanie szwu chirurgicznego wyposażone
go w igły, składa aię z pierwszego arkusza / 1 / , 
drugiego arkusza / 3 / i trzeciego arkusza / 4 / , 
przy czyra drugi" arkusz / ? / jest odchylny wzdłuż 
przeciwległych beków pozostałych arkuszy / 1 , 4/, 
arkusze pierwszy / 1 / i drugi arkusz / 3 / mają 
wycięcia / 9 , 12/, które nakładają się gdy opa
kowanie jest złożone, a arkusz drugi / 3 / ma" po 
jednej stronie wycięcia /12/, klapkę / 1 1 / , a po 
drugiej stronie wycięcia /'\2/ ma otwór /1 3 / w 
celu pomieszczenia i uchwycenia krzywej igły 
przechodzącej prz*z wycięci®'/I2/„ trzeci arkusz 
/ 4 / jest ukształtowany tek ? aby zazębiał się o 
pierwszy arkusz / 1 / i utrzymywał opakowanie w 
stanie zamkniętym bez utrudniania dostępu do 
34fcy» /9 zastrzeżeń,/ 

A61B P. 253983 85 06 14 

Pierwszeństwo: 84 06 14 - St. Zjedn. Am. 
/ar 620,413/ 

W. L. Gore and Associates, Inc. Wewark. 
Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Opakowanie szwów chirurgicznych 
Wynalaaek rozwiązuje zagadnienie opracowa

nia opakowani® szwów chirurgicznych, które uiaofs— 
liwia przechowywanie dużej liczby azwów be a leh 
wzajemnego splątywania„ 

Opakowanie szwów chirurgicznych aawiara ufor
mowany ze sztucznego tworzywa przykrywający Er-
kusz /i/ 8 zamocowany zarówno do podstawowego, po« 
dzielonego na przedziały, arkusza /Z/ wewnątrz 
którego szew /10/ rozciąga się w sposób sinuso
idalny pomiędzy we wietrznie po£ąozo:<iyo)i przedzia
łami /1l/« Jedna albo więcej igieł /&/ jest osa
dzonych w klipsach /?/ w taki .sposób,, le sięgają 
poprzez wycięcie /9„/ w końcowej części arkusza 
/Z/, przy czym ta końcowa część arkusza /2/ wy
staje po zamknięciu opakowania poza arkusz przj^ 
krywający /1/» Bolce /1Z/ na. arkuszu /z/ są' za
czepione w odpowiednich otworach arkusza /i/ dla 
zablokowania obu arkuszy / 1 s 2/ po zamknięciu opa<~ 
kowania» /II zastrzeżeń/ 

A61C P. 248321 84 06 19 

Akademia Medyczna, Lublin, Polska /Maria 
Kleinrok/. 

Sposób odtwarzania ruchu przywodzenia żuchwy 
do szczęki w płaszczyźnie strzałkowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożli
wienia precyzyjnego odtwarzania ruchu przywo
dzenia żuchwy do szcsęki w płaszczyźnie strzał
kowej. 

Sposób polega na tyiu, że na płytce reje
stracyjnej umieszczonej w jamie ustnej paejen-
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ta wjranacza się, za pomocą sztywnego piaaka o 
regulowanej długości umocowanego na płycie pod-
niebiennej, szereg punktów poprzez kolejne przy¬ 
wodzenie żuchwy do szczęki w płaszczyźnie strzał¬ 
kowej« Uzyskuje się w ten sposób linię central¬ 
nego ułożenia^ według której następnie montuje 
się w artykulatorze model dolny w ten sposób, by 
linia centralnego ułożenia żuchwy była umiejsco¬ 
wiona dokładnie w środkowej płaszczyźnie strzał¬ 
kowej artykulatora, w której odbywa się ruch 
zawiasowy w artykulatorze. /1 zastrzelenie/ 

A61M P. 243747 83 09 14 

Wiesława Studzińska, Warszawa, Polska /Wie¬ 
sława Studzińska/. 

Układ do inhalacji dróg oddechowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruo¬ 
wania układu do inhalacji dróg oddechowych;, sto¬ 
sowanego zwłaszcza do wprowadzania do organizmu 
lotnych środków leczniczychs 

układ do inhalacji dróg oddechowych ma nasad¬ 
ki wyciągowe /*>/ połączone rurami odprowadzają¬ 
cymi / v poprzes filtry ssące /5/ i przesłony re¬ 
gulujące ssanie /6/ z kolektorem beąoym /?/, kto"-« 
ry podłączony jest poprzez filtr szurau ssania /6/ s 

turbinę ssąco-tłoczącą /s/ napędzaną silnikiem 
/10/ i filtr szumu tłoczenia /11/ z kolektorem 
tłoczącym /12/, do którego podłączone są poprzez 
przesłony regulujące tłoczenie /i3/, filtry od¬ 
biorcze /I4/ i przewody elastyczne /I5/ z końców¬ 
kami inhalacyjnymi /16/, znajdującymi aię w od¬ 
dzielnym pomieszczeniu inhalacyjnym /17/» 

/Z zastrzeżenia/ 

A62B P. 245847 84 01 19 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia 
P-243837 

Politechnika Warszawska i Ministerstwo Gór
nictwa i Energetyki Warszawa, Polska /Stefan 
Hahn, Krzysztof Imiełowski, Zbigniew Turczyński, 
Wojciech Łakomy/. 

Sposób ciągłego pomiaru 
temperatury, tętna i sygnalizacji stanu przed 
omdleniem z bezprzewodową identyfikacją górników 

Sposób polega na tym, że w sposób ciągły, 
naprzemian, automatycznie mierzy się i cyfrowo 
wyświetla wartość tętna i temperatury w sygnali
zatorze BHP /SB/ pod hełmem. /HG/ nałożonym na 
głowę górnika w cyfrowym tętnomierzu i termo
metrze, których graniczne parametry przed omdle
niem przesyła się poprzez przewód reflektora /E/ 
górniczej lampy akumulatorowej /OL/ i rozdziel
nik kablowy /RK/ do mininadajnika /MN/ zamocowa
nego na pasie górnika /P/» w zależności od któ
rych mininadajnik /MN/ wysyła bezprzewodowo po
przez falowód-kabel koncentryczny /KK/do central
nego odbiornika przenośnego /GO?/ na ścianie gór-

niczej /SC/ jednakową wspólną falę elektromagne¬ 
tyczną nośną i falę identyfikacyjną o różnej czę¬ 
stotliwości danego numeru, górnika, powodując zga¬ 
szenie stale świ>3;5ącej się lampki sygnalizacyjnej 
/LI/ odpowiadającej numerowi osobistego górnikař 

urahamiając alarmową sygnalizację akustyczną w 
hełmie górnicsym /HG/ i na ścianie górniczej /SG/, 
oras optyczną sygnalizację migającej diody ilu-
œinescencyjne,! /£/ koloru czerwonego na hełmie 
górniczym /Hii/ . /3 zastrzeżenia/ 

A62C P. 249657 84 09 19 

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciw¬ 
pożarowej, Józefów k/Otwocka, Polska /Bogdan 
W. Stachowski, Wiesław W. Kutkiewioz, Władysław 
Węgrzyn/. 

Zawór pirotechniczny 
zwłaszcza dla pozarnizcych instalacji górniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji zaworu pirotechnicznego, przy
stosowanego zwłaszcza do pożarniczych instalacji 
górniczych i możliwego do wielokrotnego użycia pe 
zamontowaniu nowej tulejki i zapalnika. 

Zawór pirotechnio&ny według wynalazku cha
rakteryzuje się tym, żs sworzen /2/ tłoczka z 
uszczelką /3/ , zamykający butlę z gazem o wyso
kim ciśnieniu, zaopatrzony jest w swej górnej 
csęaei w czop dla tulejki dystansowej /5/f osa
dzonej w gnieździe tulei dociskowej /6/, wkręca
nej w trzon /i/ zaworus która utrzymuje osłonkę 
/?/ zapalnika /18/, osadzonego wewnątrz tulejki 
dystansowej /5/» J>?zj czym na zewnętrzny gwint 
trzonu /l/» zespolony.aa pomocą gwintu z typowym 
korpusem /17/ dla butli a gazem, jest wkręcany 
kołpak ochronny /12/ przy uzbrojonym gaworzę, 
lub też ogranicznik /19/ w chwili napełniania 
gazem butli lub podczas transportu* 

/2 zastrzeżenia/ 
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Dziel B 
RÓŻME PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRAMSPORT 

B01D P. 249528 64 09 07 

Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice, 
Zakład Inżynierii Chemicznej i Konstrukcji Apa¬ 
ratury PAN, Gliwice, Polska /Jan Rogut, Graży
na Rymarz, Zbigniew Białoń, Jerzy Lalak, Andrzej 
Lachowski, Bogumił Rolek/. 

Sposób nadawania membranom polimerowym 
zdolności do selektywnego rozdzielania mieszanin 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu 
otrzymywania membran jednolitych pod względem 
własności użytkowych. 

Sposób według wynalazku polega na działaniu 
na membrany porowate w postaci folii lub włó
kien, wewnątrz pustych lub gotowych elementów 
separatora, roztworem polimerów w gazie sprężo
nym korzystnie w stanie nadkrytycznym lub roz
tworami polimerów w rozpuszczalnikach w gazie 
w stanie nadkrytyoznym, a poprzez kontrolowane 
rozprężenie roztworu nadkrytycznego nad mody
fikowaną powierzchnią membrany następuje osa
dzanie się makromolekuł polimerów lut innych 
związków na mikroporach membrany. 

/9 zastrzeżeń/ 

B01D P. 249685 84 09 21 

Instytut Przemysłu Fermentacyjnego, War¬ 
szawa, Polska /Krystyna Karwowska, Ewa Kos
trzewa, Konstanty Ziętkiewicz, Maria Borkowska/. 

Sposób ekstrakcji naturalnych aromatów 
i urządzenie do ekstrakcji naturalnch aromatów 

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urzą
dzenie do ekstrakcji naturalnych aromatów ze 
środowisk płynnych otrzymanych w wyniku desty
lacji oparów z miazgi, soków, bądź wytłoków 
owoców lub warzyw. 

Wynalazek polega na tym, że prowadzi się 
ciągłą ekstrakcję w przeciwprądzie przy ciśnie
niu 0,3-0,6 MPa podając od góry dwuchlorodwu-
fluorometan o temperaturze nieco niższej od je
go temperatury wrzenia, natomiast od dołu poda
je się wodny roztwór aromatu mający temperaturę 
wyższą, przy czym różnica temperatur doprowadza
nych składników winna być taka, aby do 10$ roz
puszczalnika pobierając ciepło z wodnego roztwo
ru przechodziło w stan gazowy. Urządzenie ma po
stać kolumny / 1 / z wypełnieniem, której dolna 
ozęść jest połączona poprzez odparowywaoz roz-

puszczalnika /2/„ uraądzenja do izolacji gaaów 
/5/ i sprężarkę /o,/ z górną częścią koiuamy., 
przy czym urządzenie jest ponadto wyposażone w 
termostatyczne wymienniki ciepła /5 i 5*7-

/ 5 zasirzeż^ń/ 

B01D P. 253623 T 65 05 24 

Wrocławskie Zakłady Pzremysłu Nieorganicz
nego, Wrocław, Polska /Jan Bolek/. 

Wyłapywacz kropel i pyłów z pzregrodą 

Celem wynalazku .jest skonstruowanie wyia-
pywaeza niezawodnego w dzia.it.aiu i ictw<3go w 
obsłudze,, 

Elementem wyłapującym ;̂ eat przegroda a 
taśmy elastycznej /12/ wykonana z Sio.-teriału 
dostosowanego odpornością na korozję i tempe
raturę. Krocie i pyły zatrzymane na iaboiie spa
dają do króćca odpływowego /ii/. Rozprężona .Ą**-
zy kierov«łne są do wylotu /4/. WieiKOoó oporu 
wyłapywania może być regulowana powierzchnią 
przegrody* 

Wyłapywacz przeznaczony jatst do oczyózcztr 
gazów fluorowych, /2 zastrzeżenia/ 

B01J P. 249673 84 09 19 

Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, 
Polska /Bogdan Marclniec, Włodzimierz Urbaniak/. 

Heterogenizowany katalizator 
rodu do wytwarzania związków Krzemoorganicznych. 
Sposób wytwarzania heterogenizowanego kataliza¬ 

tora rodu do reakcji hydrosililowania 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest 
uzyskanie heterogenizowanego katalizatora rodu 
o zwiększonej odporności termicznej«, 

Heterogenizowany katalizator rodu do wytwa
rzania związków krzemoorganicznych, charaktery
zuje się tym, że stanowi go fosfinowy kompleks 
rodu /!/ osadzony na krzemianie łańcuchowym, 
wstęgowym lub warstwowym uprzednio poddanym obrób
ce związkiem krzemoorganicznym o wzorze R R„ 

/ / 1 p 3 " p 

Si /CH/ X, w którym R oznacaa niższą grupę 
alkoksylową lub chlorowiec, R - niższą grupę 
alkilową, X - chlorowiec, m jest liczbą natu
ralną równą od 1 do 6, a p jeBt liczbą całkowi
tą równą od O do 3, a następnie fosflnowaniu. 

http://dzia.it.aiu
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Sposób według wynalazku polega na tym, że 
krzemian łańcuchowy, wstęgowy lub warstwowy pod¬ 
daje się reakcji sililowania :p2pomocą związku 
krzemoorganicznego o wzorze R R, Si/CH/m X, w 

którym R1, R2, X, m, p mają wyżej podane zna¬ 
czenie, przy czym reakcję prowadzi się w kwaś¬ 
nym środowisku wyższych alkoholi, po czym prze-
prowadza się fosfinowanie a tak zmodyfikowany 
krzemian traktuje się roztworem foefinowego 
kompleksu rodu /I/, f'Ł zastrzeżenia/*-

B01J P. 249756 84 09 24 

Zakłady Azotowa "Kędzierzyn", Kędzierzyn¬ 
Koźle, Polska /Zbigniew Budner, Tadeusz Woj¬ 
towicz, Janusz Kochanowski, Kazimierz Piąt¬ 
kowski, Bodo KXementowics/. 

Kondensator bezwodnika ftalowego 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest 
zwiększenie sprawności urządzenia,, 

Kondensator bezwodnika ftalowego zbudowany 
z prostopadiośeiennych segmentów, zawierających 
U«rurki ożebrowane, mocowane końcami w dnach 
sitowycha zaopatrzonych w komory rozpływowe no-
śnika ciepłaB charakteryzuje się tym, że w każ
dym segmencie kondensatora uwi©sączone są dwie 
podwójne poziome wiązki rurek oźebrowanych /l/, 
tworzących cztery podwójne rzędy rurek ożebro-
wanycłi ?2/p w których rurki ożebrowane /Ą/ umiesz
czone w niewielkiej odległości jedna nad drugą 
tworzą pary rurek oźebrowanych /3/ rozmieszczone 
są tak, że osie pionowe jednego podwójnego rzę-
du rurek ©żebrowanych Ż2J przypadają w połowią 
odległości między osiami pionowymi par rurok 
oźebrowanych /?/ sąsiadujących podwójnych rzę-
dów rurek oźebrowanych /2/t przy czym odległość 
między osiami rurek oźebrowanych /4? nie jest 
większa niż trzykrotna średnica rurki ożebrowa
ne j /A/* /5 zastrzeżeń/ 

B01J 
C01C 

P. 253262 T 85 05 06 

Politechnika Szczecińska, Szczecin Insty¬ 
tut Nawozów Sztucznych, Puławy, Polska /Kazi¬ 
mierz Kałuckip Walerian Arabczyk, Waldemar Mo¬ 
rawski, Ryszard Kaleńczuk, Urszula Markiewicz, 
Bolesław Skowroński, Andrzej Gołębiowski, 
Zdzisław Janecki, Zygmunt Spiewak, Stanisław 
Ludwiczak/. 

Sposób wytwarzania katalizatora żela-
zowego do syntezy amoniaku 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest 
uzyskanie katalizatora żelazowego o zwiększonej 
aktywności i żywotności. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
wsad składający się s tlenków żelazowych i pro¬ 
motorów kwaśnych wygrzewa eię w temperaturze po¬ 
wyżej 770 Kř a następnie uzupełnia się skład 
wsadu wprowadzają« promotory alkaliczne i prze¬ 
prowadza wytop« " /6 zastrzeżeń/ 

B07B P. 253579 T 85 05 24 

Politechnika Łódzka, Łódź,, Polska /Piotr 
Wodziński/. 

Przesiewacz wibracyjny 
Celem wynalazku jest opracowanie prostej 

konstrukcji przesiewacza o niskim koszcie wyko
nania e 

Przeeiewacz do materiałów drobnoziarnistych 
złożony 2 rzeszota /1/ z&wieszonego sprężyście 
z umieszczonym wewnątrz sitem /3/ f ma co najmniej 
trzy elektro wibratory /4» 5 i 6/, usytuowane ijaj«* 
korzystniej pod rzeszotem połączone z nim w spo
sób przegubowy,, przy czym jeden elektrowibrater 
/4./ jest usytuowany w środku podstawy, a pozosta^ 
'ie w pobliżu jego krawędzią /1 zastrzeżenie/ 

307B P. 255580 T 85 05 24 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska /Piotr 
Wodziński/. 

Przesiewacz przeponowy 
Osiem wynalazku jest opracowanie prostej 

konstrukcji przeoiewaoza łatwego w obsłudze* 
Prssesiewaoz złożony z rzeszota /1/ wraz z 

rozpiętym wewnątrz sitem /?J jegt wyposażony w 
oo najmniej jeden wał /3/» usytuowany pod sitem9 

połączony aa pomocą sprzęgła elastycznego /?/ 
2 silnikiem /5/» Na krańcach wału są umieszczo
ne niewyważone masy /6/„ Łożyska /9/ wału usytu
owane w pobliżu niewyważonyoh mas, są wsparte na 
sprężystym zawieszeniu, gaś obudowa łożysk jest 
połączona z listwą napędzającą sito /2/1 usytuo
waną między sitem a wałem. /1 zastrzeżenia/ 
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B07B P. 253581 T 85 05 24 

Politechnika Łódzka, Łódź,, Polska /Piotr 
Wodziński/. 

Przesiewacz wibracyjny 
Celem wynalazku jest skonstruowanie taniego 

i prostego w obsłudze przesiewacza. 
Przesiewacz do proszkowych materiałów ziar-

nistyoh, jest złożony z rzaazota /i/ podwieszone
go na zawieszeniu /2/ oraz z sita / V , przy czyni 
dno rzeszota jest zbie&ne ku dołowi i. ma na bocz
nych ścianach usytuowane co najmniej po dwa ele~ 
ktrowibratory bezwładnościowe / 4 / oraz jeden środ
kowy elektrowibrator /5/, połączone z dnem rze
szota przegubowo. /1 zastrzeżeni®/ 

B09B P. 249629 84 09 18 

Jacek Hałas - Jabłkowski, Warszawa. Edmund 
Hałas-Jabłkowski Warszawa, Polska /Jacek Hałas-
Jabłkowski, Edmund Hałąs Jabłkowski/. 

Sposób i urządzenie dla spalania 
odpadków biologicznych - szczególnie szpitalnych 
Spalanie odpadów odbywa się w temp. 900-

1300 C f pod kontrolą elektronicznego miernika 
temperatury z sygnalizacją świetlną i dźwięko%vą? 

z zabezpieczeniem czujnikiem fotooporowym^ wy
łączającym dopływ paliwa w 3 sek, po zgadnięciu 
płomienia. 

Urządzenie składa się z komory spalania / 1 / 
izolowanej wełnę mineralne i azbestem /li/, wypo
sażonej w palniki na gaz lub olej opałowy z wyani-
szonym obiegiem powietrza i elektryczną zapalarką, 
elektroniczny miernik temperatury z sygnalizacją 
świetlną i dźwiękową, drzwiczki zasypowe /&/ 
ruszt /!/ i drzwiczki popielników© /§/• 

/2 zastrzeżenia/ 

321B P. 253268 T 85 05 06 

Jerzy Rutkowski, Gliwice, Polska /Jerzy Rut
kowski/. 

Walcarka do profili zwłaszcza ozdobnch 

Wynalazek rozwiązuje problem opracowania 
prostej i sztywnej konstrukcji nośnej, walcarki 
do profili ozdobnych, umożliwiającej walcowanie 
profili o różnych przekrojach. 

Walcarka charakteryzuje się tym, ża w płycie 
podstawowej / 1 / osadzone są pionowa słupy /6/ 
na których osadzone są i ustalone w pionie kor
pusy /4/ walców dolnych / 2 / a powyżej osadssone sft 
pionowo-prsesuwnie korpusy /5/ walców górnych /3/« 
Pomiędzy korpusami /4 i 5/ w gniaadash znajdują 
się sprężyny rozpierające, Z góry słupy /6/ po-
łączone są parami belkami poprzecznymi /7/, w 
których w osi znajdują sie śruby nastawcze z dołu 
przylegające do korpusów /5/ a ponad bejką po
przeczną /?/ na śrubach osadzone są nastawcie ko
ła zębate napędzane /$/ oba zazębione z nastaw-
czym kołem zębatym napędzającym /10/ z pokrętłe®, 
osadzonym obrotowo na czopie /12/ znajdującym sl§ 
w osi łącznika /11/ łączącym dwie belki poprzecz
ne /?/. Walce dolne /zj mają wspólne koło'zębate 
sprzęgające z wydłużonymi zębami /17/ zazębione 
z kołami zębatymi /i8/ walców górnych /3/« 

/2 zastrzeżenia/ 

B21D P. 249375 84 08 27 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego "Bipro-
hut", Oddział w Warszawie, Warszawa, Polska 
/Marian Langer, Witold Udziela, Ryszard Ogrodnik, 
Jerzy Sitek, Henryk Odoj/. 

Giętarka 

Giętarka, zwłaszcza dla ciężkich łuków ko
palnianych o dużej wytrzymałości, którą stanowi 
korpus z umieszczonymi w nim n&x*?ćlzanymi wspól
nym silnikiem dwoma wałami, na których osadzone 
są rolki gnące, oraz mająca trzeoią nienapędza-
ną rolkę osadzoną w saniach, poruszających się 
w prowadnicach utworzonych w podstawie, przy 
czym ssanie z rolką nienapędzaną są połączone z 
podstawą za pomocą łamanego łącznika /3/ s mają
cego pod środkowytn przegubem siłownik / H / z 
wybijakiem, zaopatrzona w przymocowany do korpu
su wprowadzający zespół, złożony z napędzanej 
rolki i dwu nienapędzanych rolek i elementu krzyw
kowego, charakteryzuje się tym, że nad środkowym 
przegubem /15/ jest umieszczony zderzak / 4 / ko
rzystnie wymienny, x 

Zderzak / A/ ma wymienną wkładkę dociskaną 
śrubą, wkładkę o grubości określającej skok prze
gubu /15/'. Zderzak / A/ jest osadzony w nurniku 
fi/, osadzonym w hydraulicznym cylindrze /6/ po
łączonym poprzez zwrotny zawór /12/ ze zbiorni
kiem /1l/ cieczy, przy czyn zwrotny zawór /12/ 
ma obejście w postaci dławika /9/. Miedzy zde
rzakiem / A/ a cylindrem na nurniku /?/ jest umiesss* 
ogona nastawna wkładka /&/ o grubości /ęj liml-
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tująoej skok przegubu /15/. Nad nurnikiem /!/ 
jest umieszczona zwrotna sprężyna /10/. Dławik 
/9/ ma regulację dławienia ręozną i/lub poprzez 
sterownik /16/. /e zastrzeżeń/ 

B21D P. 249609 84 09 13 

Zakłady Technologiczne Urządzeń Sterującychyoh 
"Beeter", Bielawa, Polska /Stanisław Małkiewioz, 
Zbigniew Fydrych/. 

Urządzenie pneumatyczne do podawania materiału 
do maszyn 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraoowa-
nia urządzenia umożliwiająoego dokładne podawa
li e taśm o małej sztywnoeoi i dużej długości po
dawania, przy bezodpadowym wytwarzaniu kształtek, 

Urządzenie ma dwie listwy /3 i 4/ zamocowane 
do szczęki ruohomej /5/, ograniczająoe wybocze-
nie podawanej taśmy w przestrzeni pomiędzy szczę
ką ruchomą a korpusem podajnika. Urządzenie ma 
ponadto płytkę ozołową umożliwiającą przyłącze
nie podajnika wprost do narzędzia /tłocznika/. 
Przesuw taśmy realizowany jest za pomocą szczęki 
mocującej /1/ oraz szozęki podającej /5/. 

/3 zastrzeżenia/ 

B21F 
B26D 

P. 249580 84 09 14 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska 
/Jerzy Lasooki, Bogdan Standik/. 

Urządzenie do ciecia drutu o małej średnicy, 
zwłaszcza w mikromontażu elementów półprzewod¬ 

nikowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie cięoia dru¬ 
tu o małych średnicach, bez zbędnych odcinków 
po odcięciu. 

Istota wynalazku polega na tym, że nóż tnący 
/1/ połączony jest poprzez element sprężysty /2/ 
z jednym końcem dźwigni /4/, korzystnie napędza¬ 
nej elektromagnesem /1O/, obrotowa zworą /!/ oraz 
sprężynę zwrotną /11/. Oś obrotu /5/ dźwigni / 4 / 

umiejscowiona jest w punkcie, w którym promień 
okręgu /B/ po którym porusza się koniec noża tną¬ 
cego /1/ jest równy lub nniejszy od maksymalnego 
wymiaru /M max/ mierzonego od końca narzędzia 
roboczego / B / do osi obrotu /5/ dźwigni / 4 / . 

/2 zastrzeżenia/ 

B21H P. 249594 84 09 12 

Fabryka Automatów Tokarskich "Ponar-Wrocław", 
Wrocław, Polska /Krzysztof Idzikowski, Jacek 
Spruoh/. 

Przyrząd do walcowania gwintów z regulacją kątową rolek 

Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do wal
cowania gwintów z regulacją kątową rolek, mający 
zastosowanie w przemyśla maszynowym, głównie zaś 
przy masowej produkcji gwintowania detali na to
karkach. 

Rozwiązanie według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że współpracujące z pośrednim zębatym 
kołem, napędowe zębate koło /30/ jest osadzone 
obrotowo i trwale na rozciętym ozopie /3V noś
nego wałka /32/, zaś w tym czopie jest wykonane 
stożkowe gniazdo /34/ zakończone gwintem, a w 
gnieździe tym jest usytuowana rozporowa śruba 
/35/ zakończona kształtowym łbem, natomiast czop 
/31/ nośnego wałka /32/ jest dodatkowo zabezpie
czony osadczym pierścieniem /36/. 

/1 zastrzeżenie/ 

B21H P. 254437 85 07 08 

Centrum Mechanizacji Górnictwa "Komag", 
Gliwice, Polska /Eryk Mendera, Henryk Latacz/. 

Urządzenie do kształtowania pierścienia otwartego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowa¬ 
nia specjalistycznego, trójwalcowego urządzenia 
do kształtowania pierścienia otwartego, umożli¬ 
wiającego nawijanie się końców kształtowanego 
pierścienia na rolkę napędową. 
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Urządzenie charakteryzuje się tym., że jedna 
z napędzanych rolek /Z/ osadzona jest na obroto¬ 
wym ramieniu /?/ a nienapędzana obrotowo rolka /3/ 
osadzona jest na obrotowym wysięgniku /14/', przy 
czym ramię /l'/ osadzone jest na wałku/&/ połą« 
czonyra dźwigniowo z przesuwnikiem /10/, natomiast 
wysięgnik / H / wyposażony jeet w ustalający jego 
kątowe położenie mechanizm /15/ połączony z prze-
suwnikiem /16/. /4 zastrzeżenia/ 

B22C P. 249614 84 09 14 

Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne "Dozamet", 
Nowa Sól, Polska /Krzysztof Makohonenko, Jan 
Kopeć, Mikołaj Stefanowicz, Zbigniew Rzadkowolski, 
Zbigniew Borkowski/. 

Sposób i urządzenie 
do pneumatycznego zagęszczania materiału ziarnis¬ 

tego, zwłaszcza masy formierskiej 

Wynalazek dotyczy sposobu i urządzenia do 
pneumatycznego zagęszczania materiału ziarniste¬ 
go, zwłaszcza masy formierskiej zamkniętej w 
przestrzeni formy*odlewniczej. 

Celem wynalazku jest zmniejszenie zużycia 
sprężonego powietrza i strat energetycznych. 

Istota sposobu polega na tym, że impuls sprę¬ 
żonego gazu występuje w trakcie przesuwania się 
zestawu formierskiego w postaci skrzynki formier¬ 
skiej ustawionej na zespole modelowym otoczonym 
masą formierską, w kierunku przeciwnym do kierun¬ 
ku działania tego impulsu«, Natomiast urządzenie 
charakteryzuje się tym, iż połączenie komory ro¬ 
boczej /3/ ze zbiornikiem ciśnieniowym / 1 / odby¬ 
wa się w wyniku przeciwbieżnego ruohu współpra¬ 
cujących elementów wyposażonych w otwory przelo¬ 
towe /5 i 6/ i napędzanych przez zestaw formier¬ 
ski. /7 zastrzeżeń/ 

B22C P. 249622 84 09 17 

Instytut Odlewnictwa, Kraków, Polska /Jan 
Kozień, Tadeusz Olszowski, Zbigniew Ulman, 
Tadeusz Piastka, Maria Maciukiewicz/. 

Spoiwo do mas formiarskich i rdzeniowych 

Przedmiotem wynalazku jest spoiwo do mas 
formierskich i rdzeniowych zwłaszcza do mas 
utwardzanych za pomocą COp» 

Wynalazek rozwiązuje Zagadnienie opracowa¬ 
nia spoiwa poprawiającego wybijalnoéé waay for¬ 
mierskiej lub rdzeniowej bez obniżenia jej włas¬ 
ności mechanicznych. 

Spoiwo zawiera wodny roztwór szkła wodnego 
o module 2fO-3,8 modyfikowany substancjami nie¬ 
organicznymi w postaci związków metali amfote-
rycznych w ilości 2-25$ wagowych oraz dodatki 
organiczne w ilości do 8% wagowych w postaci 
cukrów prostyoh® Jako modyfikatory stosuje się 
bezwodnik kwasu bornego, kwaa borny, czteroboran 
sodu, boracyt,, tlenek antymonu, tlenek glinu, 
tlenek biztautu« /Z zastrzeżenia/ 

B22D P. 253530 T 85 05 22 

Politechnika Rzeszowska im. I, Łukasiewicza, 
Rzeszów, Polska /Antoni Orłowicz/., 

Sposób doboru optymalnej konstrukcji formy odlew¬ 
niczej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienia doboru opty¬ 
malnej konstrukcji formy odlewniczej na podstawie 
procesu zalewania formy z przezroczystej żywicy 
epoksydowej. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że na modelu woskowym wykonuje się formy od¬ 
lewnicze oraz ich układy wlewowe z przezroczystej 
żywicy epoksydowej, a po wytopieniu z nich modeli 
woskowych zalewa się je stopem niskotopliwym, przy 
czym proces zapełniania tych form filmuje się ka¬ 
merą. /1 zastrzeżenie/ 

B23G P. 249555 84 09 12 

Fabryka Sprzętu Oświetleniowego i Urządzeń 
Technologicznych "Polam-Pułtusk", Pułtusk, Pol¬ 
ska /Andrzej Kowalczyk, Zdzisław Pestka/. 

Przyrząd do napędu gwintownika 

Przedmiotem wynalazku jest przyrząd dc na¬ 
pędu gwintownika dla małych śrubek w detalach 
elementów elektrycznych urządzeń oświetleniowych. 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
przyrządu składającego się z części przystosowa¬ 
nych do długotrwałej pracy bez konieczności ich 
wymiany. 

Podstawową częścią przyrządu jeat dźwignia 
/4/, poruszająca się ruchem wahadłowym w płasz¬ 
czyźnie pionowej» Jedno ramię /12/ poruszane 
jest przez słupek / 7 / s z zamocowaną u jego apodu 
rolką /&/, ślizgającą się po krzywce /9/, osa-
dzonei na wale automatu«, Drugie ramię /13/ dźwig¬ 
ni /A/ naciska na trzpień /15/ połączony z gwin¬ 
townikiem. Trzpień /15/ powraca do pierwotnego 
położenia dzięki sprężynie /17/. /2 zastrzeżenia/ 
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B23K P. 253801 85 06 04 

Pierwszeństwo: 84 06 05 - Włochy /nr 21254A/84/ 

SAIPEM S.p.A., Milan, T.S.A. S.p.A. Tecnolo-
gie di Saldatura ALBISSOLA MARE, ALBISSOLA MARINA, 
Włochy /Fernando Rinaldi, Giorgio Isetta/. 

Automat do obwodowego spawania rur 

Geleta wynalazku jest skonstruowanie automatu 
spawającego w trakcie jednego przejścia dwoma 
ściegami oddzielonymi określonym odstępem czasu. 

Aparat mający unieruchomioną opaskę, do któ¬ 
rej przytwierdzona jest podstawowa płyta podtrzy¬ 
mująca układ spawalniczy» ma możliwość ruchu po 
obwodzie rury. Aparat ma dwa analogiozne, nieza¬ 
leżne od siebie zespoły spawalnicze, stanowiące 
głowice spawalnicze /18, 18*/ współpracujące ze 
sobą i usytuowane w regulowanej od siebie .odleg¬ 
łości. Drugi zespół spawalniczy usytuowany jest 
na płycie podtrzymująoej /&/ i zamontowany, po¬ 
dobnie jak pierrszy w położeniu ustalonym rygla¬ 
mi wchodzącymi w szczeliny /1O/ rozmieszczone 
wzdłuż obwodu opaski /3/. 

Płyta podtrzymująca /&/ zamocowana jeat prze¬ 
gubowo do końca płyty podstawowej /&/ i może być 
przesunięta do odchylonego położenia. Również 
szpula drutu spawalniczego zaopatrująca drugą 
głowicę /18<*/ jeat obrotowo zamocowana na prze¬ 
gubowym ramieniu /22/, unieruohamianym sworzniem 
ustalającym /25/« /1 zastrzeżenie/ 

B24B P. 254389 85 07 05 

Krakowskie Zakłady Armatur, Kraków, Zakłady 
Sprzętu Grzejnego, Wronki, Polska /Andrzej Kop¬ 
ciński, Emil Dudek, Romuald Gniadek/. 

Urządzenie do docierania, zwłaszcza 
kurków 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬ 
nia konstrukcji urządzenia do docierania w ukła¬ 
dzie poziomym,, przy mechanicznym docisku korpusu 
względem atożka. 

urządzenie według wynalazku ma uchwyt mocują-
oy /I4/ usytuowany poziomo, zamocowany na dłuż¬ 
szym ramieniu dwuramiennej dźwigni /19/« Na krót¬ 
szym jej ramieniu zamocowana jest wahiiwie dźwig» 

m a z rolką /20/, współpracująca z krzywką /?/ 
osadzoną na wałku /6/, która powoduje odchylanie 
dwuramiennej dźwigni /I9/ w osi /21/ o kąt* robo
czy /eC /. Regulacji wielkości odchylenia dokonuje 
aię Brubą /22/. Na krótszym ramieniu dwuramiennej 
dźwigni /I9/ zamooowany jest jeden koniec mecha
nizmu dooiskowego /23/, którego drugi koniec za
mocowany jest sworzniem stałym /24/. Na końcu me
chanizmu dociskowego /23/ bliższym sworzniowi sta
łemu /24/ znajdują się nakrętki /25/ do regulacji 
docisku korpusu kurka /17/ względem stożka kurka 
/9/. /3 zastrzeżenia/ 

B24D P. 249557 84 09 12 

Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki 
"Meramat", Warszawa, Polaka /Piotr Gałecki, 
Andrzej Chrzanowski, Zbigniew Dębicki, Adam 
Sztejnberg/. 

Sposób, urządzenie i elementy 
ścierne wytworzone tym sposobem za pomocą tych 

urządzeń 

Wynalazek rozwiązuje problem wytwarzania ele
mentów ściernych, stosowanych w procesie bardso 
dokładnego docierania elementów twardych, zwłasz
cza głowic magnetycznych. 

Sposób wytwarzania elementów ściernych pole
ga na tym, że odważa się ziarno ścierne, korzys
tnie proszek diamentowy, o gradacji od 500 dc 
1200 i żywicę epoksydową w proporcji wagowej i, -j 
:1. Żywicę epoksydową podgrzewa się do tempera
tury 80 C-100 G i miesza się ją z zianiem Ścier
nym, zagęszczając mieszaninę, as do osiągnięci i 
całkowitej homogeniczności» Mieszaninę żywicy 
epoksydowej i ziarna ściernego miesza się następ
nie z utwardzaczem w proporcji wagowej 10;1-0,7» 
Dozuje się mieszaninę żywicy epoksydowej, ziaona 
ściernego i utwardzacza do gniazd o założonych 
kształtach, podgrzewa się do temperatury 80 ~10Q°C 
i poddaje się wstrząsom na wstrsąsarce. Utwardza 
się tę mieszaninę w temperaturze otoczenia, a 
następnie w temperaturze 80 -100 C. Po utwardza
niu tej mieszaniny przetrzymuje się ją w suszar-
ce o wyłączonym dopływie ciepła, a następnie stu
dzi się w temperaturze otoczenia. Elementy śoj^r— 
ne, po wyjęciu ich z gniazd,, osadza się w odpo
wiednio ukształtowanych osłonach, a następnie w 
obrabiarkach. Obrabia się powierzchnie ścierne 
tych elementów odpowiednio ukształtowanymi na
rzędziami i dociera się za pomocą docieraków* 
Do docierania stosuje się kolejno trzy ścierniwa, 
to jest zawiesinę węglika krzemu w wodzie o gra-
daoji 800, zawiesinę węglika krzemu w wodzie o 
gradacji 1200 i pastę diamentową 1-mikrometrową. 
Pozostałości docierania po każdym ścierniwie wy
płukuje się rozpuszczalnikiem organicznym, ko
rzystnie mieszaniną alkoholu izopropylowego i ety
lowego z dodatkiem zmywacza "beta". 

Urządzenie do wytwarzania elementów ściernych 
charakteryzuje się tymt że w ściance przednie,) 
pierwszej matrycy /1/ jest wykonane centrycznie 
pierwsze wyżłobienie ustalające /4/, w którym jee>t 
umieszczony pierwszy wypust kształtowy ustalający 
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/12/ pierwszego s t eis pl a /H/ , a we wnętrzu tej 
pierwszej matrycy / 1 / jest umieszczona część kształ 
tująca tego pierwszego stempla / 8 / mająca kształt 
półkuli osadzonej na niskim ściętym stożku '9/, 
przy czym promień /R K 2/ tej półkuli jest mniejszy 

od promienia /R«-)/ powierzchni wklęsłej pierwszej 
matrycy / V o założoną wielkość, zaś powierzchnia 
kształtująca pierwszego stempla /&/ i powierzch¬ 
nia kształtująca wklęsła pierwszej matrycy /1/ 
tworzą gniazdo /1O/ tego urządzenia. 

/8 zastrzeżeń/ 

B25D P. 253531 T 85 05 22 

Politechnika Krakowska, Kraków, Polska 
/Józef Nizioł, Stanisław Michałowski, Rafał 
Palej/. 

B25J 
H01L 

P. 249576 84 09 14 

Politechnika. Warszawska, Warszawa, Polska 
/Jerzy Lasocki, Bogdan Stanclik/. 

Mikromanipulator 
zwłaszcza do pozycjonowania elementów półprze
  procesach montarzowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyelimino
wania drgań własnych w układzie dźwigni napędza
jącej oraz umożliwienia dobrania w żądanej skali 
odwzorowania ruchu dźwigni napędowej. 

Istota wynalazku polega na tyia, sie (iż^i^iio 
dwustronna / 1 / osadzona jest obrotowo w zewnętrz¬ 
nej napędowej tulei /2/ wyposażonej w pierścia-
niowy przegub Cardana /3/, korzystnie łożyskowa¬ 
ny pierwszą parą łożysk kiełkowych /tf w cci F*y~ 
Eietrii pierwszego przegubu kulowego /K1/ dźwigni 
/ 1 / i drugą parą łożysk, korzystnie kiełkowych 
/A"/ W podstawie / 5 / zawierającej zespół dwóch 
par prowadnic tocznych / 8 , 8 /, korzystnie pryz¬ 
matycznych z kulkami tocznymi /9/ s przy czym każ¬ 
da para prowadnic / 8 , 8'/ obrócona jest względsm 
siebie o kąt. 90 , zaś do prowadnicy /8/ napędzę--
nej drugim przegubem kulowym /K2/ zamocc^any ;jest 
stolik roboczy /o/. /2 zastrzeżenia/ 

B25J P. 253603 T 65 03 23 

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska 
/Kazimiera Pomorski/. 

Chwytak pneumatyczny, 
zwłaszcza do manipulatorów i robotów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracować 
nia konstrukcji chwytaka mającej zdolności acic. >-
tacyjne w przypadku odchyłki manipulowanego przed. 
miotu ofi osi geometrycznych uchwytu,, 

Chwytak zbudowany jeat przynajmniej % jednej 
sztywnej obudowy /1/ w kształcie korytka, wew
nątrz którego umieszczona jest przynajmniej je fi
na elastyczna przepona /?/ z przytwierdzoną do 
niej szczęką /"?/,, korzystnie wklęsłą. Do szczę
ki /*>/ lub szczęk / 2 / dołączone są elastyczne 
prssewociy elektryczne /5/ połączone z urządzeniem 
sygnalizacyjnym* Elastyczne przepony /3/ zasilane 
są sprężonym powietrzem, /2 Kastrzezenia/ 

Rękojeść wibroizolowana pneumatycznych narzędzi. 
udarowych 

Przedmiotem wynalazku jest ręlojesc reduku-
jąca szkodliwe dla zdrowia oddziaływanie drgań 
mechanicznych narzędzia udarow-sgo, z^ia^zcza 
ubijaka fornierakiego. Wynalazek rozwiązuje za
gadnienie zapewnienia efektywnej wibraizc ;.ac,ii 
przy równoczesnym obniżeniu sił tarcia oraz sił 
dynamicznych. 

Rękojeść ma zespół chwytny /l, 10? 2, 12, 
11/ ustalony suwliwie względem łączonego sztyv«» 
no z narzędziem zespołu prowadzącego /9» 3, 13/, 
poosiowo wbudowaną między tymi zespołami spręży
nę główną /1/ oraz współpracujący z r.ią uxład 
korapenaacyjny. Układ kompensacyjny twórz? zatnę >:>-
wane do zespołu chwytnepo krzywki / 2 / ora« rolki 
/5./ dociskane do nich pneumatycznie tłoczkami 
/ 4 / siłowników sztywno związanych z zespołem pro••• 
wadzącym. /3 zastrzelenie/ 
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B26D P. 253052 85 04 22 

Zakłady Radiowe "Unitra-Radmor" Gdynia, 
Polska /Marian Meja, Mirosław Tomaszewski/. 

Sposób i urządzenie 
do nacinania rowków wskaźnikowych w elementach 

manipulacyjnych sprzętu elektronicznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
noweęo sposobu nacinania frezarskiegc rowkó?? 
wskaźnikowych w elementach manipulacyjnych spraę-
tu elektronicznego nie powodującego powstawania 
szkodliwego i trudnego do usunięcia zadzioru na 
powierzchni czołowej pokrętła, oraz opracowania 
urządzenia półautomatycznego do stosowania tego 
sposobu w istotny sposób eliminującego straty cza~ 
su przygotowawczo-zakońogeniowego operacji fre-
zarskich. 

Sposób polega na tyso, że frezem zamocowanym 
na nieruchomym wrzecionie nacina się rowek wskaź
nikowy w elemencie manipulacyjnym umocowanym w 
ruchomym uchwycie, przez wykonanie go w jednym 
przejściu począwszy od wybiegu rowka na powierz
chni czołowej elementu i na tworzącej elementu 
począwszy od powierzchni czołowej elementu do kra
wędzi zewnętrznej jego obwodu, gdzie następuj© 
wybieg naraędzia. 

Urządzenie ma %-spomik korpusu, w którym jest 
osadzona poziomoosiowa sztywna prowadnica /?,/ z 
wykonanym w niej kanałem /3/» zawierającym zespół 
wielobieżniowy krzywek /4/» z którymi współpracuje 
palec prowadzący /5/ ruchomego suportu /7/, który 
ma zespół mocujący obrabianego elementu manipula
cyjnego /8/» Zespół ten składa się z tulei roz
prężnej, trzpienia zaciskowego /10/, zakończonego 
regulacyjnym kamieniem /11/, współpracującym z 
górnym kamieniem /13/ sterującego ramienia / H / , 
mającego na dolnym jego końcu umieszczony zderzak 
/16/ współpracujący z krzywkami - otwierającą 
przednią /17/ i otwierającą tylną /18/, Do kor
pusu jest równolegle do osi głównej prowadnicy 
/2/ utwierdzona dodatkowa prowadnica cylindrycz
na, mająca nałożoną na nią suwliwie strzemię ka
retki f 22/ osadzonej na dwu zespołach elementów 
tocznych, ustawionych na obwodzie prowadnicy /2j 
i zaopatrzonej w dwie prowadnice słupowe /24/ 
euportu /?/« Między prowadnicą /2j i dodatkową 
prowadnicą jest równolegle do nich usytuowane 
ruchome tłoczysko pneumatycznego hamulca, 

/2 zastrzeżenia/ 

B27N P. 253391 T 85 05 15 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania 
Obiektów Przemysłowych "Prozemak", Warszawa/ 
Polska /Tomasz Radecki/. 

Maszyna nasypowa do formowania kobierca płyt 
wiórowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszcze
nia obsługi maszyny nasypowej i uzyskanie równo
miernego kobierca wiórów na przenośniku formowa
nia . 

Maszyna nasypowa do formowania kobierca płyt 
wiórowych charakteryzuje się tym, że ma połączo
ny w jedno urządzenie zespół pneumatycznej dwu
stronne j głowicy formującej /l/ z poziomym zasob
nikiem /6/ wiórów klejonych. /3 zastrzeżenia/ 

B28B P. 249549 84 09 11 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska 
/Zygmunt Michnowski, Janusz Tatar Wojciech Choj¬ 
czak, Romuald Osiński, Jerzy Góralczyk/. 

Forma do wytwarzania drobnowymairowych elementów budowlanych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
uciążliwości pracy przy przemieszczaniu zaformo-
wanych elementów budowlanych. 

Forma do wytwarzania drobno- i średniowymia
rowych eleraentów budowlanych, zawierająca skrzy
niową obudowę^ wewnątrz której znajdują się trwale 
przymocowane odpowiednio ukształtowane pionowe 
wkładki przestrzenne i luźno włożona pła3ka wkład
ka denna z otworami o kształcie odpowiadającym 
pionowym wkładkom charakteryzuje się tyra, że luźno 
włożona płaska wkładka denna wyposażona jest w 
pionowe uchwyty umożliwiające wyjmowanie formowa
nych elementów z formy bez konieczności przenosze
nia skrzyniowej obudowy* 

W wariancie formy„ znajdujące się wewnątrz 
formy pionowe wkładki przestrzenne są mocowane 
rozdzielnie do boków i/lub dna obudowy skrzynio
wej. /2 zastrzeżenia/ 

B29D P. 253429 T 85 05 15 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego -
Akademia Rolnicza, Warszawa, Polska /Ewa Kowalska, 
Michał Gajewski, Edward Ostrowski, Jerzy Jeznach, 
Edward Pierzgalski/. 

Sposób wytwarzania profili ciągłych z tworzyw 
sztucznych a zwłaszcza rurek kapilarnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sianie jssenia 
energochłonności procesu* 

Sposób wytwarzania profili ciągłych z tworzyw 
sztucznych, a zwłaszcza rurek kapilarnych przez 
wytłaczanie tworzywa z głowicy wytłaczarkis ewen
tualnie ze stałym rdzeniem formującym wymiary 
wewnętrznej, charakteryzuje się tym, że profile 
bezpośrednio po wytłoczeniu z głowicy wytłaczarki 
chłodzi się w' menisku wodnym tworzącym się na po
wierzchni profili, /1 zastrzeżenie/ 

B29D P. 253490 T 85 05 20 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego -
Akademia Rolnicza, Warszawa, Polska /Jerzy Jez -
nach, Edward Pierzgalski, Ewa Kowalska, Michał 
Gajewski, Edward Ostrowski/. 

Sposób otrzymywania mikrorurek kapilarnych spiral¬ 
nychh z tworzyw sztucznych do nawadniania kroplowego w ogrodnictwie 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
rurkę kapilarną prostą nawija się na rdzenie me- • 
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talowe o średnicy równej zadanej średnicy roikro-
rurki kapilarnej spiralnej, znmocowując końce 
rurki po obu stronach rdzenia tale, aby nie nastę¬ 
powało rozvd.nl ecie zwojów spirali, po czym rdze¬ 
nie H nawiniętą spiralą ogrzewa się do tempera¬ 
tury o 1-20 C niższej niż temperatura mięknienia 
tworzywa przez 10-60 minut, a po schłodzeniu do 
temperatury otoczenia rdzenie usuwa się, a uzyska¬ 
ną spiralę tnie na odcinku o żądanej ilości awo-
jow, w zależności od zadanego przepływu kroplo¬ 
wego» /j5 zastrzeżenia/ 

B29D P. 254200 85 06 26 

Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Pro
fesjonalnej "Unitra-Radwar" - Warszawskie Zakła
dy Radiowe "Rawar", Warszawa, Polska /Włodzimierz 
Bigaj/. 

Sposób wykonywania kół zębatych z tworzyw sztucz¬ 
nych, zwłaszcza z poliamidów i poliacetali 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania 
kół zębatych z tworzywa sztucznogo9 przeznaczo
nych do pracy w szerokim zakresie temperatur i 
podwyższonej wilgotności» 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
v;ie.njec / 2 / o średnicy wewnętrznej mniejszej niż 
średnica zewnęt.• ;.ug piasty /i/ nagrzewa się do 
temperatury od 160 C do 180 C, po czym wieniec 
/?/ wkłada się na piastę /"!/ pomiędzy jej wrę
gi /'i/ i całość chłodzi się do temperatury oto
czenia, a następnie w znany sposób za pomocą 
obróbki skrawaniem wykonuje się koło zębate. 

/2 zastrzeżenia/ 

B60N P. 253986 85 06 14 

Pierwszeństwo; 84 06 15 - Francja /nr 8409419/ 

A. et M. COUSIN et Cie, Flers, Francja 

Prowadnica śrubowa 
ze sterowaniem ręcznym elektrycznym lub innym 

Prowadnica jest sterowana ręcznie lub za po
mocą silnika, w której śruba /10/' bez końca od
wracalnego pozwalająca na przemieszczanie górne
go profilu /Ą./ w stosunku do nieruchomego pro
filu dolnego /1/, jest blokowana w celu sterowa
nia ręcznego urządzeniem uruchamianym tym samym 

ręczny::: sterowaniem lub niezależnym członem ail-
nj.ko\vymn przy czym prowadnica jest blokowana za 
poraocą śruby /10/ bez końca, lub automatycznie 
przez zespół laotoredukeyjny wówczas gdy siedze¬ 
nie jest całkowicie automatyczne. /4 zastrzeżenie»/ 

B60N P. 253987 85 06 H 

Pierwszeństwo: 84 06 15 - Francja /nr 8409418/ 
85 05 22 - Francja /nr 8507699/ 

A, et M. COUSIN et Cie, Plera, Francja. 

Urządzenie do szybkiego blokowania przegubowego 
fotela 

Celera wynalazku jest skonstruowanie proatej 
i taniej konstrukcji urządzenia łatwego do za
instalowania na różnych fotelach. 

Urządzenie składa się z zewnętrznej obudowy, 
przy czym ta obudowa zawiera drugą obudowę /6/ 
w kształcie, gwiazdy, podtrzymującą co najmniej 
jedną oś niosącą orczyk /8/, na końcach którego 
zamontowane są swobodne krążki /9/ o żłobkowanej 
powierzchni zewnętrznej, umieszczone między zew
nętrzną powierzchnią obudowy /6/ w kształcie 
gwiazdy i wewnętrzną powierzchnią zewnętrznej 
obudowy. Krążki /9/ są przesuwane w momencie zde
rzenia siłą bezwładności pod wpływem własnego 
ciężaru, a także w wyniku ruchu obrotowego zew
nętrznej obudowy pod wpływem wahliwego działania 
oparcia fotela. Powoduje to zablokowanie rucho
mej obudowy zewnętrznej względem stałej obudowy 
/6/, połączonej sztywno z siedziskiem fotela w 
wyniku przenikania swobodnych krążków blokują
cych /g/ pomiędzy obydwie obudowy. 

/5 zastrzeżeń/ 

B62D P. 254136 85 06 24 

Kombinat Urządzeń Mechanicznych "Bumar-Łabędy", 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicz¬ 
nych. Gliwice, Polska /Władysław Pawłowski/. 

Podkładka sprężysta członu gąsienicy do szybko¬ 
bieżnych pojazdów gąsienicowych 

Celem wynalazku jest skonstruowanie podkładki 
ułatwiającej eksploatację pojazdu gąsienicowego 
na drogach utwardzonych. 

Podkładka ma gumowy bieżnik /1/, który zaopa¬ 
trzony jest we wręby /2/ i bruzdy /?/» którego 
współczynnik wydłużenia względnego wynosi 1,05 
do 1,1 a twardość od 60 do 80 Sh« Gumowy bieżnik 
przymocowany jest do przekładki włóknistej /4/, 
która górną powierzchnią przymocowana jest do 
warstwy Rdzeniowej /6/, posiadającej twardość od 
40 do "iO Sh. Warstwa rdzeniowa przymocowana jest 
do nierozciągliwej warstwy oporowej /l/, której 
współczynnik wydłużenia względnego wynosi od 1ř03 
do 1,08 a twardość od 70 do 95 Sh. 

/4 zastrzeżenia/ 
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B62D P. 254137 85 06 24 

Kombinat Urządzeń Mechanicznuch "Bumar-Łabę¬ 
dy", Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mecha¬ 
nicznych, Gliwice, Polska /Roman Bogucki, Henryk 
Wodecki/. 

Człon gąsiennicowy 
z wkładkami elastycznymi zwłaszcza do szybkobież¬ 

nych pojazdów gąsienicowych 

Wynalazek rozwiązuje za^adiUenie wyposażenia 
członów gąsienicy we wkładki przeznaczona lo 
eksploatacji pojazdów gąsienicowych na utoardzo
ny en drogach w celu zmniejszenia drgań i hałasu^, 
oraz nie niszczenia nawierzchni dróg., 

Człon gąsienicy /\/ raa gniazda /2/t które 
zaopatrzone są na obwodzie w górnej części w pro
mieniowe przewężenia /3/. W gniazdach umieszczone 
są wkładki elastyczne zaopatrzone na obwodzie w 
promieniowe wyjęcia, w których umieszczone pą prz 
wężenia />/• /3 zastrzeżenia/ 

B63B ' P. 253917 85 06 12 

Pierwszeństwo: 84 06 16 - RFN /nr P.3422459.9/ 

NAVIRE CARGO GEAR OY, Pikis, Finlandia. 

Pokrywa włazu 

Gelem wynalazku jest skonstruowanie prostej 
i wygodnej w montażu pokrywy. 

W wielosekoyjriej pokrywia /10, 13/ otocianej 
srębnicą /14, 17/ płyty są blokowane ze BObąs aby 

utworzyć sztywny zespół umożliwiający przenoese-
rie sił poprzecznych jait również v/zdíruznĵ ch na 
kadłub. Element /2C/ zawierający człony wtykowe 
i gniazlowe służy do przenoszenia aił pupr'zecz~ 
nych pomiędzy płytaa'., a odpowiednie konstrukcje 
złożone z <vystępów zastosowano w miejscach /V 
i VI/ dla przenoszenia podobnych sił ze skrajnych 
zewnętrznych płyt na sąsiednie człony /i6, 17/ 
zrebnicy. Dalsze ele:ne:=tj ,/27/ przewidziano dla 
prẑ nosasi-iie sił wzdłużnych ria zrębnicy. Jeden z 
tych elementów działa w kie'-^ka do przodu, a je¬ 
den w kierunku dc iv^y. Elementy te są korzystnie 
vajitu. ••: -3 yiay każdym narcżniku akra^aych zew-
nsttrT-nN - płyt /1O, 13/, gdzie zrebníča jest 
wzmocni *ia. /2 zastrzeżenia,'' 

B63B P. 254017 T 85 06 15 

Bolesłąw Rybarczyk, Wrocław, Polska /Bolesław 
Rybarzcyk/. 

Bezbalastowy kadłub statku wodnego zwłaszcza śród¬ 
lądowego 

Wrnalasek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
kadłuba st^tk-i, y-sez^acsonego źaco nośni* gprzę-
tu technicznego taki9go jKt koparki? dźwigi, ke-
faryP sprawki itp,f .sająceg^ obniżoną masę ogól
ną przy bardzo nisko umiejscowiony© punkcie tej 
maŁy, 

Bezbalaatowy kadłub i?a w części środkowej wy
konany obniżony do o iorau lustra wody lub w po
bliże poziomu luatra wody szeroki kanał robocay 
/1/ o długości całkowitej /i/ mniejszej od dłu
gości kadłuba o 82erokoeć /l^/ komory^rufowej /?J 
i o długość /l / wycięcia dziobowego /3/ f które 
jest wypełniono bezwypornościowym pomostem ażuro
wym wjazdowym /4/, lub wjazdowym pomostem skrzyń-
, kowym /c</c których feórne powierzchnie znajdują 
się na poziomie górnej powierzchni kanału robocze
go /i/ i są zaopatrzone w usztywnione niskie pod
torza /6/t ustawione-w jednej osi z podobnymi pod
torzami /?/ kanału roboczego, Przednia część dzio
bowa kanału roboczego jest ukształtowana pod lus
trem wody w owirckątny Klin dziobowy. 

/2 zastrzeżenia/ 

B63C P. 249475 84 09 05 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska /Jerzy 
Wojciech Doerffer, Jan Kłopocki, Andrzej Niepie¬ 
kło, Lech Rowiński, Bogusław Siwek/. 

Swobodnie zrzucane, 
zanurzalne urządzenie ratunkowe zwłaszcza dla 
obiektów pozabzregowych eksploatowanych w cięż¬ 

 warunkach pogodowych 

Celem wynalazscu jest skonstruowanie urządze
nia zapewniającego całkowite bezpieczeństwo ewa
kuacji , 

Urządzenie ratunkowe ma kapsułę, którą sta
nowi perłoka ciśnieniowa /1/ zaopatrzona w gór
nej części w przynajmniej jeden właz /11/ zamy
ka r.y połączoną z nią pokrywą /12/, a w dolnej 
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części w dławicę /1~V dla przewodów elektrycz¬ 
nych, hydraulicznych i napędów mechanicznych, 
umieszczona w osłonie zewnętrznej /2/t wyposażo¬ 
nej w przestrzenną ramę podnośną /14/ zamocowaną 
w dolxiej części /Ą/ osłony, gdzie znajduje się 
urządzenie kotwiczne /5/ z samoczynną regulacją 
siły w linie z kotwicą /6/ i balast /?/, połą¬ 
czony rozłącznie z dolną częścią osłony przy po~ 
mocy stoperów /&/, stykający się na obwodzie z 
kotwicą i połączony z nią przynajmniej jednym za¬ 
czepem /9/« Kotwica połączona jest z urządze¬ 
niem kotwicznym liną, przy czym kapsuła umieszczo¬ 
na jest na katapulcie /15/ zamocowanej do obiektu 
pozabrzegowego i zaopatrzonej w ramę prowadnioową 
•/16/ zawieszoną obrotowo, do której górnej częó-
ci zamocowany jest pomost z relingiem, połączony 
trapem z pokładem obiektu pozabrzegowego. 

/? zastrzeżeń/ 

B65G P. 253672 T 85 05 24 

Zakłady Rybne w Gdyni, Gdynia, Polska /Andrzej 
Piątek, Sławomir Daszuta, Stanisław Klucznik, 
Czesław Kłapkowski/. 

Urządzenie do etykietowania puszek konserw 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie mechanizacji 
etykietowania pobocznie opakowań kształtowych, 
szczególnie puszek o wieczku w postaci elipsy. 

Urządzenie wyposażone jest w dwie wprowadza
jące rolki /5/ usytuowane powyżej przeciwległych 
krawędzi ta orny przenośnika /Z? w ramowej obudowie 
/1/, na trzpieniach /3/ zaopatrzonych w sprężyny 
/4/, a także jest wyposażone w dwa bliźniacze zes
tawy zawijających rolek, każdy składający się ze 
sterującej rolki /6/ osadzonej na jednodzlelnym 

ramieniu dźwigni /8/' oraz a dociskającej rolki /']/ 
osadzonej na dwudzielnym ramieniu tej dźwigni, ma~ 
jącym elementy połączone przegubowo i sprzężone 
ze sobą sprężyną /11/ i ponadto sprzężone sprężyną 
/12/ zamocowaną w O3i tego przegubu z trzpieniem 
/9/, zaopatrzonym w poosiowo osadzoną na nim sprę-
aynę /10/. Dźwignia /Q/ poprzez trzpień /g/ jest 
zamocowana w ramowej obudowie, tuż za wprowadza¬ 
jącymi rolkami, przy czyia punkty oaadzenia tych 
trzpieni są przesunięte względem siebie na odleg¬ 
łość równą promieniowi rolki zawijającej» Odleg-
łoeć punktu osadzenia sterającej 3"olki /6/ od pun¬ 
ktu osadzenia dźwigni /&/ w trzpieniu jest stała, 
zaś odległość punktu Oí3adzenia dociskająoej rolki 
/l/ cd punktu osadzenia dźwigni /&/ w trzpieniu 
jest .-.-nienna. /I gas trze żeni©/ 

B65D 
B65G 

P. 240330 83 01 28 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, 
Warszawa, Polska /Jerzy Achremienia, Stefan Ja¬ 
kowski/. 

Sposób wzmacniania płóz opakowań do ładunków cięż¬ 
kich za pomocą ceownika ze stali walcowanej 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się 
tyra,, źe płozę drewnianą /i/ i belki poprzeczne 
dna /3/ opakowania łączy się K coownikami /Z/ 7<a 
pomocą, śrub /8, 9/» /1 zastrzeżenie/ 

B65G P. 249546 84 09 10 

Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego, 
Katowice, Polska /Jerzy Kmiecik, Jerzy Rokita, 
Sławomir Tomaszewski, Władysław Wilgusiewicz/. 

Sposób składowania popiołów lotnych pochodzących 
z procesów spalania węgla kamiennego lub brunatnego 

(Jelea wynalazku jest opracowanie sposobu, 
nieszkodliwego dla środowiska naturalnego, skła
dowania odpadów w zbiornikach wodnych. 

Popioły pod działaniem wody i czasu zestala 
się v? składowiskach przejściowych /tzw. kwate
rach/, po czym wydobywa się z nich, kruszy na 
bryły i transportuje sprzętem mechanicznym do 
miejsca ich zatapiania /zbiorniki nie mające zna
czenia c -.-.odarczego, rolniczego lub rekreacyjne
go/,, /2 zastrzeżenia,' 

B65G P. 249583 84 09 14 

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpo¬ 
żarowej , Józefów, Polska /Wiesław Kutkiewicz, 
Jerzy Ciszewski, Mirosław Zdanowski/. 

Sposóbb zasilania gazem pędnym urządzeń służących 
do transportu pneumatycznego substancji sproszko¬ 

wanych zwłaszcza proszków gaśniczych 

Sposób według wynalazku polega na podawaniu 
gazu pędnego zgromadzonego w naczyniach ciśnie¬ 
niowych, zaopatrzonych w zawory otwierane sygna¬ 
łem elektrycznym, w ustalonym porządku do zbior¬ 
nika z proszkiem. Sygnał otwarcia zaworu kolejne¬ 
go naczynia ciśnieniowego jest przekazany przez 
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elektroniczne urządzenie dopiero po upływie zada¬ 
nego oaasu do otwarcia poprzedniego zaworu i po 
sprawdzeniu przez manometr kontaktowy, że ciśnie¬ 
nie w zbiorniku z proszkiem Jest niższe cci zada¬ 
nego, ' /3 zastrzeżenia/ 

B65G P. 249621 84 09 17 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Mechanizacji 
Budownictwa "2REMB", w Warszawie, Oddział w Czę
stochowie, Częstochowa, Polska /Andrzej Suski, 
Lesław Maruniewicz, Witold Wcisło, Józef Przysmak, 
Włodzimierz Kuśmierczyk/. 

Koryto przenośnika śrubowego 

Wynalazek rozwiązuje s-.agadnieirie zwiększenia 
trwałości koryt przenośników eiimajcowycn wyjcona.-
nych z blachy stalowej o normalnej grubości prsse-
znaozonych do transportowania materiałów twardych 
i silnie ścierających. 

Rozwiązanie charakteryzuje się tym, że do dna 
koryta /i / przyspawane są progi /2/ korzystnie w 
płaszczyźnie prostopadłej do osi podłużnej koryta, 

/I zastrzeżenie/ 

B65G 
A47F 

P. 249643 84 09 17 

Instytut Gospodarki Magazynowej, Poznań, 
Polska /Adam Wojciechowski/. 

Pomost do regału magazynowego 

Celem, wynalazku jest opracowanie konstrukcji 
pomostu o niskiej materiałochłonności. 

Pomost ma ramę nośną, która stanowi zetownik 
/ 1 / oraz spoczywający na nim ceownik /2/ przy 
czym górne półki tych kształtowników leżą na wspól
nej płaszczyźnie. Na ramie nośnej leżą płyty /5, I 
6/ pomostu. /3 zastrzeSenia/ 

cym powierzchniom zewnętrznym ramienia /6/ zamka, 
w tym powierzchni górnej równoległej do osi wy¬ 
brania bocznego /7/ w ramieniu /6/ zamka oraz co 
najmniej jednej powierzchni ramienia /6/, w któ¬ 
rej wykonane jest wybranie boczne /7/, 

/3 zastrzeżenia/ 

B65G P. 253411 T 85 05 16 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów "Prefabe", 
Lidzbarsk Welski, Polska /Jacek Turzyński, Sta¬ 
nisław Urbaniak, Józef Bartkowski/. 

Urządzenie 
do strącania nawisów materiałów, sypkich w silosach 

Celem wynalazku jest skonstruowanie urządze
nia bezpiecznego i prostego w użyciu. 

Podstawa /I/ urządzenia wraz z przymocowanymi 
prętami /4 i 5/ wprawiana jest w drgania za pomocą 
wibratorów /3/, co wymusza strącanie nawisów /9/. 
W razie potrzeby, podstawa może być podciągnięta 
do góry za pomocą kołowrotu /l/ i lin /10/, 

/1 zastrzelenie/ 

B65G P. 249721 84 09 24 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskie¬ 
go, Gliwice, Polska /Leszek Dobrzański, Eugeniusz 
Hajduczek/. 

Zamek łańcuchowy 
do górniczych przenośników zgrzebłowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji zamka niezawodnego w użyciu. 

Zamek ma zabezpieczenie /?./ wyprofilowane 
tak, aby odpowiadało co najmniej dwom sąsiadują¬ 

B65G P, 254281 85 07 OS 

Centrum Mechanizacji Górnictwa "Komag", 
Gliwice, Polska /Eryk Meudera, Piotr Meudera/S 

jfezadzeflie do kontroli wielkości wewnętrznych 
oporów tocznych krążnika 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowa¬ 
nia specjalistycznego urządzenia o dużej wydaj¬ 
ności, nożliwego do zastosowania na zautomatyzo¬ 
wanej linii produkcyjnej. 

Urządzenie wyposażone jest w głowicę /1/ za¬ 
opatrzoną w obrotową, perforowaną tarczę /'2/ po¬ 
łączoną za pomocą sprężyny /'4/ z obrotowym wał¬ 
kiem, na którym osadzona jest kodowa tarcza oraz 
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uchwyt /!/ osi krążiiika. Naprzeciw uchwytu znaiT 

duie się przechylna podpora, przy czym tarcza / 2 / t i 

/6/ pewną swą częścią usytuowane są wewnątrz optycz-
no-elektronicznego czujnika /10/ połąozoneyo ele
ktrycznie z sygnalizacyjno-sterujacym zespołem 
urządzenia. /3 zastrzeżenia/ 

B66C P. 249564 84 09 11 

Rybnicka Fabryka Maszyn "Ryfama" Przedsię¬ 
biorstwo Państwowe, Rybnik, Polska /Zbigniew 
Seletyn, Leonard Rudek, Bronisław Sabela/. 

Mechaniczny chwytak szczękowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia 
konstrukcji i zwiększenia bezpieczeństwa działa¬ 
nia chwytaka szczękowego. 

Chwytak zbudowany jest z ucha /1/ połączonego 
trwale z nośnym jarzmem /2/, które łączy się sworz 
niowo poprzez łączniki / 3 1 4/ o regulowanej dłu¬ 
gości z ruchomymi, dźwigniowymi ramionami /j? i 6/, 

zakończonymi zaczepowymi pazurami /7 i 8/. Dźwig¬ 
niowe ramiona podparte są obrotowo w wystających 
konsolach /10 i 11/ korpusu /9/, który połączony 
jest z nośnym jarzmem / 2 / siłownikiem /15/. 

Chwytak znajduje zastosowanie do podnoszenia 
elementów sztywnych i płaskich, któryoh ścianki 
nachylone aą do podstawy co najmniej pod kątem 
prostym, /6 zastrzeżeń/ 

B66D 
B63B 

P. 254325 85 07 01 

Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych 
"TOWIMOR", Toruń, Polska /Marian Wójcik, Wacław 
Grochowski, Stefan Wasilewski/. 

Wciągarka linowa zwłaszcza do holowania obiektów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie utrzymania 
stałej długości liny, pomiędzy holownikiem a 
obiektem holowanym, w zadanym przedziale w warun¬ 
kach zmiennego obciążenia zewnętrznego wywołanego 
silnym falowaniem morza jak również zabezpiecze¬ 
nia jej przed zerwaniem. 

Wciągarka ma sterownik stałej długości liny 
/li/, składający się z krzywek / 2 / sterowanych 
automatycznie od strony śruby pociągowej /13/, 
a programowany ręcznie od strony mikrołącznikow 
/5, 6/. Sterownik sprzężony jeat ze sterownikiem 
uoiągu /i/ za pośrednictwem styczników. 

/1 zastrzeżenie/ 

Dział C 
CHEMIA I METALURGIA 

C01B P. 254255 85 06 28 

Instytut Energii Atomowej, Otwoek-Swierk, 
Polska /Jacek Panasiewicz, Kazimiera J. Drela/. 

Sposób otrzymywania kwasu ortofosforowego 32P 

I Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
i>roatego sposobu otrzymywania kwasu ortofosforo
wego P % napromienionej w reaktorze jądrowym 
Ciarki elementarnej, bez konieczności używania 
wysokich temperatur i próżni. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
izotop fosforu P wyługowuje się bezpośrednio 
z napromienionej i rozdrobnionej siarki elemen
tarnej gorącym kwa3em solnym z dodatkiem H 90„, 

32 a otrzymany roztwór P schładza się, a następnie 
oczyszcza się i zatęża do żądanego stężenia pro-
mieniotv/órcze(;Opkvmsu ortofosforowego P. Kwas 
ortofosforowy P jest wykorzystywany jako pre
parat do prac badawczych w wielu dziedzinach na
uki i gospodarki oraz jako podstawowy substrat 
do produkcji leków radioizotopowych znaczonych 
3 2 P . /2 zastrzeżenia/ 
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C01G 
C01B 

P . 249710 84 09 20 

Politechnika Szczecińska, Szczecin; Zakłady 
Chemiczne "Police", Police, Polska /Aleksander 
Przepiera, Antoni Kuzko, Mieczysław Lewandowski, 
Krystyna Przepiera, Stefan Zięba, Stanisław 
Bursa/ 

Sposób regeneracji kwasu siarkowego 
z kwasu pohydrolitycznego z wytwórni bieli.tyta¬ 
nowej z jednoczesnym odzyskiem dwutlenku tytanu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
wydzielone z roztworu kwasu pohydrolitycznego so¬ 
le po odparowaniu wyparnym zagęszcza się przez se¬ 
dymentację w czasie nie krótszym niż 48 godzin 
i oddziela od zregenerowanego roztworu kwasu siar¬ 
kowego,a zagęszczony roztwór soli rozpusezą się 
w kwasie pohydrolitycznym i recyrkuluje do układu 
sedymentacji wstępnej, w którym czas przebywania 
roztworu jest nie mniejszy niż 24 godziny, na¬ 
stępnie z układu sedymentacji wstępnej oddziela 
się dwutlenek tytanu i poddaje repulpacji konden^ 
satem o temperaturze 323-353 K, najkorzystniej 
stosując stosunek wagowy 2-5 części kondensatu na 
1 częsc roztworu, oraz sedymentacji w czasie nie 
mniejszym niż 12 godzin, po czym zagęszczoną za¬ 
wiesinę dwutlenku tytanu kieruje się do wytwórni 
bieli tytanowej. /3 zastrzeżenia/' 

C02F P. 249651 84 09 18 

Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn, Pol¬ 
ska /Wojciech Janczukowicz, Ewa Klimiuk/. 

Sposób oczyszczania ścieków na wielostopniowych 
złożach tarczowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
efektywności procesu oczyszczania ścieków na wie¬ 
lostopniowych biologicznych złożach tarczowych, 
który może znaleźć zastosowanie we wszystkich 
oczyszczalniach ścieków. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się̂  
tyin, że ścieki surowe doprowadza aię jednocześnie 
do wszystkich stopni, w którym obciążenie hydra¬ 
uliczne powierzchni tarcz zmienia się od wartości 
minimalnych dla tarcz stopnia pierwszego do war¬ 
tości maksymalnych dla tarcz stopnia ostatniego, 
a obciążenie powierzchni ładunkiem zanieczyszczeń 
poszczególnych stopni różni się nieznacznie i ma T 

leje dla każdego następnego stopnia. 
/1 zastrzeżenie/ 

C02F P. 249684 84 09 21 

Zakłady Mechaniozne "PZL-Wola" im. M. Nowotki, 
Warszawa, Polska /Dariusz Kiełczewski, Lidia 
Gutowska-Siwiec/. 

Sposób neutralizacji ścieków, szczególnie galwa¬ 
nicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
jednoczesnej neutralizacji dwóch rożnych rodzajów 
ścieków. 

Sposób neutralizacji ścieków, szczególnie gal¬ 
wanicznych, zawierających związki metali ciężkich, 
szczególnie chromowych polega na tym, że powyższe 
ścieki traktowane są odpadami z procesu oksydacji 
stali, zawierającymi wodorotlenek sodowy. 

/1 zastrzeżenie/ 

C02F P. 253433 T 85 05 15 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska /Andrzej 
Jodłowski, Jerzy Przybiński/. 

Sposób oczyszczania ścieków z obiektów lecznictwa 
zamkniętego 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest 
zwiększenie skuteczności procesu. 

Sposób oczyszczania ścieków z obiektów lecz¬ 
nictwa zamkniętego, na drodze mechanicznego oczysz¬ 
czania wstępnego na kratach i w osadnikach wstęp-
nych, a następnie napowietrzania z osadem czynnym, 
charakteryzuje się tym, że w trakcie napowietrza¬ 
nia ścieki poddaje.się działaniu 5-10^-owego roz¬ 
tworu siarczanu glinu stosowanego w ilości 20-40 
g/m ścieków, przy czym proces napowietrzania pro¬ 
wadzi się w ciągu 8-10 godzin, przy stężeniu osa¬ 
du czynnego około 3000 g/nr, a napowietrzone ście¬ 
ki poddaje się sedymentacji w ciągu co najmniej 
2 godzin. /1 zastrzeżenie/ 

C02F P. 253436 T 85 05 20 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska /Andrzej 
Jodłowski, Jerzy Przybiński/. 

Sposób oczyszczania ścieków ze szpitali przeciw¬ 
gruźliczych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest 
zwiększenie skuteczności procesu. 

Sposób oczyszczania ścieków ze szpitali prze¬ 
ciwgruźliczych charakteryzuje się tym, że ścieki 
po procesie cedzenia na kracie poddaje się wpierw 
napowietrzaniu w komorach napowietrzających za¬ 
wierających osad czynny o stężeniu 1000-2000 g/o 
w ciągu 6-8 godzin i następnie po sedymentacji w 
osadniku wtórnym w ciągu 2-3 godzin, ścieki pod¬ 
daje się oczyszczaniu na złożach biologioznych 
niskoobciążonych o wysokości 2,4«4,O m i obciąże¬ 
niu hydraulicznym 0,15-0,30 nr/m , po czym ścieki 
poddaje się znów sedymentacji w osadniku Wtórnym 
w ciągu 2-3 godzin. /1 zastrzeżenie/ 

C02F 
B01F 

P. 253609 T 85 05 23 

Politeohnika Wrocławska, Wrocław, Polska 
/Michał Kalisz, Mieczysław Łuźniak/. 

Sposób natleniania cieczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie natleniania 
cieczy za pomocą powietrza wprowadzonego do cie¬ 
czy. 

SpoBÓb natleniania cieczy polega na zassaniu 
i zwiększeniu ciśnienia powietrza yt wyniku udzie¬ 
lania mu energii kinetyoznej przez strumień nat-i 
lenianej cieczy. Proces ten prowadzi się wewnątrz 
masy natlenianej oieczy, pod jej powierzchnią. Zas¬ 
sanie powietrza prowadzi aię przy wyższym ciśnie¬ 
niu hydrostatycznym natlenianej cieozy, niż ciśnie¬ 
nie hydrostatyczne początku przetwarzania energii 
kinetycznej strumienia mieszaniny powietrza i cie¬ 
czy na energię potencjalną, umożliwiającą wprowa¬ 
dzenie strumienia mieszaniny do masy natlenianej 
cieczy. /1 zastrzeżenie/ 

C03B P. 249640 84 09 15 

Centralny Ośrodek Badawczo-Roswojowy Prze¬ 
mysłu Izolacji Budowlanej, Katowice, Polska 
/Adolf Patryn, Waldemar Kretowica, Jan Draguła, 
Bronisław Nagrodzki, Roman Tarko, Tadeusz Trybus, 
Edmund Przybycień, Henryk Zygmunt, Herbert Wid-
lok, Zbigniew Biernat/. 

Urządzenie do wytwarzania włókien szklanych i for-
mowania wyrobów izolacyjnych z tych 

włókien 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest 
zwiększenie wydajności i trwałości urządsenia. 

Urządzenie według wynalazku składa się z za¬ 
silacza szklarskiego, łódki topliwo-wyciekowej 
/1/, komory osadezej /13/ i komory poliraeryzacyj-
nej /17/. Łódka topliwo-wyciekowa /1/ ma 24-30 
filiery wyciekowe oraz termoparę sprzężoną z re¬ 
gulatorem temperatury z transformatorem, przy czym 
łódka /i/ umieszczona jest w ruchomym dnie /1O/ 
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7-siłacza szklarskiego a elementami do przesuwu. 
,ilj'w kierunku poziomym /11/, i pionowym, W gór
nej części komory osadcz^J /W umieszczono są 
otwory /14/ do ukierunkowania zasysanego z zew
nątrz'powietrza, zaś w usytuowanym w komorze osad-
c-ei /13/ koszu podciśnieniowym jest urządzenie 
wyposażone w końcówkę szczelinową. Komora polimery-
zscyiria /1?/ ma przewody ssące i tiooząoe /19/ 
skończone końcówkami /20/ kierującymi gorące spa
liny między przenośniki, a w prsseatrzeniach ogra-
rposonych taśmami przenośników znajdują się punkty 
„r-^wcze. / 6 zastrzeże-

C03C P. 249611 84 09 15 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 
Staszica, Kraków, Polska /Jan Wasylak, Józef 
Rusinek. Bogusław Dębiński, Stanisław Zalewski, 
Bronisław Lamot/. 

Szkło niskotopliwe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
składu szkła niakotopliwego nadającego się jako 
kąpiel w procesie obróbki cieplnej lub plastycz¬ 
nej metali przed ich hartowaniem. 

Szkło niskotopiiwe zawiera pięciotlenek fos¬ 
foru P o0 r w ilości'20,00-29,38 i 35,15-80,005« 
wagowych^ trójtlenek glinu Al^O- w iloaci 0 f00-
5f00?to wagowych oraz tlenek eoöu^NapO w ilośoi 
22,00-oOtOO

u/i wagowych oraz tlenki metali dwuwar-
tościowych, takie jakî tlenek wapnia GaO, tlenek 
magnezu MgO, tlenek strontu SrO, tlenek baru BaO, 
tlenek oynku 2nO i tlenek ołowiu PbOf w ilości 
0,00-20,00$ wagowych ř przy czym tlenełc sodu Na20 
może być stosowany wymiennie lub w mieszaninie 
z tlenkiem litu Lí.Oi z tlenkiem wymiennie lub . 
w pieszaninie a tlenkiem litu ŁipO i z tlenkiem 
potasu K^O, z&é tlenki metali dwawartosoiowych 
niogą byćŁstosowane wymiennie lub w ich częścio¬ 
wej albo całkowitej mieszaninie, 

/I zastrzeżenie/ 

C04B P. 249561 84 09 11 

Zakłady Porcelany "Bogucice", Katowice, 
Polska /irena Chmielowskaj Andrzej Madej , Stefan 
Samborek, Urzsula Pańczyk, Renata Łach, Helena 
Gajewska/. 

Sposób otrzymywania wyrobów porcelanowych z masy 
ceramicznej na obniżoną temperaturę 

wypału 

Wynalazek rozwiązuje aagadnienio uzyskania 
wyrobów porcelanowych o wymaganych parametrach 
jakościowych przy obniżonej temperaturze wypału 
oraz znacznym'zmniejszeniu zużycia deficytowego 
gazu* 

Sposób wećSuK wynalazku polegający na zmie
leniu surowców twardych i surowców plastycznych, 
odfiltrowaniu wody, rozdzieleniu na ceramiczną 
masę formierska przez odpowietrzenie i uplastycz
nienie oraz na ceramiczną masę odlewniczą poprzez 
upłynnienie przez dodanie elektrolitów i wody, 
a następnie zaformowanie i odlanie półfabrykatów, 
charakteryzuj- sie tym, że półfabrykaty z masy 
ceramiczne i złożonej z 15,5$ wagowych skalenia, 
4,9/° wagowych kwarcu, 5,1% wagowych piasku kwar
cowego, 22% wagowych kaolinu, 0,5% wagowych dolo
mitu, 0,2% wagowych bieli cynkowej, 1,8'> wagowych 
stłuczki biskwitowej, 50% wagowych wody poddaje 
się procesowi wypalania biskwitowego w temperatu
rze 1073 K do 1143 K w czasie 1?h do 15h, następ
nie, wypalone półfabrykaty pokrywa się. szkliwem 
bezakorupowym glinowo-wapiennym po czym « y P ^ 
się w temperaturze 1573 K do 1603 K w atmosferze 
redukcyjnej. /3 zastrzeżenia/ 
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C043 P. 249708 84 09 20 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 
Staszica, Kraków, Polska /Jerzy Grzymek, Jerzy 
Łaś, Wojciech Roszczynialski, Małgorzata Leśkie-
wicz, Boguaław Leśkiewicz, Leszek Frankowski/. 

Sposób otrzymywania gipsu 
wysokowytrzymałościowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywa¬ 
nia gipsu wysokowytrzymałościowego odmiany <*L 
z surowców gipsowych o różnej budowie krystalo¬ 
graficznej w sposób gwarantujący wysoką jakość 
końcowego produktu. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
dojrzewanie zautoklawizowanego i wysuszonego poi» 
wodnego gipsu *: prowadzi się w temperaturze 60-
80 0 w ciągu 25 godzin, korzystnie w autoklawie 
przy jego uohylonej dennicy, następnie gips-<£ 
poddaje się dwustopniowemu rozdrabnianiu, przy 
czym w pierwszym etapie kruszy się go do ziarn 
o granulacji 0-30 mm, natomiast w drugim etapie 
miele się go w cyklu zamkniętym do ziarn o granu-
laoji mniejszej od 0,2 mm tak, aby ilość ziarn o 
granulaoji poniżej 0,2 mm wynosiła co najmniej 
99,5$ wagowych, po czym rozdrobniony półwodny 
gips-Jt poddaje się homogenizacji, w trakcie któ¬ 
rej wprowadza się dodatek cytrynianu potasowego 
w ilości 0,01-0,05$ wagowych lub mieszaniny do¬ 
datków cytrynianu potasowego w ilości 0,01-0,05% 
wagowych oraz rotaniny w ilości 0,02-0,05$ wa¬ 
gowych. /2 zastrzeżenia/ 

lub w środowisku mieszaniny aminy trzeciorzędów«j 
z rozpuszczalnikiem organicznym obojętnym w wa¬ 
runkach reakcji, zwłaszcza z ohlorowoowęglowodo-
rem. /1 zastrzeżenie/ 

C07C P. 249693 84 09 19 

C07C P. 248430 84 06 24 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Bla¬ 
chownia", Kędzierzyn-Koźle, Polska /Renata Fi-
szer, Zofia Pokorska, Włodzimierz Kotowski, Je¬ 
rzy Witkoś, Franciszek Błaszkiewicz, Kazimierz 
Szałański, Paweł Smoczyński, Jan Pastuchow, 
Anna Balejko, Tadeusz Andracki, Tomasz Cichal, 
Janusz Piór, Alicia Lewandowska/. 

Sposób wytwarzania dwumetyloteneftalanu.i benzo¬ 
esanu metylu 

Akademia Medyczna w Łodzi, Łódź, Polska 
/Ewa Goss, Juliusz Sienkiewicz, Stefan Grudziński/. 

Sposób wytwarzania nowych N,N'-bis /arylosulfonylo/ 
-N,N"-bis /2 arylo/alkilosulfonyloksy/etylo/ 

-polimetylenodiamin 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania nowych związków chemicznych, 
będących produktem wyjściowym do wytwarzania zna¬ 
nych związków kompleksotwórezych, stosowanych w 
chemii analitycznej. 

Sposób wytwarzania nowych N,N#-bi s/arylosulfo~ 
nylo/-N,K.*-bis/2-/arylo/alkilo/sulfonyloksy/etylo/ 
-polimetylenodiamin o wzorze 1, w którym R oznaozs 
grupę fenylową lub 4-metylofenylową, R.. niezależ¬ 
nie od R oznacza grupę fenylową, 4-metylofenylową 
lub metylową, a n oznacza liczbę 2-5, polega na 
reakcji związków o wzorze 2, w którym R i n posia¬ 
dają podane wyżej znaczenia, z chlorkami kwasów 
sulfonowych, w środowisku aminy trzeciorzędowej 

"ynaiaaeK: rozwiązuje zagadnienie wytwarzania 
benzoesanu a etylu z wykorzystani en; instalacji do 
produkcji dwumetylotereftalanu, w przypadku jej 
niepełnego obciążenia. 

Sposób wytwarzania dwumetylotereftalanu i 
benzoesanu as etylu polegający na współutlenianiu 
p-ksylenu, p-toluilanu metylu i toluenu a nas
tępnie na współestryfikaoji metanolem otrzymanej 
mieszaniny karboksylowych kwasów aromatycznych, 
charakteryzuje się tym, że ilości stosowanego w 
procesie katalizatora w postaci soli kwasów or
ganicznych metali takich jak kobalt, mangan, ni
kiel, miedź 1 chrom, wylicza się ze stężenia jo
nów metali określonych ogólnym wzorem Y =a +2a x, 
w którym a oznacza stężenie jonów danego metalu 
w cii es siani Kie utlenianej, stosowanej w znanych 
procesach utleniania p-ksylenu i p-toluilam me
tylu, x oznacza stosunek wagowy ilości toluenu 
do p-keyienu, natomiast temperaturę w zakresie 
od 125 cło 170"C i ilość powietrza dobiera się 
dla każdego stadium procesu utleniania na takim 
poziomie aby ilość tlenu w gazach odlotowych wy
nosiła od 3 do 6/i objętościowych, a stosunek wa
gowy ilości zużytego tlenu we wszystkich stadiach 
procesu utleniania do ilości wprowadzonych grup 
metylowych w surowcach wynosił od 1,15 do 1,25, 
przy czym benzoesan metylu wydziela się na dro
dze destylacji z pozostałości po rektyfikacji 
metanolu z estryfikacji. /1 zastrzeżenie/ 

007 D P. 247318 84 04 17 

Politechnika Szozecińaka, Szczecin, Polska 
/Tadeusz Jagodziński, Elżbieta Jagodzińska, 
Stanisław Bal, Zofia'Zimińska, Jadwiga Górska-
Poczopko, Irena Bakuniak/. 

Sposób wytwarzania amidów i tioamidów kwasu 3-me-
tylo-2-tiofenokarboksylowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania nowych związków chemicznych 
wykazujących działanie grzybobójcze. 

Sposób wytwarzania amidów i tioamidów kwasu 
3-metylo-2-tiofenokRrboksylowego o wzorze ogól¬ 
nym 1, w którym X oznacza atom tlenu lub siarki, 
A oznacza rodnik alkilowy prosty lub rozgałęzio¬ 
ny o 1-8 atomach węgla lub rodnik naftyłowy lub 
rodnik cykloalkilowy o 5-6 atomach węgla albo rod¬ 
nik fenylowy, które mogą być podstawione grupami 
typu Cl, Br, J, NO^, CN, Rt OB. gdzie R oznacza 
niski podstawnik alkilowy, polega na tym, że pod¬ 
daje się reakcji 2-bromo'-3~inetyloíiofen z magne¬ 
zem i następnie otrzymane połączenia magnezoorga-
niczne z izocyjanianami lub izotiocyjaninarni al¬ 
kilowym lub fenylowymi. Produkt reakcji wyodręb¬ 
nia się z roztworu przez ekstrakcję, najkorzystniej 
octanem etylu,, po czym suszy i krystalizuje z roz-
puszczalnika organicznego. /3 zastrzeżenia/ 
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C07D P. 249635 84 09 18 

Sandoz A.G., Bazylea, Szwajcaria, 

Sposób wytwarzania pochodnych azolowych 

Sposób wytwarzania pochodnych o wzorze 1, w 
którym IL i R„ niezależnie od siebie oznaczają 
wodór, chlorowiec, grupę nitrową, niepodstawioną 
albo jedno- lub wielopodstawioną chlorowcem niż
szą grupę alkilową, niższą grupę alkenylową, niż
szą grup? alkinylową, niższą grupę alkoksyiową 
lub niższą grupę alkilotio, albo niepodstawioną 
lub podstawioną grupę fsnylową lub i^enoksylową, 
R* oznacza wodór lub niższy rodnik alkilowy, R. 
i He niezależnie od siebie oznaczają wodór lub 
chlorowiec, Y oznacza grupę CH lub azot, A ozna
cza mostek C„ --alkilenowy, a n oznacza 0 lub 1 s 

oraz ich soli polega na tym, że związki o wzorze 
2, w którym R^, Rp, R?, R*, R^, A i n mają zna
czenie wyżej podane, poddaje się reakcji ze związ« 
kami o wzorze 3, w którym Y ma znaczenie wyżej 
podane, a M oznacza atom wodoru, metalu lub grupę 
trójalkilosylilową, i otrzymany związek wyodręb
nia w postaci wolnej zasady, aoli addycyjnej z 
kwasem lub fizjologicznie dopuszczalnej i zdolnej 
do hydrolizy pochodnej. Związki otrzymywane sposo
bem według wyr^Lazku mają właściwości grzybobójcze. 

/1 zastrzeżenie/ 

C07D 
C08K 

P . 249727 84 09 21 

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice, Pol¬ 
ska /Andrzej Muszko, Jan Eichnof, Janina Machej, 
Zbigniew Kalinowski, Maria Imielska, Henryk Ma-
ruszczyk, Bolesław Borusowski/. 

Sposób wytwarzania polifosforanu melaminy 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
melaminę poddaje się reakcji z kwasem polifosfo-
rowym c stężeniu powyżej 10a/> ̂ 2^5 *• zawartości 
PpOj- w postaci orto poniżej 40$, przy stosunku 
molowym meiaminy do P p0 r wynoszącym od 1s0,3 do 
1J0,7 korzystnie od 1r0?4 do 1:0,55. ProduktQ 

reakcji utrzynmjs się w temperaturze 200-450 C, 
aż do obniżenia zawartości PO^K w ^o™* 6 orto 
do umiej niż 2% oraz uzyskania zawartości części 
nierozpuszczalnych w wodzie powyżej 90%. 

Wytworzony polifosforan melamir.y może być 
stosowany jako środek ogni00obronny w przerayśle 
tworzyw sztucznych, farb, papierniczym, tekstyl
nym i drzewnym. /1 zastrzeżenie/ 

C07D P. 253631 T 85 05 27 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska 
/Zdzisław Szulc, Bożena Szulc/. 

Sposób wytwarzania nowej soli sodowej kwasu hy-
droksamowego 10-karboksymetyloakrydonu 

Sposób wytwarzania nowej soli o wzorze 1, 
polega na tyra, że ester alkilowy 10-karboksynie-
tyloakrydonu o wzorze ogólnym 2, w którym B" ozna
cza grupę metylową lub etylową, miesza się z hy
droksyloamina w środowisku metanolami sodu w tem
peraturze pokojowej i wydziela tak powstały osad 
soli sodowej kwasu hydroksaroowego. 

Związek wytworzony sposobem według wynalazku 
tworzy w wodzie zawiesinę, która jest bardzo dob
rze fagocytowana przez komórki makrofagów i może 
być stosowany jako odczynnik w badaniach morfo
logicznych fagocytozy. /1 zastrzeżenie/ 

C07D 
A61K 

P. 253747 T 85 05 30 

Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław, 
Polska/Anna Długosz, Zdziała Machoń, Marian 
Wilimowski/. 

Sposób wytwarzania nowego chlorowodorku 
cykloheksyloamidu kwasu 1-H-7-metylo-5-okso-2,3-
dihydroimidazo /1,2-c/ pirymidyno-8-karboksylowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania 
związku chemicznego wykazującego d z i a ł a n i e prze
ciwbólowe. 
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Sposób wytwarzania tytułowego związku o wzo¬ 
rze 1 polega na tym, że na kwas 2-hydroksy-4-mer~ 
kapto-6-metylo-5-pirymidyno-karboksylowy działa 
się cykloheksyloaminą w obecności dioyklohekeylo-
karbodiimidu, zaś wytworzony eykloheksyloamid wy¬ 
mienionego kwasu ogrzewa się z etanoloaminą w bez¬ 
wodnej pirydynie, otrzymując cykloheksyloamid kwa¬ 
su 2-hydroksy-4-£ -hydroksyetyloamino-e-metylo-S-
-pirymidyno-karboksylowego, który następnie chlo¬ 
ruje się chlorkiem tionylu i cyklizuje przez ogrze¬ 
wanie w pirydynie. /1 zastrzeżenie/ 

C07D 
A61K 

P. 253748 T 85 05 30 

Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław, 
Polska /Anna Długosz, Zdzisław Machoń, Marian 
Wilimowski/. 

Sposób wytwarzania nowych chlorowodorków 
amidów kwasu 1-H-7-metlo-5-okso-2,3-dihydroimi-

dazo/1,2-c/pirymidyno-8-karboksylowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania 
związku chemicznego wykazującego działanie prze
ciwzapalne porównywalne z aspiryną. 

Sposób wytwarzania nowych chlorowodorków o 
wzorze ogólnym 1, w którym E oznacza resztę, p-
chlorofetfylową lub p-etoksyfenylową polega na 
tym, że amidy o wzorze 2, w którym H ma wyżej po
dane znaczenie ogrzewa się z etanoloaminą w bez
wodnej pirydynie, zaś otrzymane amidy o wzorze 3, 
w którym R ma wyżej podane znaczenie ogrzewa się 
z etanoloaminę w bezwodnej pirydynie, zaś otrzy
mane amidy o wzorze 3, w którym R ma wyżej poda
ne znaczenie ogrzewa się z chlorkiem tionylu w 
chloroformie otrzymując amidy kwasu 2-hydroksy-
4- p -chloroetyloamino-6-metylo-5-pirymidynokar~ 
boksylowego, które następnie ogrzewa się w tetra-
hydrofuranie lub pirydynie. /1 zastrzeżenie/ 

C07F P . 249701 84 09 20 

Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, 
Polska /Bogdan Marciniec, Zenon Foltynowicz, 
Włodzimierz Urbaniak, Juliusz Perkowski/. 

Sposób wytwarzania winylosilanów 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza

nia winylosilanów z zastosowaniem katalizatora 
charakteryzującego się dużą odpornością na od
czepianie kompleksu w trakcie wielogodzinnych 
reakcji i wytrzymałego w temperaturach rzędu 
443 K* 

Sposób wytwarzania winylosilanów o ogólnym 
wzorze CH2«CHSi01. R» . „ w którym R oznacza al~ 
kil raający od 1 do 5 atomów węgla w łańcuchu, 
a k je3t liczbą całkowitą równą od 0 do 3„ w 
katalitycznej reakcji addycji wodorosilanu o 
ogólnym wzorze HSiCl.R~ . , w którym 1 i k małą 
^żej podane znaczenie, do acetylenu, oharakie-
ryzuj0 eię tyra* że jako katalizator stosuje się 
fosfinowy kompleks rodu /i/ związany z modyfi-
kowanym krzemianem wstęgowym o ogólnym wzorze 
SRhGl/P/Ph/»/ , w którym n jest liczbą natural
ną przyjmującą wartości od 1 do 3, a S oznacza 
modyfikowany dwufunkcyjnym silanem i fosfinowa-
ny krzemian wstęgowy o ogólnym wzorze 4, w któ
rym x jest równe od 1 do 10 i y jest równe od 
1 do 10, przy czym reakcję addyoji prowadzi się 
w sposób ciągły w temperaturze od 353 do 443 K 
pod,ciśnieniem normalnym, /1 zastrzeżenie/ 

C07F P. 249702 84 09 20 

Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, 
Polska /Bogdan Merciniec, Zenon Foltynowicz, 
Włodzimierz Urbaniak, Juliusz Perkowski/. 

Sposób wytwarzania 1,2-bis-sililopodstawionych 
etanów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza
nia z dobrą wydajnością 1#2-bis-sililopodsta-
wionyoh etanów przy pomocy nowych katalizatorów. 

Sposób wytwarzania 1,2-bis-sllilopodstawi or
nych etanów o ogólnym wzorze CHpseOHSiCljR- jc, 

w którym H oznacza alkil zawierająoy od 1 do 5 
atomów węgla w łańcuchu, a k jest liczbą całko
witą przyjmującą wartości od 0 do 3, na drodze 
podwójnego hydrosililowania acetylenu za pomocą 
silanu o ogólnym wzorze K S i O l ^ ^ , w którya R 

i k mają wyżej podane znaossenie, polega na tym, 
że jako katalizatory stosuje się foefinowy kom
pleks rutenu /II/ lub /III/ związany z krzemion
ką o ogólnym wzorze 3 B w którym 1 oznacza grupę 
diorganotoefinową lub merkaptanową, n jest rów
ne 2 lub 3» p jest równe 1» 2 lub 3 ii jest 



Nr 6 (320) 1986 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 23 

równe 1 f 2 lub 3, lub fosfinowy kocpleks rodu 
/i/ związany z krzemionką o ogólnym wzorze 4, 
w którym X oznacza grupę diorganofoafinową lub 
diorganoaminową, a n i m mają wyżej podane zna
czenie. Cały proces prowadzi się w sposób oiąg-
łv w temperaturze od 80 do 150 C pod ciśnieniem 
normalnym oraz w fazie gazowej. Produkty reakoji 
znajdują zastosowanie jako monomery krzemoorga-
niczne oraz modyfikatory polimerów organicznych, 

/4 zastrzeżenie/ 

C07 P P. 249704 64 09 20 

Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, 
Polska /Bogdan Marciniec, Zenon Poltynowioz, 
Włodzimierz Urbaniak, Juliuaz Perkowski/. 

Sposób wytwarzania winylosilanów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywa
nia winylosilanów w fazie gazowej oraz z wyższą 
niż dotychczas selektywnością. 

Sposób wytwarzania winylosilanów o ogólnym 
wzorze CH2=CH3iCl.R_k, w którym R oznacza alkil 

zawierający od 1 do 5 atomów węgla w łańcuchu, 
a k jest liczbą całkowitą przyjmująoą wartości 
od 0 do 3, w katalitycznej reakcji addycji sila
nu o ogólnym wzorze HSiClkR, fc, w którym R i k 

mają wyżej podane znaczenie, do acetylenu cha
rakteryzuje się tym, że jako katalizator stosu
je się fosfinowy kompleks rutenu /Ii/ lub ruta
mi /III/ związany z krzemionką o ogólnym wzorze 
3, w którym Y oznaoza grupę̂  difenylofosfinową 
lub merkaptanową, n jest równe 2 lub 3, m jeat 
równe 1, 2 lub 3, a p jest równe 2 lub 3. Re
akcję prowadzi się w sposób ciągły, w tempera
turze 80 do 170°0 pod ciśnieniem normalnym, 
w fazie gazowej. / 2 zastrzeżenia/ 

C07F P. 249705 84 09 20 

Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, 
Polska /Bogdan Marciniec, Zenon Poltynowicz, 
Włodzimierz Urbaniak, Juliuaz Perkowski/. 

Sposób wytwarzania winylosilanów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬ 
nia sposobu wytwarzania winylosilanów z zastt 
sowaniem heterogenizowanego katalizatora rodu. 

Sposób wytwarzania winylosilanów o ogólnym 
wzorze CH^sCHSiCl. R, , , w którym R oznaoza al¬ 
kil zawierający oa ? a o 5 atomów węgla w łań-
ouchu, a k jest liczbą całkowitą przyjmującą 
wartości od 0 do 3, w katalitycznej reakcji ad¬ 
dycji silanu o ogólnym wzorze HSiCl. R,_, , w któ¬ 

rym R i k mają wyżej podane znaczenie do acety¬ 
lenu, charakteryzuje się tym, że jako kataliza¬ 
tor stosuje się fosfinowy kompleks rodu /i/ zwią¬ 
zany z krzemionką o ogólnym wzorze 3, w któryra Y 
oznacza grupę diorganofosfinową, cyjanową, mer¬ 
kaptanową lub diorganoamiaową, n jest równe 2 
lub 3, a m jest równe 1, 2 lub 3. Reakcję pro¬ 
wadzi się w sposób ciągły, w temperaturze od 80 
do 170 C, pod ciśnieniem normalnym, w fazie ga¬ 
zowej. /2 zastrzeżenia/ 

C08B P. 253627 T 85 05 24 

Akademie Ekonomiczna im. Oskara Langego, 
Wrocław, Polska /Tadeusz A. Gospodarek, Jerzy 
Ziobrowaki/. 

Sposób krystalizacji dekstranu z roztworów po¬ 
hydrolitycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬ 
nia spopobu umożliwiającego uzyskanie produktu 
o dużym stopniu krystalizacji. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
pohydrolityczny roztwór wodny dekstranu, otrzy¬ 
many w wyniku kwasowej hydrolizy dekstranu su¬ 
rowego pozwalającej uzyskaó użyteczne frakoje 
dekstranu, poddaje się działaniu ultradźwięków 
w zakresie częstotliwości od 20 do 30 kHz, przez 
około 10 sekund, w temperaturze 273 K, w warun¬ 
kach intensywnego mieszania, po czym roztwór 
dekstranu zadaje się etanolem w.stosunku obję¬ 
tościowym 1:1 i suszy się. /2 zastrzeżenia/ 

C08F P . 249626 64 09 17 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, 
Polska /Maria Obłój-Muzaj, Janusz Kloze/. 

Sposób otrzymywania poli /N-wlnylokarbazolu/ 
o rerulcwanej triasie cząsteczkowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬ 
nia spo3übu umożliwiającego regulowanie masy 
cząsteczkowej otrzymywanych polimerów w zakre¬ 
sie 0,4-3 min, tj. w zakresie ich przydatności 
do technik elektrofotograficznych. 

Sposób wytwarzania poli/N-winylokarbazolu/ 
na drodze polimeryzacji suspensyjnej, charakte¬ 
ryzuje się użyciem mieszanego inicjatora, w 
skład którego wchodzi związek z grupy nadbenzo-
esanów alkilowych o rodniku ^"^lO w ilości 
5-95 części wagowych w przeliczeniu na sumę 
inicjatorów. /2 zastrzeżenia/ 

C08G 
D06M 

P. 249694 84 09 19 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Bla
chownia", Kędzierzyn-Koźle, Polska /Zygmunt 
Hehn, Dominik Nowak, Jan Gniady, Maria Jaglarz, 
Jan Pethe/. 

Sposób wytwarzania środka do niemnącej impreg
nacji tkanin 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania 
środka do niemnącej impregnacji tkanin celulo
zowych, zawierającego małe ilości wolnego for
maldehydu. 

Sposób według wynalazku polega na konden
sacji 1 mola mocznika z 2-3,5 molami formaldehy-
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du w'środowisku wodnym, przy pH 7-8,8, w czasie 
5-20 minut, w temperaturze 85+5 C, a następnie 
eteryfikacji otrzymanego kondensatu 10-15 mola¬ 
mi metanolu w środowisku netanolowo-wodnyw, przy 
pH 2,5-3,2, w temperaturze 40-45 C, w czasie 20 
minut, po czym mieszaninę reakcyjną neutralizuje 
się do pH 7,5, zatęża pod zmniejszonym ciśnie¬ 
niem do zawartości 60-80% wagowych suchej masy t 
poddaje się drugiej eteryfikacji 3-7 molami me¬ 
tanolu w środowisku metanolowowodnym o zawartości 
wody 8-30# wagowych oraz zatężeniu. 

/1 zastrzeżenie/ 

C08L 
C09K 
C09D 

P. 249648 84 09 19 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, 
Polaka /Henryk Staniak, Elżbieta Tracz, Małgo
rzata Majewska, Jacek Błaszczyk, Tadeusz Pie
tras/. 

Sposób wytwarzania mas budowlanych zwłaszcza po
włok, kitów j lepiszcz epoksydowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania 
mas budowlanych nadających się do "stosowania w 
obniżonych temperaturach przy dużej wilgotności 
powietrza i na mokry beton. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
do masy epoksydowej wprowadza się w przelicze¬ 
niu na 100 części wagor.ych żywicy epoksydowej 
30-80 części wagowych adduktu 100 części wago¬ 
wych aromatycznych po]ianin z 10-50 częściami 
wagowymi związków epoksydowych w postaci częś¬ 
ciowych adduktów 3-60 części wagowych dwualkano-
loaminy z 1 gramorównoważnikiem związków epoksy¬ 
dowych otrzymywanych z p,p'-dwuhydroksydwufeno-
lometanu i epichlorohydryny lub z glikoli i epi-
chlorohydryny albo dwuglicydyloamin, 

/1 zastrzeżenie/ 

C09B P. 253481 T 85 05 20 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Bar
wników "Organika", Zgierz, Polska /Jan Baraniak/. 

Sposób otrzymywania nowych błękitnych barwników 
bezpośrednich 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza
nia nowyoh barwników, przydatnych do barwienia 
włókien celulozowych i papieru, a także do bar
wienia włókien i wyrobów poliamidowych. 

Sposób otrzymywania nowych błękitnych bar
wników bezpośrednich o ogólnym wzorze 1, w któ
rym Y oznacza resztę składnika bierno-czynnego 
szeregu benzenu lub naftalenu, ewentualnie pod
stawioną, a X oznacza resztę o wzorze -NH/CONH/ -
w którym n oznacza 0 albo 1, polega na tym, że 
dwuazuje się kwas 1-omino-8-0-fenylosulfonylohy-
droksynaftalenodwusulfonowy-3,6, wytworzony zwią
zek dwuazoniowy sprzęga się w środowisku lekko 
kwaśnym ze składnikiem biemo-czynnym szeregu 
benzenu lub naftalenu o ogólnym wzorze Y-NH-, 
uzyskany związek tsonoazowy o ogólnym wzorze 2, 
w którym Y ma wyżej podane znaczenie, dwuazuje 
się i otrzycany związek dwuazoniowy obustronnie 
sprzęga w środowisku alkalicznym z pochodną kwa
su 2-amino-5-hydroksynaftalenosulfonowego-7 o 
ogólnym wzorze 3, w którym X ma wyżej podane zna-
ozenie, po czym utworzony związek tetrakisazowy 
o ogólnym wzorze 4, w którym symbole mają wyżej 
podane znaczenie, poddaje się hydrolizie w środo
wisku alkalicznym i wyodrębnia powstały barv.nik 
o ogólnym wzorze 1. /2 zastrzeżenia/ 

C09B P. 253482 T 85 05 20 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Bar¬ 
wników "Organika", Zgierz, Polska /Jan Bara¬ 
niak/. 

Sposób otrzymywania nowych zieleni bezpośrednich 
pochodnych s-triazyny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza¬ 
nia nowych barwników, przydatnych do barwienia 
włókien celulozowych, papieru oraz włókien i 
wyrobów poliamidowych. 

Sposób otrzymywania nowych zieleni bezpo¬ 
średnich pochodnych s-triazyny o ogólnym wzo¬ 
rze 1, w którym Y oznacza resztę składnika bier-
no-czynnego szeregu benzenu lub naftalenu, ewen¬ 
tualnie podstawioną, R oznacza atom wodoru albo 
grupę metylową, etylową, metoksylową, etoksylo-
wą względnie sulfonową, R.. oznacza atom wodoru 
lub grupę metylową, etylową, metoksylową albo 
etoksylową, a X oznacza resztę składnika czyn¬ 
nego szeregu benzenu bądź naftalenu, zawierają¬ 
cą co najmniej jedną grupę sulfonową albo karbo-
ksylową, polega na tym, że kwas 1-atnino-8-0-fe-
nylosulfonylühydroksynaftalenodwusulfonowy-3,6 
dwuazuje się i utworzony zwiąsek dwuazoriowy 
sprzęga w środowisku słabo kwaśnym ze składni¬ 
kiem bierno-czynnym szerepű benzenu lub nafta¬ 
lenu o ogólnym wzorze Y-fIHp, uzyskany związek 
monoazowy o ogólnym wzorze 2, w którym Y ma wy¬ 
żej podane znaczenie, dwuazuje 3ię i otrzymany 
związek dwuazoniowy sprzęga ze związkiem dwu-
chlorotriasyncvrya o wzorze 3, wytworzonym przez 
kondensację kwasu 2-ariino-5-hydroksynaftaleno-
sulfonowego-7 z 2.4,S-trójchloro-s-triazyną w 
temperaturze C-10 C przy pK=5-7, po czyn uzyska¬ 
ny z\vi';zek disazowy o ogólnym wzorze 4, w któ-
rya Y ca wyżej podane znaczenie, kondensuje się 
ze związkiem nonoazowym o ogólnym wzorze 5, w 
któryc symbole maja wyżej podane znaczenie, w 
temperaturze 40-50 C przy pH=5-7, a następnie 
utworzony związek œonochlorotriazynowy o ogól-
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nya wzorze 6„ w kto rysa symbole mają wyżej poda¬ 
ne znaczenie, poddaje się hydrolizie działaniem 
řJMoniaku w temperaturze powyżej 70 C przy pH 
powyżej 10 i wyodrębnia powstały bármik o ogól¬ 
nym wzórEG 1« /3 zastrzeżenia/ 

G09B P . 253483 T 85 03 20 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Bar-
wników "Organika", Zgierz, Polska /Jan Bara¬ 
niak/. 

Sposób otrzymywania nowych czerwieni bezpośred¬ 
nich 

Wynalazek rozwiąauje zagadnienie otrzymywa¬ 
nia nowych barwników, przydatnych do barwienia 
włókien celulozowych i papieru, a także do bar¬ 
wienia włókien proteinowych, poliam.i dowych oraz 
skóry. 

Spoaób otrzyiaywania nowych czerwieni bez¬ 
pośrednich o ogólnym wzorze 1, w którym R ozna¬ 
cza reszty fenylową lub reazt^ o ogólnym wzorze 
2„ w którym n oznacza 0 lub 1 polega na tym, że 
dwuazuje się kwas i-amino-8-C-fenylosulfonylo-
hydrok3.ynaftalenodviřU3ulfonowy-3,6 i sprzęga wy¬ 
tworzony związek dwuazoniowy z pochodną kwasu 
2-aniino-5—łrydroksynaftalenoaulfonowego-7 o ogól¬ 
nym wzorze 3» w którym R- oznacza resztę fenylo¬ 
wą lub resztę o ogólnym wzorze 4, w którym n ma 
wyżej podane znaczenie, przy czym w wypadku, gdy 
îL oznacza reszty o ogólnym wzorze 4, używa aie. 
do sprzęgania 1f6-2ř1 mola zdwuazowanego kwasu 
i-amino-8-O-fenylosulfonylohydrokaynaftalenodwu-
aulfonowego-3,6 na 1 mol wyżej określonej pochod¬ 
nej kwaau 2-amino-5~bydroksynaftalenosulfonowe-
go-7, a następnie uzyskany związek azowy o ogólr 
nyra wzorze 5, w którym R 9 oznacza resztę fenylo¬ 
wą lub resztę o ogólnym tozorze 6, w którym n ma 
wyżej podane znaczenie, poddaje się hydrolizie 
w środowisku alkalicznym i wyodrębnia otrzymany 
barwnik o ogólnym wzorze 1. /3 zastrzeżenia/ 
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C09B P. 253484 T 05 05 20 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Bar¬ 
wników "Organika", Zgierz, Polska /Jan Baraniak, 
Chrystian Przybylski, Mirosław Pilarski, Krzysz¬ 
tof Kozłowski, Hubert Łuczak, Józef Baliński/. 

Sposób otrzymywania błękitnego barwnika do włó¬ 
kien celulozowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬ 
nia sposobu wytwarzania błękitnego barwnika do 
włókien oelulozowych, charakteryzującego się du¬ 
żą prostotą oraz łatwością technicznej realizacji» 

Sposób otrzymywania błękitnego barwnika do 
włókien celulozowych o wzorze 1 przez dwuazowanie 
kwasu 1«-amino~8-0-fenylo3ulfonylohydroksynaftale~ 
nodwusulfonowego-3|.6 i sprzęganie wytworzonego 
związku dwuazoniowego z p»krezydyną? dwuazowanie 
uzyskanego związku monoagowsgo o wzorze 2 i sprzę¬ 
ganie otrzymanego związku dwuazoniowego s kwasem 
2~N-f enyloarnino~5-hydroksynaf talenosulf onowym« 7, 
a następnie hydrolizę grupy O-fenylosulfonylowej 
w utworzonym związku disazowym o wzorze 3t charak¬ 
teryzuje się tyra,, że prowadzi się w jednej ope¬ 
racji hydrolizę grupy O-fenylosulfonylowej w związ¬ 
ku disazowym o wzorze 3 równocześnie z wyodrębnie¬ 
niem powstającego barwnika o wzorze 1 przez susse» 
nie w temperaturze powyżej 80°G zalkalizowanej 
mieszaniny poreakcyjnej po drugim sprzęganiu» 

/2 zastrzeżenia/ 

C09 B P. 253485 T 85 05 20 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Bar¬ 
wników "Organika", Zgierz, Polska /Jan Baraniak/ 

nich 

Sposób otrzymywania azowych barwników bezpośrednich 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywa¬ 

nia azowych barwników bezpośrednich z dobrą wy¬ 
dajnością i o wysokim stopniu czystości. 

Sposób otrzymywania azowych barwników bez¬ 
pośrednich o ogólnym wzorze 1, w którym A ozna¬ 
cza resztę będącą uzupełnieniem wzoru struktural¬ 
nego azowego barwnika bezpośredniego, przez dwu-
azowanle kwasu 1-amino-8-0-fenylosulfonylohydro-
ksynaftalenodwusulfonowego-3,6 i wytworzenie, 

przy użyciu uzyskanego związku dwuazoniowego na 
drodze sprzęgania 1 ewentualnych dalszych reakcji, 
związku azowego o ogólnym wzorze 2, w którym A 
ma wyżej podane znaczenie, a następnie alkalicz¬ 
ną hydrolizę grupy O-fenylosulfonylowej w związ¬ 
ku o wzorze 2 i wyodrębnienie otrzymanego barwni¬ 
ka o wzorze 1 S charakteryzuje się tyra« že pro¬ 
wadzi się w jednej operacji hydroliz-ç grupy 0~fe-= 
nylosulfonylowej w związku o wzorze 2 równocześ¬ 
nie z wyodrębnianaem powstającego barwnika o wzo¬ 
rze 1 poprzez suszenie w temperaturze powyżej 80°0 
zalkalizowanej mieszaniny poreakcyjnej po wytwo¬ 
rzeniu związku o wsorze 2« /2 zastrzeżenia/ 

C09D P. 249539 84 09 10 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, 
Polska /Paweł Rościszewski, Maria Zielecka-Sza¬ 
błowska/Bohdan Chomiszczak,, Józef Kozieła Jan 
Konieczny, Stanisław Malasiński/. 

Sposób poprawy odporności poliestrowych powłok 
lakierniczych na działanie wody, czynników atmos¬ 
ferycznych i chemicznych i środki do tego sposobu 

Sposób poprawy odporności na działanie wody, 
czynników atmosferycznych i chemicznych poliestro
wych powłok lakierniczych zawierającyoh pigmenty, 
napełniacza i odpowiednie środki pomocnicze ze 
spoiwem w postaci żywicy lub mieszaniny żywic la
kierniczych charakteryzuje się tym, że stosuje 
się żywice poliestrowe modyfikowane oligomerami 
alkilofenylo-alkoksysiloksanowymi o składzie 
bliskim do wyrażonego wzorem sumarycznymi R0~ 
Sl-/R*2/-O-Si/-R0?2/-O-Sl/B.y/OX/2 gdzie R=CH3, 

C 2H 5, lub C 3H ?, R*=GH3 lub CgH^ R
#*=C 6H 5 lub 

CH, a B^CgHc lub C H 1 # przy czym n*2, 3 lub 
4*5 b ^ n Łn* /3 zastrzeżenia/ 

C09D 
C09K 

P. 253604 T 85 05 23 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. 
Śniadeckich, Bydgoszcz, Polska /Zygmunt Kin/. 

Sposób otrzymywania środków zabezpieczających 
przed korozją 

Celem wynalazku jest opracowanie środków, 
które zabezpieczają powierzchnie stalowe lub 
żelazne. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
oksysulfoligninę rozpuszcza się w "Solpanie" 



Nr 6 (320) 1986 BIULETYN URZCDU PATENTOWEGO 27 

i dodaje się odpowiednio przygotowaną żywicę j 
składającą się z alkoholu furfurylowego i "Mo-
no&eru FA", oksysulfoligninę wraz z cynkanem j 
i tlenki ero żelazowym miesza się, w temperaturze 
od 20 dc 50^0, a następnie do mieszaniny re¬ 
akcyjnej dodaje się odpowiednie ilości aktyw¬ 
nego tlenku żelazowego. /1 zastrzeżenie/ 

C09D P. 253701 T 85 05 29 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska 
/Tadeusz Słupkowski/. 

Sposób, ,wytwarzgania, przewodzącego lakieru,po¬ 
liestrowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie y/ytwarza-
nia przewodzącego lakieru poliestrowego prze¬ 
zroczystego albo w różnych odcieniach zielonego, 

Sposób wytwarzania przewodzącego lakieru 
poliestrowego, uzyskanego w procesie polimery¬ 
zacji nienasyconej żywicy poliestrowej zawiera¬ 
jącej inicjator, przyspieszacz oraz środek prze¬ 
wodzący i parafinę cherakterysuje się tym, że 
jako środek przewodzący stosuje się O fC5-5^ 
wagowych soli ozterocyjanochinodwumetanu. 

/1 zastrzeżenie/ 

C09K 
D06M 

P. 249695 84 09 20 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 
"BLACHOWNIA", Kędzierzyn-Koźle, Polska /Kazi¬ 
mierz Poreda, Witold Haas, Mieczysław Zawadz¬ 
ki, Daniel Maksymiec, Dagmara Kliem, Irmgarda 
Joszko, Krystyna Makowska/. 

Środek do uszlachetniania wyrobów włókienniczych 
Celem wynalazku jest opracowanie takiego 

środka zmiękczającego, który naniesiony na wyro¬ 
by włókiennicze a szczególnie tkaniny z włókien 
poliestrowych i celulozowych nadaje im miękki 
"chwyt", upodabniając je do wyrobów z czystej 
wełny. 

środek według wynalazku składa się z 35-60 
: części wagowych składnika A, będącego modyfiko¬ 
wanym poliestrem tereftalowym lub mieszaniną 
kopoliestru niskoeząsteczkowego tereftalanu gli-
kowov:>~etylenowego, modyfikowanego gliceryną i 
poliglíkolem o średnim ciężarze cząsteczkowym 
•1500 lub mieszaniną kopoliestru kwasu ftalowego 
i kwasu adypinrwego z glikolem etylenowym, mo¬ 
dyfikowanym gliceryną i poliglikolem o średnim 
cięśarse cząsteczkowym 1500, 5-25 części wago¬ 
wych składnika B, stanowiącego mieszaninę zawie¬ 
rającą 20 csęści wagowych parafiny, 20 części 

1 wagowych produktu przyłączenia 16-22 moli tlenku 
etylenu do alkoholu tłuszczowego oraz 60 części 
wagowych alkoholu tłuszczowego lub stanowiącego 
mieszaninę 1-5 osęści wagowych parafiny, 1-5 
części wagowych produktu przyłączenia 18-22 mo¬ 
li tlenku etylenu do alkoholu tłuszczowego i 
3-15 caęści wagowych alkoholu tłuszczowego oraz. 
składnika C stanowiącego 30-50 części wagowych 
produktu przyłączenia 1-12 moli'tlenku etylenu 
do I-rzędowej aniny tłuszczowej lub będącego 
mieszaniną 10-22 części wagowych I-rzędowej ami~ 
•ny tłuszczowej i 18-30 części wagowych produktu 
przyłączenia 7-16 moli tlenku etylenu do I rzę¬ 
dowej aminy tłuszczowej. /?- zastrzeżenia/ 
C09K 
C09D 
B27K 

P. 253392 T 85 05 15 

Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa, 
Polska /Tytus Karlikowski, Jerzy Murawski/. 

Środki ognioochronne do zabezpieczania materia¬ 
łów drewnopochodnych i konstrukcji metalowych 

Celem wynalazku jest opracowanie takich 
środków, które z upływem czasu nabierają cech 
samoutwardzalnych przez oo stają się nierozpusz¬ 
czalne w wodzie, a pod wpływem wysokiej tempe¬ 
ratury tworzą ognioochronne powłoki piankowe« 

Środki według wynalazku są mieszaniną trój¬ 
składnikową żywic karbamidowych powstających 
w środowisku wodnym w obecności kwasu fosforo¬ 
wego, impregnatów ogniooobronnych i pigmentów 
nieorganicznych. /1 zastrzeżenie/. 

C11D P. 249719 84 09 24 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, 
Polska, /Waldemar Szyrle, Ryszard Więckowski, 
Mirosław Makowski, Andrzej Kozłowski, Aleksy 
Kuszczak, Wojciech Mniszek, Wiesław Adaniuszek, 
Genowefa Horba, Włodzimierz Śliwa, Zbigniew 
Trzaski/. 

Pasta ścierna do oczyszczania i polerowania po¬ 
powierzchni zwłaszcza metalowych 

Pasta według wynalazku zawierająca ziarna 
ácierne ścierniwa, spoiwo zíarn ácie-rnych, sub¬ 
stancje powierzchniowo czynne i wodę, charakte¬ 
ryzuje się tym? że jako ścierniwo zawiera żużel 
pomiedziowy o uziarnieniu od około 80 uc d.o oko¬ 
ło 160 urn będący mieszaniną .SiO? w ilości od 34 
do 40 części wagowych, CaO w ilości od 18,5 do 
25 caęści wagowych, ï'e i/lub FeO w ilości od 1 
do 4,8 części wagowych, Al o0, w ilości od 12 
do 14,5 części wagowych, M £ O ? W ilości od 11 do 
12 części wagowych, Na ?0 w ilości od 0,3 do 0,7 ' 
części waeowych i iL?C w ilości od 3 do 3,8 częś¬ 
ci wagowych o stosunku /CaO+MgO+PeO/t/AlpO^+SiOy' 
mniejszym od 1 i zawartości fazy szklistej5od 
45^ do 95^ wagowych i/lub - jako ścierniwo -
zawiera hutniczy tlenek glinu Al ?0 3 o uzlarnie-
niu od 40 um do 100 uns, przy czyffi łączna ilość 
ścierniwa wynosi od 20 do 60 części wagowych, 
jako spoiwo zawiera w ilości od 4 do 18 części 
wagowych kwasy tłuszczowe porafinacyjne o zawar¬ 
tości kwasów tłuszczowych nie mniej niż 96$ wa¬ 
gowych, liczbie kwasowej od 100 do 140, zawar- , 
tości substancji nie zmydlających 8ię do 3f> wa¬ 
gowych, temperaturze krzepnięcia od -5 C do 
+17 C i zawartości zanieczyszczeń nierozpuszczal¬ 
nych od 0,4/io 0,7?í wagowych i jako spoiwo za¬ 
wiera w ilości od 3 do 18 części wagowych olej 
emulsyjny '±53, a jako środek powierzchniowo-czyn-
ny zawiera w ilości od 0,05 do 2 części wagowych 
środek o charakterze niejonowym i anionowo-aktyw-
nyrn z dodatkiem polifosforanów sodu o teraperatu-
rze krzepnięcia około 5 C i wodę w ilości od 8 
do 45 części wagowych, a ponadto zawiera wodo¬ 
rotlenek sodowy i/lub potasowy i/lub amonowy w 
ilości od 0,7 do 3,5 części wagowych. 

/1 zastrzeżenie/ 

C12S P. 253629 T 85 03 24 

Akadamia Ekonomiczna im. Oskara Langego, 
Wrocław, Polska /Kazimierz Zmaczyński, Edmund 
Teodor Cibis/. 

Sposób hodowli drożdży paszowych i spożywczych 
na podłożach trudno przyswajalnych, zwłaszcza 

na hydrolu glukozowym 

Celem wynalazku, jest opracowanie sposobu, 
który umożliwia zwiększenie wydajności biomasy, 
produktywności procesu oraz pełne wykorzystanie 
sub3tratu energetycznego. 

Sposób hodowli drożdży na podłożach trudno 
przyswajalnych, zwłaszcza na hydrolu glukozowym 
z automatyczną regulacją pH, temperatury, mie
szeniem i napowietrzaniem środowiska hodowlane
go charakteryzuje się tym, że prowadzi się clą-
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głą i półciągłą hodowlę wstęcną drożdży na. pod« j 
łożu łatwo przyswajalnym» które stanowi najko¬ 
rzystniej roztwór hydrolu i melasy w stosunku j 
objętościowym 1:1, o stężeniu 5 Bx, zawierający 
od 40 do 50$ ogólnej ilości związków azotowych 
w postaci związków białkowych» przy czym proces 
przebiega cheß)ostato\|<Op a szybkością rozcień¬ 
czania DrO, 154-0,3 h" , a odbierany z hodowli 
wstępnej strumień brzeczki z drożdżami kieruje 
się do hodowli właściwej na podłożu łatwo przy¬ 
swajalnym, przebiegającej w sposób ciągły. 

/Z zastrzeżenia/ 

C21C P. 254284 85 06 28 

C12P P. 253605 T 85 05 23 

C12P P. 253606 T 85 05 23 

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, 
Wrocław, Polska /Władysław Leśniak, Jerzy Jan 
Pietkiewicz, Waldemar Podgórski, Jerzy Ziobrow-
ski, Maria Kutermarikiewicz, Stanisław Kamiński/. 

Sposób otrzymywania kwasu cytrynowego, na drodze 
fermentacji, surowców węglowodanów o wysokiej 

czystości 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu, 
który przynajmniej o połowę zmniejsza zużycie 
wodorotlenku wapnia i kwasu siarkowego oraz 
emisję ścieków i ilość produktu odpadowego -
gipsu. 

Sposób otrzymywania kwasu cytrynowego na 
drodze fermentacji surowców węglowodanowych o 
wysokiej czystości polegający na oczyszczaniu 
uzyskanego płynu pofermentacyjnego metodą bez 
wytrącania cytrynianu wapnia a następnie na za
gęszczaniu roztworu kwasu w warunkach próżnio
wych oraz krystalizacji odwirowania i wysusze
niu kryształów charakteryzuje się tym, że krys
talizację kwasu prowadzi się, bezpośrednio z 
oczyszczonego i zagęszczonego roztworu pofermen
tacyjnego,, odwirowuje się uzyskane kryształy a 
odciek z wirówki poddaje się obróbce poprzez wy
trącenie cytrynianu wapnia, rozkład cytrynianu 
kwasem siarkowym, filtrację, zagęszczenie, krys
talizację, a następnie odwirowanie i wysuszenie 
kryształów. /? zastrzeżenia/' 

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego., 
Wrocław, Polska /Władysław Leśniakr Jerzy Jan 
Pietkiewicz, Waldemar Podgórski, Jerzy Zio¬ 
browski/. 

Sposób wydzielania kwasu cytrynowego z roztworów 
pofermentacyjnych 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu, 
który umożliwia prowadzenie produkcji bezodpa-
dowej. 

Sposób wydzielania kwasu cytrynowego z roz¬ 
tworów pofermentacyjnych, które oczyszcza się 
metodą bezpośrednią tzn. bezcytrynianową w przy¬ 
padku, jeśli do fermentacji używa się 3urowców 
węglowodanowych o wysokiej czystości, na przy¬ 
kład sacharozy lub oczyszcza się je metodą kla¬ 
syczną poprzez wytrącenie cytrynianu wapnia i 
późniejszy jego rozkład za pomocą kwasu siar¬ 
kowego, w przypadku użycia do fermentacji su¬ 
rowców, węglowodanowych bardziej zanieczyszczo¬ 
nych, na przykład melasy charakteryzuje się 
tym, że prowadzi się jednostopniową krystaliza¬ 
cję kwasu cytrynowego z płynu pofermentacyjnego 
a odciek pozostający po wydzieleniu pierwszego 
kryształu oczyszcza się dodatkowo znanymi meto¬ 
dami i przeznacza w postaci płynnej do celów 
handlowych. /2 zastrzeżenia/ 

Kopalnie i Zakłady Przeróbcze Surowców 
Chemicznych "Mikrograro", Katowice, Politech¬ 
nika Śląska, Gliwice, Polska /Remigiusz Sos-
nowski, Zdzisław Murczyńgki, Stefan Po^bioł, 
Bolesław Mechulec, Hubert Kulawik/. 

Modyfikator żeliwa 

Modyfikator składa się z modyfikatora pod¬ 
stawowego w postaci pylistGj lub drobnoziarnis¬ 
tej o wielkości ziarna do 5 mm oraz lepiszcza. 
Modyfikator podstawowy zawiera w swym składzie 
wagowo 15-90$ krzemu, 0-40/i wapnia, 0-40$ mag¬ 
nezu, 0-40$ miedzi, 0-10$ cyrkonu, 0-10$ ceru, 
0-10$ glinu, 0-40$ węgla, reszta żelazo i inne 
zwykłe domieszki i zanieczyszczenia» Składniki 
te mogą występować w formie „stopów dwu lub kil¬ 
ku składników, lub też w formie składników tech¬ 
nicznych czystych. Jako lepisaose modyfikator 
ma parafinę lub stearynę, lub dowolną ich mie¬ 
szaninę, korayatnie w ilości 1,5-15$ wagowych. 

Modyfikator według wynalazku w porównaniu 
ze znanymi modyfikatorami zbrykietowanyuii ma 
większą szybkość rozpuszczania aię w ciekłym 
żeliwie, co umożliwia uzyskanie właściwego efek¬ 
tu jego modyfikacji«, Technologia-wytwarzania 
tego modyfikatora jest prosta i umożliwia wy-
korzy^tanie surowców odpadowych. 

/2 zastrzeżenia/ 

C21C P. 254285 85 06 28 

Kopalnie i Zakłady Przeróbcze Surowców 
Chemicznych "Mikrogram", Katowice, Politech¬ 
nika §3,ąska im. W, Pstrowskiego„ Gliwicet Pol
oka /Remigiusz Sosnowski, Zdzisław Murczyński, 
Stefan Podbiołs, Bolesław Machulec, Andrzej 
Nazarewicz/. 

Sferoidyzator żeliwa w postaci pastylek, kształ-
tek lub brykietów 

Sferoidyzator składa się ze sferoidyzatora 
podstawowego w postaci pylistej lub drobnoziar¬ 
nistej o wielkości ziarna do 5 mm oraz lepisz-" 
caaa Sferoidyzator podstawowy zawiera w swym 
składzie wagowo 5-20$ magnezu oraz 0-60$ krzemu, 
0-90$ żelaza, 0-90$ miedzi, 0-90$ niklu i ewen¬ 
tualnie inne zwykłe domieszki i zanieczyszcze¬ 
nia» Składniki te mogą występować w formie sto¬ 
pów dwóch lub kilku składników lub też w formie 
składników technicznie czystych» Jako lepiszcze 
sferoidyzator ma parafinę lub stearynę lub do¬ 
wolną ich mieszaninę^ korzystnie w ilości 4-17$ 
wagowych„ 

Sferoidyzator według wynalazku w porówna¬ 
niu ze znanymi sferoidyzatorami zbrykietowany-
mi ma większą szybkość rozpuszczania w ciekłym 
żeliwie» co umożliwia uzyskanie większego efek¬ 
tu jego sferoidyzacji. Jego technologia wytwa¬ 
rzania jest prosta i umożliwia wykorzystanie su¬ 
rowców odpadowych. /2 zastrzeżenia/ 

C21C P. 254286 85 06 28 

Kopalnie i Zakłady Przeróbcze Surowców 
Chemicznych "Mikrogran", Katowice, Politechni
ka Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, Polska 
/Remigiusz Sosnowski, Zdzisław Murczyński, 
Stefan Podbioł, Bolesław Machulec, Marek Bro
nisławski/. 

Odtleniacz kompleksowy 

Odtlenia.cz według wynalazku ma w swym skła¬ 
dzie podstawowym wagowo 10-40$ glinu, 30-70/O 
krzemu z tym, że ilość glinu i krzemu nie prze¬ 
kracza 85$, reszta żelazo i ewentualnie zwykłe 
domieszki i zanieczyszczenia, a ponadto lepisz¬ 
cze. Krzem występuje w postaci żelazostopu a glin 
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w formie składnika technicznie czystego lub stopu 
;•-. krzemem. Składniki podstawowe występują w po-
üfcaci pylistej lub drobnoziarnistej o wielkości 
ziarna do 5 IUITI. Lepiszczem jest parafina lub ste~ 
aryna lub dowolna ich mieszanina, korzystnie w 
ilości 4-12% wag owy ch » 

Odtleniacz kompleksowy według wynalazku w 
porównaniu ze znanymi odtleniaczarni kompleksowy¬ 
mi można produkować mniej kosztownymi sposobami, 
a ponadto wykorzystać surowce odpadowe przy za¬ 
chowaniu zbliżonych własności odtleniajacyc'i* Ma 
on postać brykietu lub kształtki, wygodnych w sto¬ 
sowaniu. /3 zastrzeżenia/ 

C22B P. 249632 84 09 18 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, 
Polska /Marek Kiesskowski, Paweł Cięćko, Ry
szard Wasiak/. 

Sposób odzysku metali, 
zwłaszcza miedzi ze ścieków i/lub zużytych roz¬ 
tworów zawierających trwałe kompleksy tych me¬ 

tali, zwłaszcza pochodzących z produkcji obwodów 
drukowanych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
ścieki i/lub zużyte roztwory przeprowadza się 
przez jeden, dwa lub więcej wymienniki jonowe 
połączone szeregowo i wypełnione Icationitea o 
aniinodwuoctanowych grupach funkcyjnych, korzys¬ 
tnie w formie wodorowej, regenerację których 
prowadzi się roztworem kwasu» korzystnie siar¬ 
kowego, a régénérât zawierający zdesorbowane 
kationy metali w postaci ich soli nieorganicz¬ 
nych, korzystnie siarczanów, a nie zawierający 
trwałych kompleksów tych metali, wykorzystuje 
się do odzysku metali innymi znanymi metodami 
szczególnie metodą strąćeniową. 

/4 zastrzeżenia/ 

C22C P. 249661 84 09 20 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska,/Leszek Dobrzański/. 

Stal szybkotnącą 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬ 
nia składu stali szybkotnącej zwłaszcza na na¬ 
rzędzia skrawające. 

Stal według wynalazku zawiera w ilościach 
wagowych.- 0,8-1,2% 0, 3-5/= Cr, 6-12% W, max. 
0,3% Ni, max. 0,04% P» do 3% V, 0,5-3,5% Si, 
0-9% Co., 0-1,5% Mn, 0-1% Mo, 0-0,2% N, 0,-0,2% 
S,'C~1,5% Ti, 0-1,5% Nb, przy czyni sumaryczne 
stężenie V, Tl i Nb w stali, mieści się w zakre¬ 
sie do 3%, a sumaryczne stężenie Gr i Mn w sta¬ 
li mieści się w zakresie 3-5%. 

/2 zastrzeżenia/ 

C22C P. 249724 84 09 24 

Vasipari Kutato es Fejleszto Vallalat, 
Budapeszt, Węgry /Istvan Tamás, Janos Kovacs, 
Szilard Riederauer/. 

Sposób wytwarzania kompleksowych żelazostopów 
na bazie krzemu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬ 
nia technologii procesu umożliwiającej zastoso¬ 
wanie tanich surowców. 

Sposób wytwarzania kompleksowych żelazosto¬ 
pów na bazie krzemu, charakteryzuje się tym, że 
przygotowuje się wsad, w którym całkowita ilość 
węgla wynosi 0,82-0,99-krotność ilości węgla, 
niezbędnej do zredukowania wszystkich tlenków, 
występujących we wsadzie oraz tę zawartość węgla 
reguluje się, wytwarzając grudki, które poza 
spoiwem zawierają z jednej strony a/ jako redu¬ 

kowane tlenki w ilości co najmniej 50% wagowych 
tlenki jedynie pierwiastków zasadotwórczych 
/grudki zasadowe/ lub jedynie pierwiastków amfo-
terycznych /grudki obojętne/, albo jedynie pier¬ 
wiastków kwasotwórczych /grudki kwasowe/, two¬ 
rzące związki lub eutektyki, stapiające gię ze 
sobą dopiero w temperaturze powyżej 1600 C, z 
drugiej zaś strony b/ zawierający węgiel środek 
redukujący i/lub węgliki w ilości, która wynosi 
bądź od 1,05-krotnosci do 1,35-krotności álLáci 
węgla, niezbędnej do przekształcenia tlenków, 
zawartych w grudkach, w węgliki /grudki bogate 
w węgiel/, bądź też 0,66-0,02-krotność ilości, 
nieodzownej do zredukowania tlenków, znajdują¬ 
cych się w grudkach /grudki ubogie w węgiel/, 
przy czym wsad składa się z: a/ bogatych w wę¬ 
giel grudek /zasadowych i/lub obojętnych i/lub 
kwasowych/ i/lub węglików w kawałkach, b/ ubo¬ 
gich w węgiel grudek /zasadowych lub obojętnych 
albo kwasowych/ lub bryłkowych tlenków pierwias¬ 
tków zasadotwórczych lub amfoterycznych albo kwa¬ 
sotwórczych oraz c/ bryłkowych nośników węgla i 
ewentualnie d/ dodatków żelaza oraz powinien on 
być w zasadzie wolny od tlenku borowego. Wsad 
redukuje aię w piecu elektrycznym. 

/1 zastrzeżenie/ 

C22C P. 254011 85 06 14 

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska 
/Zdzisław Gruszka, Adam Łapiński/. 

Sposób wytwarzania drobnoziarnistych nakładek 
stykowych wolfram-srebro-miedź-nikiel do apara-

tów elektrycznych niskiego napięcia 

Nakładki stykowe wykonuje się z drobnoziar¬ 
nistej /ziarno'poniżej 1 um/ i jednorodnej mie¬ 
szaniny proszków wolfram-srebro-miedź-nikiel, 
otrzymanej przez współredukcję współstrąconych 
wolframianów srebra, miedzi, niklu z dodatkiem 
trójtlenku wolframu. Mieszaninę proszków prasu¬ 
je się i spieka wypraski w atmosferze suchego 
wodoru w temperaturze 800-850 C, w czasie 2 go¬ 
dzin, /i zastrzeżenie/ 

C23G P. 249720 84 09 24 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska /Danuta Krupkowa, Maria Kukuła, 
Marian Wójcik, Kazimierz Kowalski/. 

Sposób oddzielania żywicy silikonowej od części 
metalicznych wybrakowanych i zużytych wyrobów 

mikroelektronicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwie¬ 
nia odzysku metali, takich jak: srebro, miedź 
i złoto z zużytych i wybrakowanych wyrobów mi¬ 
kroelektronicznych . 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
wybrakowane i zużyte wyroby oikroelektroniczne 
trawi się w gorącym ługu sodowym w temperatu¬ 
rze 150-170 C,,w ciągu 30-70 minut, przy zasto¬ 
sowaniu 2-4 dm 40-60% roztworu ługu sodowego 
na 1 kg wybraków. /1 zastrzeżenie/ 

C30B P. 253475 T 85 05 17 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska 
/Marek Tłaczała, Marek Panek, Marek Katuszek/. 

Reaktor epitaksjalny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬ 
nia konstrukcji reaktora epitaksjalnego, prze¬ 
znaczonego do otrzymywania materiałów półprze¬ 
wodnikowych metodą epitaksji z fazy gazowej. 
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Reaktor / 1 / ma kasetę umieszczoną w strefie 
chlorowania» Kasetę stanowi prostopadłcśoienny 
pojemnik / 2/ z kwarcu z labiryntowymi przegro¬ 
dami / 3 / . W przedniej ściance pojemnika i2j jest 
wykonany wlotowy otwór /A/ na gazy ze stożkowym 
szlifem /5/» umożliwiającym szczelne połączenie 
z układem gazowym reaktora epitaksjalnego, W gór-j 

nej ^ściance pojemnika /2/ jest wykonany wylotowy 
otwór / 6 / chlorku galu w gazie nośnym. 

/1 zastrzeżenie/ 

C30B. 
H01L 

P. 253476 T 85 05 17 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska 
/Marek Ratuszek, Marek Panek, Marek Tłaczała/. 

Sposób otrzymywania epitaksjalnych warstw ar¬ 
senku galu z gazy ciekłej 

Wynalazek rozwiązuje zagaôrxienie uzyskiwa¬ 
nia epitaksjalnych warstw arsenku galu, o ta¬ 
kich samych parametrach elektrofisnycznych jak 
•warstwy arsenku galu uzyskana -z roztworu gal¬ 
ar sen i jednoczesnej regulacji prędkości wzros¬ 
tu, warstw arsenku galu. 

Sposób otrzymywania epitaksjalnych warstw 
arsenku galu a fazy ciekłej polega na tyras że 
epitaksjo prowadzi sie, w atmosferze wodoru z 
ros tworu galu, arsenu i bizmutu, przy czyta za¬ 
wartość bizmutu jžKíienla się od 0f1 at i» do 97 
at ?áo ' /1 zastrzeżeni»/ 

Dział D 
WLÖKÍENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D01F 
DO1D 

P. 249697 84- 09 20 

Zakłady Włókien Chemicznych "Chemitex-Wis-
tom", Tomaszów Mazowiecki,/Polska/Jan Bednarek, 
Ewald Klimek/. 

Ciągły sposób wytwarzania włókien wiskozowych 
zwłaszcza .jedwabiu oraz urządzenie do wykonywa¬ 

nia tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ciągłego 
wytwarzania jedwabiu wiskozowego z niekonwen
cjonalną szybkością przędzenia, na zaprojekto
wanej dt> tego celu maszynie przędzalniczej o 
mniejszych gabarytach i całkowicie hermetyzują
cej zachodzące procesy chemiczne. 

Sposób według wynalazku oharakteryzuje się 
tym, że kąpiel przędzalniczą w czasie przędze
nia nici wprowadza się w ruch laminamy i kie
ruje się ją do dolnej wanny wraz ze skoagulowa-
ną nicią zawierającą ksantogenian celulozowo so
dowy podlegający procesowi dalszego rozkładu w 
czasie przebywania w kąpieli przędzalniczej, 
po czym nić w zespole dojrzewania i płukania 
prowadzona jest z wanien dolnych do wanien gór^ 
nych, z waniem górnych do wanien dolnych wypeł
nionych właściwymi dla tyoh wanien kąpielami. 

W urządzeniu według wynalazku co najmniej 
4- ciągi przędne tworzą jeden segment posiadają
cy samodzielną jednostkę napędową 1 co najmniej 
oo drugi ciąg posiada zespół suszący /6/, zaś 
występujące w'ciągu przędnym zespoły formowa
nia, dojrzewania i płukania zbudowane są z iden
tycznych elementów, na które składają się gór
ne wanny /13, 23 i 30/ 1 dolne wanny / U , 24 
i 33/ połączone ze sobą rurkami z lejkiem /11, 
22 i 32/ służącymi do prowadzenia nici /15/ 
wraz z kąpielami do óoinych wanien i rurkami 
/18, 27 i 34/, w których prowadzi się nić z dol
nych wanien do wanien górnych oraz rurkami /38/ 
przelewowymi, przy czym górna wanna /13/ zespo
łu formowania /3/ ma na dnie umieszczoną kierow
nicę /10/ kąpieli przędzalniczej i na jej wierz-
ohołku pierścień /9/ centrujący dyszę przędzal
niczą /8/, a dolna wanna /14/ tego zespołu ma 
w pokrywie umieszczoną ssawę /39/ połączoną z 
próżnią kolektorem wentylacyjnym /40/ natomiast 
górna wanna /23/ zespołu dojrzewania /4/ ma pro
wadnik /19/ i galetę /20/ a dolna wanna /24/' 
tego zespołu ma prowadniki /26/ i króciec /25/ 
odpływu kąpieli dojrzewalniczej gdy górne wanny 

/30/ zeepołu płukania /5/ mają prowadniki /28/ 
oraz galsty /29/ a dolna wanny /33/ tego zespo¬ 
łu posiadają prowadniki /i6/ i krócieo /35/fod¬ 
pływu kąpieli płuczącej' /6 zaetraezen/ 

D03D . P . 2494S8 84 09 06 

Zakłady Przemysłu Wełnianego im. P. Finde
ra "FINEX", Bielsko-Biała, Polska /Franciszek 
Skrzesińaki, Jan Kanik, Ludwik Szczypka/. 

Sposób wytwarzania tkaniny wełnianej o powierz
chni nieregularne zmarszczonej typu krepon 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania 
tkaniny o jedíiolityra stopniu nieregularnego ztnar-
szozenia na całej powierzchni i o szerokości utrzy¬ 
manej w granicach tolerancji. 

Sposób wytwarzania tkaniny wełnianej o powierz¬ 
chni nieregularnie »marszczonej typu krepon pole¬ 
gający na wytwarzaniu tkaniny z przędzy osnovíowej 
o normalnym współczynniku skrętu i z przędzy wąt¬ 
kowej o znacznie zwiększonym współczynniku skrętu, 
oharakteryzuje się tym, że w procesie przygotowa¬ 
nia wątku utrwala się skręt przędzy wątkowej przez-
oklejanie jej w wodnym roztworze koloidalnym, ea-
wierajacvai do Y% kleju kostnego oraz do 0,2i)% zmo¬ 
dyfikowanej mączki ziemniaczanej. Oklejoną prze-
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dzę wątkową suszy się i przewija na nawoje wąt¬ 
kowe. Surową tkaninę nakleja się i pierze w apa¬ 
racie farbiarskisi do barwienia sztuk»* zwoju«, 

/1 zastrzeżenie/ 

D03D P. 249700 84 09 20 

Zgłoszenie dodatkowe do petentu nr 118599. 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Prze¬ 
mysłu Wełnianego, Łódź, Polska /Krzysztof Ocz-
kowski, Jan Górczyński, Henryk Baszczak, Kazi¬ 
mierz Iwańczyk/« 

Urządzenie do zmiany gęstości wątku w tkaninie 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest 
zwiększenie zakresu regulacji gęstości wątku w 
tkaninie oraz ułatwienie montażu i demontażu " 
urządzenia» 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że posiada uchwyt /2/ osadzony na des*» 
ce /5/ regulatora osnowowego, a zawieszona w 
uchwycie dźwignia /"i/ posiada wzdłużne wycięcie 
/3/ do osadzania sworzni /A/ łączących obrotowo 
dźwignię / 1 / z cięgnami sztywnymi /6 i 7/« 

/1 zastrzeżenie/ 

D05B P. 253446 T 85 05 17 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska /Henryk 
Radzikowski, Janusz Zięba/. 

Cyfrowy zadajnik długości przeszycia maszyny 
szwalniczej 

Cyfrowy zadajnik długości przeszycia maszy¬ 
ny szwalniczej wyposażonej w przetwornik obro-
towo-iarpulsowy, charakteryzuje się tym, że do 
wyjścia przetwornika obrotowo-impulsowego /PO/ 
jest dołączone, za pośrednictwem przełącznika 
rodzaju pracy /PRP/, wejsoie szeregowe liczni¬ 
ka /L</, którego wyjście jest połączone z wej¬ 
ściem rejestru /B-/ oraz wejściem dekodera /Wt 
do którego jest dołączony układ sterujący sil¬ 
nikiem napędowym /£/ maszyny oraz układ wpisy¬ 
wania sygnału /UW/ o wyjściu połąozonym z wej¬ 
ściem wpisującym licznika /!>*/, którego wejście 
równoległe sisst połączone z wyjściem rejestru 
/R../. DO wejścia zerującego jest dołączone wyj¬ 
ście układu zerującego /UŽ/ połączonego z prze¬ 
łącznikiem rodzaju pracy /PRP/. Cyfrowy zadaj¬ 
nik zawiera n połączony szeregowo liczników 
/L.J-L /, do których są przyłączone odpowiadają¬ 
ce im rejestry /R..-R. /, gdzie n=1, 2, 3,.«« • 

/2 zastrzeżenia/ 

D06C P, 252174 85 02 27 

Aleksander Dormanow, Gdynia, Polska, Borys 
Dormanow, Krasnodar, Związek Socjalistycznych 
Republik Radzieckich /Aleksander Dormanow, Bo¬ 
rys Dormanow/. 

Rama do naprężania tkanin 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji 
ramy umożliwiającej uzyskanie dobrze naprężonych 
płaszczyzn tkanin, w kierunkach prostopadłych i 
równoległych do krawędzi tkaniny. 

Rama zawierająca elementy mocująoe tkaninę 
oraz boczne i czołowe ramiona, których końce 
ustawione są pod kątem 90 do siebie, połączone 
ze sobą w sposób rozłączny za pomocą łączących 
elementów z możliwością przesuwania ramion w wy¬ 
żej wymienionych kierunkaoh przy pokręceniu árub 
umieszczonych w elementach łąozących, według wy¬ 
nalazku charakteryzuje sie_ tym, że na górnych i 
dolnych powierzohniach końców ramion /I , 2/ wy¬ 
konane są podłużne kanaliki ./6, 7/, a między ka¬ 
nalikami /6, 7/, w czołowych stronach ramion 
/1, 2/, wykonane są ślepe otwory /8/, łączące 
elementy wykonane w postaoi naroży-nożek /3/ w 
kształcie równoramiennego kątownika, którego 
części bocznych stron zagięte są pod kątem 90 
na zewnątrz i tworzą prowadnice górną / 4 / i dol¬ 
ną /5/, odpowiednio do górnych /§/ i dolnych /?/ 
kanalików na końcach ramion /12/« Na nie zagię¬ 
tych odcinkach, między prowadnicami / 4 , 5/ wyko¬ 
nane są okna /li/* które współdziałają z kanali¬ 
kami pierścieniowymi wykonanymi na śrubach /14/ 
z gwintem/15/ współdziałających z prostokąt¬ 
nymi elementami /i 7/ z gwintem, umieszczonymi 
w prostokątnych otworach /o/ wykonanych w bocz¬ 
nych stronach ramion / 1 f 2/ za kanalikami /6, 7/» 

/5 zastrzeżeń/ 
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D06M 
C09K 

P. 249696 84 09 20 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 
"BLACHOWNIA", Kędzierzyn-Koźle, Polska /Kazi-
raierz Poreda, Witold Haas, Leopold Trybuliński, 
Edward Urbaś, Anna Byrska, Jerzy Górski, Józef 
Jaworski/. 

Sposób wykończenia 
zmiękczającego i zapobiegającego gromadzeniu się 
ładunków elektryczności statycznej na wyrobach 

włókienniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykończenia 
zmiękczającego i zapobiegającego gromadzeniu się 
ładunków elektryczności statycznej na wyrobach 
włókienniczych z włókien chemicznych i ich mie¬ 
szanek z włóknami celulozowymi lub wełnianymi. 

Sposób według wynalazku polega na napawaniu 
wyrobu włókienniczego z włókien chemicznych z 
włóknami wełnianymi, w temperaturze otoczenia, 
roztworem wodnym zawierającym 5-50 g/l 60$ wod¬ 
nego roztworu środka składającego się z 48 częś¬ 
ci wagowych poliestru tereftalowego, modyfikowa¬ 
nego poliglikolem i gliceryną, 3 części wagowych 
parafiny, 3 części wagowych produktu przyłącze¬ 
nia 18-22 moli tlenku etylenu do alkoholu tłusz¬ 

czowego, 9 części wagowych alkoholu tłuszczowe
go, 16 ozęćci wagowych I-rzędowej aminy tłusz
czowej o długości łańcucha węglowodorowego od 
18-22 atomów węgla, 24 części wagowych produktu 
przyłączenia 7-14 moli tlenia- etylenu do I-rzę
dowej aminy tłuszczowej o długości łańcucha wę
gle vodorowego od 18-22 atomów węgla, W przypad
ku wyrobów z włókien chemicznych mieszanych z 
włóknami celulozowymi, istota wynalazku polega 
aa tym, że wyrób włókienniczy napawa się w tem
peraturze otoczenia roztworem zawierającym 40-
120 g/l 50% wodnego roztworu dwuhydroksydwuroe-
tylocykłoetyłenomocznika lub 80-150 g/l 35% wod
nego roztworu dwu- i trójhydroksymtrcylomocznika,, 
10-20 g/l soli 3łabych zasad i mocnych kwasów 
oraz 5-50 g/l 60% wodnego roztworu środka, za-
wiarającego 48 części wagowych poliestru terefta-
lowego modyfikowanego poliglikolem i gliceryną, 
3 części wagowych parafiny, 3 części wagowych 
produktu przyłączenia 18-22 moli tlenku etylenu 
do alkoholu tłuszczowego, 9 części wagowych al
koholu tłuszczowego, 16 części wagowych I-rzę-
ocvej aminy tłuszczowej o długośei łańcucha wę
glowodorowego od 18-22 atomów węgla, 24 części 
wagowych produktu przyłączania 7-14 moli tlenku 
etylenu do I-rzędowej aminy tłuszczowej o długoś
ci łańcucha węglowodorowego od 18-22 atomów we 
gle. /2 zastrzeżenia/' 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

E02D P. 249582 84 09 14 

Koneckie Zakłady Odlewnictwa, Końskie, Pol¬ 
ska /Stanisław Lefek, Mirosław Kurkiewicz, Jerzy 
Baszkier, Andrzej Kaczorowski, Marianna Stasz¬ 
czak/. 

Wpust uliczny i podwórzowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienia zmniejsze¬ 
nia ciężaru wpustu. 

Korpus wpustu /1/ ma kształt prostopadłościan-
riej skrzynki. W jej dolnej ściance znajduje się 
otwór /4/ o kształcie zbliżonym do prostokątne¬ 
go, przy czym boki tego otworu równoległe do 
dłuższych boków korpusu / 1 / stanowią odcinki pros-
te, zaś pozostałe dwa boki są łukami. Wokół kra¬ 
wędzi tego otworu ukształtowany jest wypust /5/ 
skierowany na zewnątrz korpusu prostopadle do 
jego dolnej ścianki. W gnieździe korpusu /1/ osa¬ 
dzony jest ruszt prostokątny / 2 / . 

/1 zastrzeżenie/ 

E02D P. 253809 85 06 04 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Mechanizacji 
Budownictwa "Zremb", Warszawa, Polska /Aleksander 
Kasprzyk/. 

Mechanizm podnoszenia wieży, zwłaszcza wieży kafara 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji mechanizmu aby możliwe było 
zastosowanie wieży i-ramy o mniejszej wytrzyma¬ 
łości i sztywności oraz zastosowanie zwykłych 
cylindrów hydraulicznych w miejsce cylindrów te¬ 
leskopowych. 

Mechanizm składa się z belki /i/ jednym koń¬ 
cem połączonej przegubowo z ramą /2/ maszyny a 
na drugim końcu wyposażonej w wähliwy zespół / j / 
rolek podpierających, oraz z dwóch cylindrów /5/ 
hydraulicznych, których korpusy są posadowione 
na ramie /?/ a tłoczyska połączone przegubowo z 
belką /i/. /1 zastrzeżenie/ 

E03B P. 249562 84 09 11 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, 
Kraków, Polska /Tadeusz Sołecki, Stefan Łaciak, 
Jakub Siemek, Bronisław Kamiński, Jerzy Inglot/. 

Sposób renowacji studni wierconej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
skutecznego sposobu kruazenia, rozpuszczania i 
usuwania z filtra i strefy przyfiltrowej zespolo¬ 
nych cząstek stałych osadu. 

Sposób renowacji studni wierconej polega na 
tym. że podwyższa się temperaturę wody w studni, 
po czym do studni wtłacza się powietrze o zada¬ 
nym ciśnieniu, powodując tym obniżenie poziomu 
lustra wody oraz przepływ wody przez filtr do 
etrefy przyfiltrowej, a następnie nagle obniża 
si- ciÉnie'nie powietrza w studni do ciśnienia 
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otoczenia, powodując tym nagły powrót wody wtło-
•,:./,o/)o,) do strefy przy filtrowej i cykl ten pow
tarza oi Q do czas3u oczyszczenia filtra i strefy 
priiyfiltrowcj , /1 ostrzeżenie/ 

E04B 
E04C 

P. 249625 84 09 17 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Węglo¬ 
wego, Katowice, Polska /Jan Stawowy, Henryk Pe¬ 
lis, Krzysztof Wolny, Edward Olszewski/. 

Płyta ścienna ocieplana wielowarstwowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
płyty ściennej umożliwiającej oszczędność energii. 
cieplnej i przedłużenia jej żywotności. 

Płyta według wynalazku ma żelbetową żebrowa¬ 
ną /Ą i 4ą/ płytę nośną / V , izolację /2/, wyko¬ 
naną z luźno usypanego między żebrami /Ą i 4a/ 
płyty nocnej /1/ kruszywa lekkiego /l/t wypełnia¬ 
jącego wewnątrz płytę /1/ i z drugiej warstwy 
ciąr?r!j ze styropianu /&/ lub izolacją /2/ z war¬ 
stwy kruszywa lekkiego /'!/ oraz z warstwy wełny 
rsvrieralnej /g/ w której wełna /g/ zabezpieczona 
jer.t od wownątrr- płyty i na jej narożach folią 
orat; warstwą fakturową /?/, utwierdzoną do płyty 
nośnej /"!/• /? zatitrzeżenia/ 

E04B P. 253513 T 85 05 20 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Gliwickie 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, Gli¬ 
wice, Polaka /Andrzej Skorupa, Zygmunt Puchała, 
Henryk Korek, Jan Suwalski, Wacław Minta/. 

Sposób podnonsznia stropów oraz urządzenie do pod¬ 
noszenia stropów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie podnoszenia 
stropoví z poziomu przyziemia na konstrukcję wzno¬ 
szonego obiektu. 

Sposób podnoszenia stropów z poziomu przyzie¬ 
mia polega na rozdzieleniu stropów i utworzeniu 
między nimi 3zczelin dylatacyjnych, zwłaszcza o 
szerokości kroku podnośnika, a następnie łącznym 
podnoszeniu rozdzielonych stropów i kolejnym osa-
daeniu ich na konstrukcji wsporczej wznoszonego 
obiektu. Osadzenie stropów na konstrukcji wspor¬ 
czej rozpoczyna się od stropu najniższego. Osa¬ 
dzenie stropu dokonuje aię przez opuszczenie roz¬ 
dzielonych stropów. 

Urządzenie do podnoszenia stropów z poziomu 
przyziemia zawiera wieszak w postaci ramy /5/ z 
cięgnami /6/, podnośniki hydrauliczne /2/ o ruchu 
kroczącym i prowadnice /3/ podnośników hydraulicz¬ 
nych /2/ , Podnoszone stropy /&/ mocowane są do 
cięgien /6/. Rana /5/ obejmuje słup wsporczy /V 

wznoszonego obiektu oraz prowadnice /3/ zamocowa¬ 
ne do tego słupa wsporczego /1/. Kama / 5 / v/apiera 
się na podnośnikach hydraulicznych /2/. 

/Ą- zastrzeżenia/ 

E04B P. 253514 T 85 05 20 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Gliwickie 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, Gliwi
ce, Polska /Andrzej Skorupa, Zygmunt Puchała, Ste
fan Jasman, Henryk Kurek, Zbigniew Kuziela/. 

Węzeł łączący strop ze słupem wsporczym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji 
węzła, za pomocą którego łączy się strop ze słu
pem wsporczym podczas montażu i eksploatacji wie
lokondygnacyjnych obiektów o konstrukcji płytowo-
słupowej, 

Węzeł łączący strop /1/ ze słupem wsporczym 
/2/ utworzony jest z otworu /3/ o pochyłej pobocz-
nicy / 4 / w stropie / V » z poziomego elementu opo
rowego /9/ w słupie wsporczym /2/ oraz z pośred
niego elementu złącznego w postaci dwudzielnego 
kołnierza /5/ o pochyłej pobocznioy /&/. Poziomym 
elementem oporowym /9/ jest obwodowa opaska połą
czona trwale ze słupem wsporczym /?/. Dwudzielny 
kołnierz /5/ ma dwudzielny korpus /6/ w przekroju 
w kształcie litery L, natomiast elementami o pochy
łej pobocznicy /8/ są żebra /l/, usytuowane pro
stopadłe do powierzchni korpusu /6/, 

/3 zastrzeżenia/ 
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E04B P. 254031 T 85 06 17 

Kombinat Budownictwa Ogólnego "Beskid", 
Bielsko-Biała, Polska /Kazimierz Cios, Erail 
Dawid, Lucyna Krawczyk, Werner Wiencek/. 

Trzon wentylacyjny, zwłaszcza sześcio¬ 
otworowy 

Przedmiotem wynalazku jest trzon wentylacyj¬ 
ny sześciootworowy, stosowany do odprowadzania 
zużytego powietrza z wentylowanych pomieszczeń 
w budynkach pięciokondygnacyjnych jak również w 
budynkach JedenastokondygnacyjnYch zamieszkania 
zbiorowego. "_. 

Trzon złożony jest z prefabrykowanych blo¬ 
ków /1 i 2/ wyposażonych w sześć współosiowych 
prostopadłościennych kanałów /3/, przy czym blok 
/ 2/ ma kanały /3/ z wlotem /&/ umieszozonym od 
strony jednego z boków prostokątnych otworów« 

/2 zastrzeżenia/'' 

E04C P. 249569 84 09 12 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budow-
nictwa - Oddział Warszawski, Warszawskie Centrum 
Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa, 
Warszawa, Polska /Zbigniew Tyczyński, Danuta 
Błaszczyk/. 

Drobnowymarowy element budowlany 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
drobnowymiarowego elementu budowlanego z betonów 
lekkich, przeznaczonego do wykonywania ścian noś¬ 
nych lub wypełniającyche w budynkach budownictwa 
niskiego. 

Drobnowymiarowy element budowlany ma kształt 
graniastosłupa, w którego długiej osi, w jedna¬ 
kowych odstępach^ znajdują się pionowe przeloto¬ 
we otwory spełniające role deskowania dla żelbe¬ 
towych słupów stanowiących konstrukcję budynku. 
Boczne ścianki elementu zaopatrzone są w pionowe 
występy służące do wyznaczania miejsca elementu 
w linii poziomej muru, a ich wymiar jest tak do¬ 
brany, że zamykają sobą przestrzeń o przekroju 
równym wymiarom wspomnianych przelotowych otwo¬ 
rów. Dodatkowo czołowe ścianki występów jak i 
boczne ścianki elementu są zaopatrzone w kana¬ 
liki przeznaczone na tworzywo łączące wzajemnie 
elementy w całość muru. Powierzchnia górna i dol¬ 
na elementu zaopatrzona jest w uskoki o szero¬ 
kości równej połowie grubości elementu. 

/2 zastrzeżenia/ 

E04G P. 253578 T 85 05 22 

Przedsiębiorstwo Montażu i Dostaw Pieców Tu¬ 
nelowych, Kraków, Polska /Antoni Romatowski, 
Zdzisław Chołda, Andrzej Kotulski/. 

Urządzenie do kontrolowanego obalania kominów 
przemysłowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia usprawniającego proces obalania komi¬ 
nów przemysłowych. 

Urządzenie składa się z belek nośnych / 2 / po¬ 
łączonych poziomymi ściągemi /5/. Belki nośne / 2/ 
spoczywają na trójkątnym ruszcie mającym belki 
rusztu /&/i9 którego podstaw^ stanowi zabetonowany 
w cokole /6/ dźwigar /4/« Dzwlgar / 4 / ma przyt¬ 
wierdzony w górnej swej części trzpień / 7 / stano¬ 
wiący oś obrotu belek nośnych / 2 / i rusztu, któ¬ 
rego wierzchołek wsparty jest na dźwignikach /$/ 
posadowionych na podporze /10/. Ponadto do belek 
nośnych / 2 / zamooowano jednymi końcami ciąąna gór¬ 
ne/1^/ i cięgna dolne /13/, zaś drugie konce cię¬ 
gien przyspawano do wkładek zbrojenia /14/« 

/1 zastrzeżenie/ 
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E06B P. 249585 . 84 09 14 
B60J 

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpo
żarowej, Józefów k. Otwocka, Polska /Marian Bu¬ 
ryk, Jan Felfour, Marek Wcisło, Stefan Wach/. 

Drzwi żaluzjowe zwłaszcza dla samochodow pożarniczych 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 

drzwi żaluzjowycłs przystosowanych dla samochodów 
pożarniczych* która umożliwiają swofeodny &ostęp 
So szaf.,, pojemników 1 sahowkóws służących do prsse=» 
chowywańia urządzeń ± sprytu pożarniczego ora& 
ratunkowego« 

Zgodnie z wynalazki©n przedmiotowe drzwi e B*?«» 
fttawioas B przegubowo. połączonych listew metal©*" 
wychj ełsarakterysmją eię' tym? fts poszczególne lis
twy stanowią ksatałtowmiki / 1 9 1a, 1n/» korzyat-' 
Kia ffl&ją©© na całej swej ĄZygośoi wydrążenia" w 
postaci "zamkniętej wnęki /2/ , a których każdy 
kształtownik /f/ jest zaopatrzony na całej swej 
długości na jednym swym boku «? k&błąkowy występ 
/3 / 9 zakończony cylindry3znym czopem/v, który 
jest wsunięty w półkoli®śy naczep /5/ sąsiedniego 
kształtownika /1a/» uaytaowany, na jego pr®eei«iym 
boktts prsy czy® ten zaozep / 5 / ma dwustronne wy-
garbienia /€/ dla ttsyskania poobwodowej szczeliny 
pomiędzy oyliadryoziiym czopem / 4 / jednego kształ-
townika / v » a półkolistym zaozepem / 5 / sąsied
niego kształtownika /"la/. Ponadto każdy kabłąko-
wy »ystęp / 3 / kształtownika / I / ma od strony zew
nętrznej wzdłużne gniazdo / ? / dla podatnej usz
czelki /§/* /Z zastrzeżsni®/ 

E21C P. 249615 84 09 14 

Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych im. 
Generała Karola Świerczewskiego, Katowice, Pol¬ 
ska /Henryk Rogoń 

Nóż kombajnowy 

Przedmiotem wynalazku i@et nóŁ kombajnowy osa-
Ssany w uchwycie organu urabiającego. Wynalazek 
rozwiązuje zagadnienie zwiększenia trwałości nosa 

Nóż ma ostrz® składające się s dwdoh części 
połączonych ze sobą aierozłąoznie. Końoową część 
ostrza /2/ stanowi tru&nośeieralny spiek w kaztał-
oie walca /3/ zakończonego w ozęśoi roboczej ay«* 
metrycznym klinem o kąoi® wierzchołkowy® /£/« 
przy czym krawędź ostrza klina usytuowana jest w 
płaszczyźnie symetrii nozaQ lońeowa mąśó ostrze, 
nosa pracuj© ;Jako klin a kr&wędś ostrza noaa Jest 
równoległa do "płaszczyzny wys;nass&0n0.j przez tor 
urabiania noża* /1 zastrzeżenie/ 

E21C P. 249660 84 09 20 

Centrum Hechanizacji Górnictwa "Komag", Gli
wice, Polska /Andrzej Błażewicz, Jacek Curyło, 
Eugeniusz Gajda, Reinhard. Plinta, Marian Krutki/. 

Napęd posuwu kombajnu węglowego ciągnikowego 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmodyflkowa-

aia feoaatrukojl napędu posuwu kombajnu węglowego„ 
sswł&asssa kombajnu praeznaosonego do urabiania 
©I@nki©$i pokładów, eliminując moftliwosó wyaębia-
aia, się koła zębatego B zębatki sworzniowej* la— 
pęd posuwu kombajnu węglowego oharakteryzuj* się 
tym, Se zębate koło po obu stronaob swych międsy-
sębnyoh wrębów /2J ®a oylindryozną bieżnię /3/ 
stykająoą się tooznie z płaską listwą /4» 5/ zę
batki, przy ozym pod zębatym kołem znajduje się 
ogranicznik /6/ odległości, a przed wspomnianym 
kołem zębatym « prowadnik /&/ zębatki. 

/2 zastrzeżenia/ 

E210 P. 249663 84 09 20 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska /Jan Adamczyk, Leszek Bobrzański, 
Zbigniew Gębski, Eugeniusz Hajduczek, Wojciech 
Skocayński, Sygmont Jaromin/. 

Nóż do kombajnu górniewczego 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania, 

prostszej w wykonaniu, konstrukoji noża do kom-
bsjnd^ gomiozyoh. 
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Nóż do kombajnu górniczego według wynalazku 
sm trzonek złożony z części chwytowej /2/ 1 ro¬ 
boczej /3/# s styczne do górnych krawędzi /4/ 
części chwytowej /2/ i krawędzi /5/ części robo¬ 
czej /y tworzą kąt £> 180 . Podstawa płaskiej 
płytki kształtowej z węglików spiekanych po prsy-
lutowaniu tworzy s osią głóvmą/?/ eacśoi cbwy~ 
towej /2j kąt £> 0°. /2 saatrsażenia/ 

E21G P. 254231 85 06 28 

Centrum Mechanizacji Górnictwa "Komag", Gli
wice, Polska /Wenancjusz Przybytniowski, Brosi-
sław Wyłuda, Józef Górniaka Wojciech Skoczyński, 
Tadeusz Markowski, Wojciech Skolik, Jerzy Mańka,, 
Andrzej Błażewicz, Eugeniusz Gajda/. 

Bezcięgnowy mechanizm posuwu z pionowym kołem na¬ 
pędowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie smo&yfiko*. 
wania konstrukcji bezcięgnowego meah&nizmu poau-
wu, tak aby wyeliminować niekorzystne oddziały
wanie momentów zginających na zamocowania segmen
tów zębatki do konstrukcji wsporazej tego raeoba-
nizmu oraz umożliwi zmianę położenia segmentów w 
dwóch pionowych, wzajemnie do siebie prostopadłych" 
płaszczyznach » 

Mechanizm posuwu charakteryzuje się tym, s© 
każdy z segmentów / 1 / zębatki na każdym ze swych 
końców ma wypukłe odaadzenie / 2 / a którym osadzo
ny jest cbroto?JO na wsporniku /3/ zamocowanym do 
poziomo usytuowanej powierzohni /P/ wsporczej kon-
strukoji / 4 / mechanizmu posuwu0 Wspornik /3/ wy~ 
posażony jest w eworseń /5/» który pewną ozęśoią 
swej długości umieszczony jest w otworze /S/ 
ukształtowany® w postaci dwóch stożków ściętych 
skierowanych ku sobie mniejszymi podstawami, 
utworzonym przez sąsiadujące ze sobą wnęki znaj-*-
dujące się na końcaoh segmentów / 1 / zębatki. Po
nadto na każdym z końców segmentu znajduje się 
poziomo usytuowany otwór, w którym osadzony jest 
trzpień^ który pewną ozęeoią swego obwodu umieaz-
osony jest w pryzmowo ukształtowanym wybraniu 
znajdującym się ® sworzniu / 5 / wspornika /3/« 

/3 zastrzeżenia/ 

siłą kilku warstw skalnych górotworu w ociosach, 
stropnie lub spągu wyrobisk„ górniczych zwiaszcsa 
w kopalniach węgla 'Kamiennego<• 

Kotew składa się z rury /%/ ułożonej z odcinka 
roboczego /3/ oraz odcinka końcowego /€/ o średni-
cy wewnętrznej większej od średnicy sewnętrznej 
odcinka roboczego / j / i umieszczonego w rurze /I/ 
pręta /?J ze agrubieniera /10/j, o średnicy zew
nętrznej większej od wewnęti-zn^j średnicy odcinka 
robooaego /3/ rury /t/<» • /9 zastrzedeó/ 

E21D P. 249664 84 09 20 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego,.Gli
wice, Polska /Jan Adamczyk, Leszek Bobrzański, 
Eugeniusz Hajduczek, Zbigniew Gębicki, Ryszard 
Grzyb/. 

Kotew górnicza 

E21D P. 249662 84 09 20 

Politechnika Sląska im. W. Pstrowskiego, Gli
wice, Polska /Jan Adamczyk, Leszek Dobrzański, 
Eugeniusz Hajduczek, Zbigniew Gębicki, Ryszard 
Grzyb/. 

Kotew górnicza 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konetrukcji 
kotwi górniczej służącej do spinania z regulowaną 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienia konstrukcji 
kotwi ełuźąeaj do spinania z regulowaną siłą kil
ku s&rstw skalnych górotworu w oclosaon* stropie 
lub spągu wyrobisk górniczych gwłaszoza w kopal«» 
niaoh węgla kamiennego* 

Kotew składa s i ę z rury / I / z uffi&eazozony» 
w ni®J w sposób nieroziąozny oiągadłess /2/ oraz 
g p r ę t a / 3 / z odcinkiem roboczym /%3/ i p o c i e -
nionym odcinkiem /14/ przewleozonego przez oczko 
/ 9 / c iągadła /?/<> pray czym ś r e d n i c a zewnętrzna 
pooienionego odoinka 714/ p r ę t a / 3 / J e s t ani,e^ssśa 
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od średnioy wewnetrs.no;) oczka/'9/ ciągadła /2J , 
a średnica zewnętrzna odcinka robccsego /1J/ prę¬ 
ta /?/ jaet większa od średnicy wewnętrznej ocs-
ka /9/ ciągadła /2j i mniejsza od średnicy wew¬ 
nętrznej rury /1/, /12 zastrzeżeń/ 

E21D P. 249665 84 09 20 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gli
wice, Polska /Jan Adamczyk, Leszek Dobrzański, 
Zbigniew Gębicki, Eugeniusz Hajduczek/. 

Górnicza obudowa zmechanizowana 

Górnicsa obudowa ma co najmniej jedan element 
podatny^ który składa aię ? rury /I/ złożonej z 
odcinka roboczego /<*/ oraz z odcinka końcowego /5y 
o średnicy wewnętrznej więkazej od średnicy wew
nętrznej odcinka roboczego / 4 / oraz z umie8zczo~ 
nego w rurze / 1 / pręta / ? / ze zgrubieniem /11/ o 
ersdnicy zewnętrznej większej od wewnętrznej śred* 
nicy odcinka roboczego / 4 / rury /l/o 

/3 zaatrześenia/ 

E21D P. 253305 T 85 05 07 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska 
/Jan Bogusław Gwiazda/. 

Stropnica obudowy górniczej 

Wynalazek rozwiązuj© zagadnienie opracowania 
konstrukcji stropnicy lżejssaj i mniej materiaio-
chłonnej a jednocześnie bardziej trwałej od do¬ 
tychczas stosowanych» 

Stropnica isa budowę skrzynkową s poziomego 
płaskownika / 1 / i pionowych płaskowników /2/• Po¬ 
ziomy płaskownik /«/ w alejsou przedniego wysięg¬ 
nika /\/ stropnicy jest naohylony w dół w stronę 
ooioeu, a w miejsou jsj tylnego wysięgnika / 5 / 
jest obnižony w stosunku, do jego położenia w częś¬ 
ci środkowej /3/ stropnicy» w której do pionowych 
płaskowników /2/ są samocowane stojakowe gniaada 
/?/ • Stropnica jest przeznaczona do atropów zwięd¬ 
łych i eredniozwięzłyoh» /1 zastrzeżenie/ 

E21P P. 249642 84 09 17 

Kopalnia Węgla Kamiennego "Miechowice" By¬ 
tom, Polska /Stefan Gwóźdź, Tadeusz Smolarczyk, 
Ryszard Ludwiczek/. 

Wskaźnik przepływu powietrza w wyrobiskach gór-
niczych 

Przedmiotem wynalazku jest wskaźnik przepływu 
powietrza w podziemnycb wyrobiskach górniczych, 
przeznaczony zwłaasoza do kontroli otwarcia drzwi 
tam wentylacyjnyoh. 

Wynalazek rozwiązuj© zagadnienie opracowania 
wskaźnika oechującego się prostotą konstrukcji 
i małą wrażliwością na wilgoć i duże zapyleni* 
powietrza. Istota rozwiązania polega na zastosowa
niu obudowy gfcrzyakowaj /1/» wewnątrz której za
mocowana jest obrotowo płytka wyohylna /2j zao
patrzona u dołu w kontaktron /5/. Pod tym kontak-
trenem na obudowie wskaźnika umieszczony jest mag
nes stały /&/ * Oba końoe kontaktronu /5/ są połą
czone ssa pomooą giętkich przewodów /6/ z listwą 
zaciskową /?/, która z kolei jest połąozona kab
lem z punktem dyspozycyjnym na powierzchni kopal
ni . Poza tym na powierzchni górnej obudowy /I/ aą 
zamocowane trwale dwie pary uchwytów /9/ rozmiesz
czonych symetryoznie na tej powierzchni. 

/1 zastrzeżenie/ 

E21F P. 249698 84 09 20 

Kopalnia Węgla Kamiennego "Czerwone Zagłębie", 
Sosnowiec, Polska /Wojciech Skoczyński, Janusz 
Strzemiński/. 

Sposób naprawy powłoki 
elastycznych lutni wentylacyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu naprawy uszkodzeń w powłooe lutni, bez 
stosowania przerw w przewietrzaniu* 

Sposób naprawy powłoki elastycznych lutni wen¬ 
tylacyjnych stosowanyoh w górniczej wentylaoji 
wyrobisk, charakteryzuje się *ym, že brzegi po¬ 
włoki i y wyciąga się wokół pęknięcia w kształt 
warg /Z/ > które od zewnętrznej strony obkłada się 
technologicznymi podkładkami / 3 / i zszywa wargi 
/ 2 / aa pomocą zazywki /4/« /2 zastrzeżenia/« 
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Dzia* F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

F01N 
PO4C 
GO1M 

P. 253432 T 85 05 15 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska /Joseph 
de Krasiński, Włodzimierz Wawszczak/. 

Dyfuzor 

Celem wynalazku jest skonstruował© dyfuzora 
o szerokim zakresie zastosowania i mającego włas
ności tłumienia hałasu. 

Dyfuzor na przewód rurowy /1/, cylindryczny 
na swym początku i o zwiększającym się. w sposób 
ciągły przekroju tak, iż jego wewnętrzna powie%?%-= 
chnia jest wypukła, a jego konieo tworzy kołnierz 
prostopadły do osi geometrycznej przewodu, zaś 
wewnątrz jest umieszczony, na wspólnej osi trzpień 
/2/ stanowiący bryłę obrotową o zwiększającym się 
w sposób ciągły przekroju, przy czym wierzchołek 
trzpienia jest umieszczony w pobliżu odcinka cy
lindrycznego przewodu rurowego, zaś jego konieo 
tworzy kołnierz prostopadły do osi trzpienia. Koł
nierz przewodu rnrowogo /1/ i trzpienia /2/ są pod
łączone ze sobą tak, iż między wewnętrzną powierz™ 
chnią przewodu rurowego i powierzchnią trzpienia 
jest utworzona szczelina / 4 / . Dyfuzor znajduj© za
stosowanie w naddźwiękowych tunelach aerodynami oz*, 
nych oraz jako tłumik silnika tłokowego. 

/1 zastrzeżenie/ 

P02K P . 2 5 3 5 6 2 T 83 05 22 

Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownic¬ 
twa Kolejowego, Warszawa, Polska/Wiesław Gorczak/ . 

Zestaw urządzeń 
do rozruchu s i l n i k ó w spalinowych lokomotyw z pzre¬ 

kładnią. e lektryczną 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienia opracowanie 
zastawu urządzeń do rozruohu silników spalinowych 
nie wymagającego stosowania baterii akumulatorów 
ani prostownika z opornikami wodnymi* 

W zestawie według wynalazku do prądnicy obco-
wzbudnej prądu stałego /3/ przyłączony jest regu
lator wzbudzenia / 4 / wraz z układem sterującym /5/ 
zawierającym programator wybierający wielkości na*» 
pięoia w funkcji prądu rozruchu, przygotowane dla 
określonych typów lokomotyw spalinowych z przekład
nią elektryczną. /1 zastrzeżenie/ 

F15B P . 247620 84 05 09 
B06B 

Politechnika Gdańaka, Gdańsk, Polska, /Aadrzej 
Darski/. 
Generator pulsacji płynu 

Wynalazek saa saa aelu opracowani© t&kiej ko»» 
strukoji generatora pulsaoji płynówe w której 
afiipli*uda I częstotliwość pulsaoji ssogą być re
gulowań© niezależni® od siebie i obciążenia ro» 
boozego© 

Generator ptóLeacji płyau stanowią dwa suwaki 
tłoczkowe /1 i 2/ umieszozone w odrębnie zasilą** f 
nyoh cyltndrów«»gasilającego /3/ i sterującego /4/'e 
« których każdy zaopatrzony jest w obwodowa kanał 
zasilający /5/ usytuowany n połowi© odległości 
cylindra /3» -4/ oraz w symetrycznie względe® ni©*» 
go rozBiaszbzon© kanały odpływowe /&/. i spływowe 
/ 7 / 9 zaś od strony'podstaw cylindry /3 i 4/ są 
połączone ze eobą i z kanałami /6/ cylindra ai©«* 
rającego /3/ oraz a urządzeniami o regulowanej po-
Jasności /10/ S W cylindrze /3/ suwak / 1 / zaopat
rzony jest w przynajmniej dwa zespoły tłoczków / 8 / 
usytuowanych po obu eironaoh kanału /5/» Krawędzi© 
skrajne kanałów /6/ znajdują się w odległości ale 
taniej szej niż krawędzie skrajne powierzchni przy
słaniających tłoczków /s/* Szerokość" powierzchni 
przysłaniających tłoczków /ty sąsiadujących z k&~ 
nałeas / $ / jeet nie mnlejsaa niś odległość Między 
skrajnymi względea aiebie krawędziami ksaaSów 
/6 i 7/• Eatomiaet w cylindra© sterującym / 4 / od
ległość sąsiadujących z© gobą kjfa«?edsi kaaał<5^ 
/(S/ nie jest aaisjsza niż odległość między sąsia
dującymi krawędziami powlerzchai prisysłaniających 
tłoczków /8/e /* zastrzeżenie/ 
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F15B P. 249579 84 09 14 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska 
/Andrzej Zelczak/. 

Pneumatyczny przetwornik pomiarowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie kompensaoji 
błędu nieliniowości strukturalnej charakterystyki 
statycznej. 

Istota wynalazku polega na tyra, że przetwor
nik zadera w Pftli sprzężenia zwrotnego, przewód 
pneumatyczny /f/, połączony z pierwszą komorą / 4 / 
oraz z przestrzenią roboozą /7/ zaworu /&/ zam
kniętego membraną /9/ na której jest osadzona dru
ga przysłona /10/ o powierzchni dławiącej wypływ 
czynnika roboczego z drugiej dyszy wylotowej /11/, 
umieszczonej w drugiej komorze /\2/ utworzonej 
przez pierwszą dyszę wlotową /Ż/ i drugą dyszę wlo
tową /13/ w przewodzie zasilająoym / 1 / . 

/2 zastrzeżenia/ 

F15B P. 249656 84 09 19 
A62B 

Instytut Technicznych Wojak Lotniczych, War
szawa, Polaka /Janusz Jankowski, Janusz Skarzycki/ 

Urządzenie do sprawdzania pneumatycznego kompensa
tora lotniczego ubioru wysokościowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia, pozwalająoego na pomiar zmian gruboś- j 
ci kompensatora umieszczonego w barokomorze. 

Urządzenie według wynalazku zawiera poziomą 
płytę /1/ z regulowanymi nóżkami /12/ oraz wspor
nikiem / 2 / f do którego przytwierdzona jest co 
najmniej jedna listwa /6/ z podziałką milimetro
wą oraz wskaźnik /8/, zakończony talerzykiem opo
rowym /9/ 1 umieszczony przesuwnie w płaszczyźnie 
pionowej i wzdłuż podłużnej osi listwy /6/. 

/Z zastrzeżenia/ , 

P15B P. 249681 84 09 20 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 
"Mera-Piap", Warszawa, Polska /Tadeusz Sołtyk, 
Zbigniew Rudnicki, Marek Petz/. 

Przystawka pneumatyczna do robota przemysłowego 

Przedmiotem wynalazku jest przystawka pneuma¬ 
tyczna do robota przemysłowego umożliwiająca: 
zwiększenie udźwigu* 

Według wynalazku, przystawka pneumatyczna po¬ 
woduje odciążenie co najmniej jednej osi swobody 
robota / 8 / poprzez dołączony do tej osi jeden si¬ 
łownik pneumatyczny / 1 , 2, 3/ zasilany z układu 
zasilającego /4/, poprzez zbiornik wyrównawczy 
/5, 6, 7/ przyspieszający wyrównywanie ciśnień i 
przeznaczony dla obranego siłownika pneumatyczne¬ 
go / 1 . 2 , 3 / 1 obranego ciśnienia. Układ zasila¬ 
jący / 4 / ma wejście sygnału sterującego /9/ od 
robota. /3 zastrzeżenia/ 

P15B 
G01P 

P. 249717 84 09 24 

Politeołmika Warszawska, Warszawa, Polaka 
/Andrzej Zelczak/. 

Pneumatyczny element przepływowy 

Przedmiotem wynalazku jest pneumatyczny ele
ment przepływowy, stosowany w budowle pneumatycz
nych przetworników pomiarowyoh w oelu korekoji 
własności metrologicznych charakterystyki statycz
nej. Wynalazek rozwiązuje zagadnienie polepszania 
oharakterystyk metrologicznych. 

Istota wynalazku polega na tym, że dysza-kry-
za/?/ osadzona jest współosiowo oraz sprężyście, 
korzystnie na sprężystym mieszku /6/. zaś na prze
ciw otworu przelotowego dyszy-kryzy /2/ umiesz
czony jest na stałe w komorze olśnienia pomiaro
wego /y element dławiący przepływ czynnika robo-
ozego /7/, ukształtowany korzystnie w formie stoż
ka o tworzącej dobranej w zależności od zmiennośol 
przebiegu ciśnienia w komorze ciśnienia /3/ do 
wielkości szczeliny pomiarowej. /12 zastrzeżeń/ 
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F15B 
F16K 

P. 253755 85 05 30 

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego "BIMOR" 
Szczecin, Polska /Jerzy Sadowski, Wojciech Sobo-
lewski/ . 

Układ automatycznej regulacji urządzeń, zwłaazcza 
termohydraulicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej i taniej konstrukcji układu automatycznej 
regulacji parametrów przepływającego medium i do¬ 
stosowania ich do aktualnie występujących zmien¬ 
nych potrzeb odbiorczych. 

Układ składa się z zawieradła / 1 / z siłowni¬ 
kiem napędowym /2/ , czujnika sterującego / 3 / i 
dwóch przekaźników ozasowych. Pierwszy przekaźnik 
ozasowy /4/» powodujący zamykanie lub otwieranie 
zawieradła /1/ przy pomocy siłownika napędowego 
/ 2 / pod wpływem impulsu czujnika sterującego /3/, 
jest uruchamiany w cyklu nadawczym przez drugi 
przekaźnik czasowy /5/. /1 zastrzeżenie/ 

F160 P. 249757 84 09 24 

Okręgowy Związek Spółdzielni Pracy, Ośrodek 
Rozwoju Techniki, Wrocław, Polska /Bogusław No-
wicki, Julian Kowalozyk/. 

Sposób montażu łożysk rolkowych 
i urządzenie do montażu łożyak rolkowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób montażu 
łożysk rolkowych i urządzenie do montażu łożysk 
rolkowych, zwłaszcza końcówek pilarek łańcuszko¬ 
wych. Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejsze¬ 
nia pracochłonności i kosztu montażu łożyska« 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
stolik /z/ z unieruchomionym na nim pierścieniem 
zewnętrznym /19/ łożyska /18/ wprowadza się w ruch 
obrotowy i doprowadza jednocześnie niezbędną ilość 
rolek /23/ na bieżnię /21/ tego pierścienia, po 
czym wprowadza się pierścień wewnętrzny /22/ ło¬ 
żyska /18/ między obracające się rolki przylega¬ 
jące do bieżni /21/ pierścienia zewnętrznego. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje 
sie tym, że ma korpus / 1 / z obrotowym stolikiem 
/ 2 / wyposażonym w blokadę pierścienia zewnętrzne¬ 
go /19/ łożyska /18/ na czas obrotów stolika i 
ruchomą nakładkę osłaniająoą / 4 / stolika oraz gło¬ 
wice. / 7 / z chwytakiem /8/ do trzymania pierście¬ 
nia wewnętrznego /22/ łożyska /18/ w czasie jego 
montażu i mechaniczny podajnik porcjujący rolki 
/23/ w żądanej ilości dla danego łożyska. Blokada 
stolika jest wykonana w postaci trzech wysuwanych 
kołków blokujących /3/, a nakładka osłaniająca 
/ 4 / jest wyposażona w otwór /!/ do zasypywania 
rolek /23/ z rynienki prowadzącej podajnika rolek. 

/7 zastrzeoeń/ 

P16D P. 249722 84 09 24 

Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych im. 
Generała Karola Świerczewskiego, Katowice, Polska 
/Zenon Wasyłeczko, Gustaw Opałka, Edward Urbanek, 
Maurycy Siwczyk, Krzysztof Zapa/. 

Sprzęgło hydrokinetyczne w obudowie iskrobezpiecznej 

Przedmiotem wynalazku jest sprzęgło hydroki-
netyczne w obudowie iskrobezpiecznej» mające za¬ 
stosowanie w maszynach, zwłaszcza górniczyob, 
pracujących w wyrobiskach metanowych. Wynalazek 
rozwiązuje zagadnienie opraoowania sprzęgła nie 
powodującego zagrożenia wybuchowego. 

Sprzęgło według wynalazku ma umieszczony wir¬ 
nik pompowy / 1 / i turbinowy / 2 / w obudowie dwu-
ozęściowej /3a i 3b/, wytłoczonej z blachy stalo¬ 
wej. W obudowie /3a/ są osadzone symetrycznie na 
obwodzie dwie tuleje stalowe /&/ w któryoh umiesz¬ 
czone są korki wlewowe /9/ i korki topikowe /10/, 
przy czym tuleje /&/ o dobranej długości / 1 / wraz 
z korkami /10/ r znajdująoymi się w bezpośrednim 
kontakcie z cieczą roboczą, skuteozniej zabezpie¬ 
czają sprzęgło przed przegrzaniem. Nadto w segmen¬ 
cie obudowy /3b/ są wykonane otwory gwintowe /11/, 
zaślepione korkami /12/ a w wirniku /2/ otwory 
gładkie /12a/, służąoe do blokowania sprzęgła 
przez wprowadzenie w nie końcówki śrub blokujących. 

19 
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Segmenty obudowy /3& i 3b/ wras s wirnikiea /1/ 
ułożyskowane są odpowiednio łożyskami ~ walcowy» 
/&/ i kulkowym /'?/, zaś uezozelnienia sprzęgła, 
stanowią pierścienie /14, 15, 16 i 17/ typu*"Sim¬ 
mer" : względnie dla sprzęgła pracująoego na l'une 
oieose robocze o gorszych własnościach smarnych i 
antykorosyjnych, dwa pierścieni® /15 i 17/ 1 j>od~ 
trój ne wewnętrzne uszczelnienie caožowe aa pomooą 
sprężyny /19/. .naciskającej na pokrywę /20/ i 
popraez kołek /21/ na pokrywę /2?J 1 piereoieni© 
uszczalniające /23 i 24/. Dodatkowo sprzęgło pra¬ 
cujące na inne rodzaje cieczy niż oleje,, sa wbu¬ 
dowany zawór bezpieczeństwa ?18/, zabezpieczający 
go przed roKerwaiiiem pod wpływeia dużego ciśnienia 
pary» powstałego w przypadku niezadziałania kor¬ 
ka topikowego /10/. /2 ssasstrseaenią/ 

F61D P. 251042 64 12 19 

P i e r w s z e ń s t w o s 84 09 13 - Węgry / n r 3450/84/ 

C s e p e l A u t o g y a r , S z i g e t s z e n t m i k l o s , Węgry, 

Sprzęgło elektromagnetyczne zwłaszcza do dmuchawy chłodzącej w pojeździe samochodowym 

odpowiadającą J«J powiersohnią podparol«. /13/ jest 
umiaeaczony element praeknźuikowy /i-i/, »tojąoy « 
prsyuajaanisj jednym element«» oierr»y» /16» Vł/~ w 
połączeniu wjauazonyaj i którego powlerzchuia oier-
na opiera się na napędzającej ozęści /6/ albo na 
napędzanej części / j , 4/. Element przekaźnikowy 
/I V jest tak włączony w łańouoh przenoszący aii«?,, 
utworzony z części napędzającej /6/% apr^żyny /12/ 
przenossiąodj Ejoiaent 1 częeci napędzanej /3, 4/, 
że element cierny opiera się n& jeüoej % części nâ  
p pasających /6/ lub o z ości, napędzanych /3, 4/, a 
eleiseut przekaźnikowy /î4/ j«st otiadsojoy międey 
drugą ozęśoią a sprężyną /12/ przenoszącą elenent, 

/ ń/ 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sprzęgła elektromagnetycznego, w którym wypływa
nie magnetiowainego proszku wypełniającego byłoby 
niezawodnie unie-aożliwion®. 

W rozwiązaniu według wynalazku jedna połówka 
/2j sprzęgła ma pierścieniową wnękę, a druga po
łówka /5/ sprzęgła jest dopasowana do tej pier
ścieniowej wnęki Be szczeliną. Ta szczelina po
między obiema połówkami wypełniona jest magneso-
walnyia proszkiem /11/. W jednej połówce sprzęgła 
lub obok niej umieszczony jest pierścieniowy ele
ktromagnes/4/. Szczelina pomiędzy obiema połów
kami / 2 , 5/ sprzęgła zamknięta jest pierścienio
wymi zaporami magnetycznymi /?» 8/» W zamkniętej 
przestrzeni utworzonej przez obie połówki / 2 , 5/ 
aprzęgła i zapory magnetycznej /7» 8/ znajdujecie 
wagnosowalny proszek /11/. /5 zastrzeżeń/ 

P16H P. 249754 84 09 24 

Ośrodek Badawczo-Bozwojowy Obrabiarek i Urzą-
dzetń Specjalnych, Poznań, Oddział Motoreduktorów 
i Reduktorów, Bielsko-Biała, Polska /Józef Matu-
szek, Marek Czernek/. 

Uzęblenie kół zwłaszcza w przekładni cykloidalnej 
palcowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania-' 
przekładni cykloidalnej palcowej mającaj dobre 
ślady dolegania zębów satelity i rolek przy aa-
ohowaniu prostej t*ołmologii obróbki sseabajaiosnej 
el«isentćn przekładni. 

W ty® ó®lu lilii® sębów satelity /6/ i tworzą
ce rolek są liaiaati krzywymi wklęsłymi lub wy
pukłymi, o równych lub różnych promieniach krzy
wi sa we współpracujących z© sobą punktach. 

/1 zastrzeżeni*/ 

P. 25IO43 o 84 12 19 

P.ier»8Z*âstwoï 84 09 13 - Węgry /nr 34 31/64/ 

Csepel Autógyár» Ssigetsaentraiklos,, Węgry» 

Wynalazek rozwiąsuje zagadnienie opracowania 
tarczy cierne;} sprzęgła, w której tłumienie drgań 
skrętnych we wszystkich sekretach obciążenia było
by optymalne proporcjonalne do przenoszonego mo
na «n tu. 

Tarcza oierna apraęgła* swłaescssa do posadów _ 
eesiochoG owych, składa aię ze stycsjnej sprężyny /1£/ 
przenoszącej «oiasnt, umieszozonej między caęściassl 
napędzający&i i napędsanyrai i jest tak uksstałto-
wana, &e saiędsy co najmniej jednya końcem co naj-
wnie;} jsdne^ sprężyny /Ig/ prs6Jxoaaące,j moment a 

P16J P. 249573 34 09 13 
B25K 
B22P 

Spets ia lnos Konstruktorska Bjuro Gidroimpul-
snoi Takhniki Siborskogo Otdelenia Akademii Nauk 
SSSE, Nowosybirsk, Związek Socja l i s tycanycb Re-
publ ik R a d z i e c k i c h / J u r y G. Kuznetsov, Vladimir 
V, Adischev, Oleg I. Stoyanovsky, Alexandr F. 
Cherendin, Alexandr V. Levochkin, Ljudmiła A. 
T a l z i / . 
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Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
.̂araraetrów wytrzymałościowych obudowy komory. 

Komora do eksplozyjnej obróbki materiałów sa«r 
wiera obudowę, mającą część ćrodkową, dna i stół 
roboczy, Częlc érodkowa jest wykonana w postaci 
oylindróws osadzonych współosiowo ze szczeliną. 
Cylinder wewnętrzny /3/ jest osadaony z zadaną 
szczeliną /b/ względem kołnierzy czołowych /6, 7/ 
cylindra zewnętrznego /2j i jest wycentrowany 
waględera tago ostatniego według średnicy wownętrz— 
nej• Komora raož« być wykorzystana w przemyśle aa-
ezynowym do wybuchowego zgrzewania materiałów» 
sswlększania wytrzymałości materiałów za poraooą fal 
udarowych ora?; do prasowania materiałów proszko¬ 
wych, /2 zastrzelenia/ 

P16J 
B23K 
B22F 

P. 249589 84. 09 14 

Spetaialnoe Konstruktorskoe Bjuro Gidroimpul¬ 
snoi Tekhniki Sibirskogo Otdelenia Akademii Nauk 
SSSE, Nowosybirsk, Związek Socjalistycznych He-
publik Radzieckich /Jury Grigorievich Kusnetsov/. 

Urządzenie do eksplozyjnej obróbki materiałów 

Celem wynalazku jest opracowanie urządzenia 
do eksplozyjnej obróbki materiałów, którego kon¬ 
strukcja stołu roboczego poprawi jego w£aściwoś-

cl tłumiące i zmniejszy obeią&enia udarowe, pr?s9-
»o«gone przess stół na podstawę komory* 

Ursą&zenie do eksplozyjnej obróbki raate*i*.łów 
według wynalasku zawiera komorę /1/ a umieazciso-
nym na jej podstawie stołem robocsysn /3/. Stół 
roboczy / ? / zawiera powłokę cylindryczna /4/» w 
której osadzona jest płyta podporowa /6/» mająca 
występy /?/ i wgłębienia /8/ • Występy /7/ są przed 
wybuchem umieszczone częściowo w ośrodku tłumią
cym /5/» znajdującym się również w powłoce. Płyta 
podporowa /6/ jest osadzona z możliwością prze
mieszczania się w kierunku ośrodka tłumiącego /5/ 
podczas wybuchu oraz powrotu po wybuchu do swego 
położenia pierwotnego. Urządzanie to isoAe być wy
korzystane w praetnyBle maszynowym do zgrzewania 
materiałów za. pomocą wybuchu, zwiększania wytrzy
małości materiału za potnocą fal udarowych oraz pra
sowania materiałów proszkowych. /?. zagtr?.9*enia/ 

P16 J 
B23K 
B22F 

P. 249627 84 09 17 

Spetalalnoe Kcnstruktorskoe Biuro Gidroirapul— 
sknoi Techniki Sibriskogo Otdalenia Akademii Nauk 
SSSR, Nowosybirsk, Związek Socjalistycznych Re
publik Radzieckich /Jury Grigorievich Kuznetsov, 
Hina Mironovna Kharchenko, Andrei Andreevich De-
ribas/. 

Urządzenie do eksplozyjnej obróbki materiałów 

Celem wynalazku jest opracowanie urządzenia 
do eksplozyjnej obróbki materiałów, w którym za
siek, łączący ruchomą i nieruchomą część obudowy, 
byłby tak wykonany aby powstały lepsze warunki 
eksploatacji urządzenia^ wzrosła niezawodność po™ 
łączenia nieruchomej i ruchomej części obudowy 
urządzenia podczas wybuchu i uprośsosona została 
konstrukcja i technologia wytwarzania zamka urzą
dzenia. 

Urządzenie według wynalazku zawiera obudowę 
/1/, złożoną z części ruchomej / Ą / i nieruchomej 
/i/, połączonych za pomocą zamka /5/» Zamek /5/ 
zawiera występy pierścieniowe /o., 7/ oraz klamry 
pierścieniowe / 8 9 9/» obejmujące odpowiednio te 
występy» Jeden z występów i jedna z klamer są wy
konane odpowiednio na połogach obwodów czół częś
ci ruchomej / Ą / i nieruchomej /2f obudowy /1/, a 
drugi z występów i druga klamra ~ na pozosta~ 
łych połowach obwodów czół części nisruchosej 
/2/ iruohomej /4-/ obudowy /1/„ Urządzenie do 
eksplozyjnej obróbki materiałów raoże być wyko
rzystane w przemyśle maszynowym do zgrzewania 
materiałów za. pomocą wybuchu, zwiększania wy
trzymałości materiałów za pomooą fał udarowych 
oraz do prasowania materiałów proszko-,.-ajrych. 

/ 6 Bastrzeaeń/' 
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F16L P. 249565 84 09 11 

Biuro Projektów Ciepłownictwa Wodociągów 
i Kanalizacji "Cewok", Warszawa, Polaka /An-
drzej Mandel, Krzysztof Kozakiewicz, Andrzej 
Cylwik, Andrzej Żmigrodzki, Andrzej Zgoła, 
Zofia Koter/ . 

Bezkompensatorowy sposób prowadzenia rurociągów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬ 
nia bezkompensatorowego prowadzenia rurociągu 
zwłaszcza ciepłowniczego, w którym kompensację 
wydłużsń termicznych uzyskuje się poprzez Jego 
odpowiednie ukształtowani». Podstawowy eamo— 
kompensujący fragment rurociągu /i/ pomiędzy 
podporami /2/ składa się z odcinków rur /3/ 
ułożonych po łuku o określonej charakterystyca 
fo i tworzących element linii falistej. 
XT /2 zastrzeżenia/ 

P17C P. 249584 84 09 14 
G05D 
Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia 

P. 249583 

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciw
pożarowej, Józefów k. Otwocka, Polska /Jerzy 
Ciszewski, Wiesław Kutkiewicz, Mirosław Zda-
nowski/. 

Urządzenie do regulacji ćiśnienia 
w zbiornikach zwłaszcza systemów gaśnizcych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬ 
nia urządzenia zapawniającego stabilizację cié« 
sienią dla różnych wydatków środka gaśniczego. 

Urządzenia według wynalazku zawierające: 
iikiad separujący / V . generator /5/t bramkę 
BAND/2/, licsnik/4/, deiaultiplekoer /5/t in-
wertery /§/* układy odpalania epłonki / ? / , układ 
zerujący /8/f zasilaos /9/, charakteryzuje aię 
tym, &Q sygnał z czujnika ciśnienia za pośred¬ 
nictwem układu 8eparującego jest podawany na 
pierwsze wejście branki / 2 / , do której drugiego 
wejścia podany jest sygnał z wyjścia prostego 
generatora /3/ ¥ którego wyjście zanegowane jest 
przyłączone do wejścia strobującego demultiplek-
sera /5/t mającego wyjścia podłączone aa pośred« 

nictwem inwerterów /6/ do układów odpalająoych, 
sterowanego z wyjścia branki /2j aa poérednio-
twesn licznika /4/ zerowanego układem /e/. Obni¬ 
żenie ciśnienia poniżej wartości zadanej w 
zbiorniku prowadzi do otwarcia odpowiedniej 
ilości zaworów butli z« sprężonym powietrze« 
regulująo ciśnienie. /5 zastrzeżeń/ 

F17C P. 249623 84 09 17 

Biuro Projektów "Naftoprojekt", Warszawa, 
Polska /Ryszard Wrotnowski, Janusz Ignatowicz, 
Zdzisław Klaga, Roman Sławiński/. 

Zespół magazynowo-dystrybucyjny paliw płynnych 

Przedmiotem wynalazku jest zespół magazy-
nowo-dystrybucyjny paliw płynnych służący do 
przyjmowania z aatocystern, magazynowania w 
zbiorniku i wydawania do pojazdów będź pojem¬ 
ników, paliw płynnych. 

Zespół składający się ze zbiornika magazy¬ 
nowego i odmierzacza paliw charakteryzuje się 
tym, że odmierzacz paliw płynnych /4/ zamonto¬ 
wany jest na ramie /3/ umieszczonej bezpośred¬ 
nio na wydłużonej szyi włazu /z/ zbiornika ma— 
gaaynowego / 1 / wyprowadzonej nad powierzchnie 
ziemi. /i zastrzeżenie/ 

P23Q P. 249713 84 09 21 

Zakłady Aparatury Elektrycznej "MERA-REFA", 
Świebodzice, Polska /Mieczysław Krawiecki, 
Mirosław Żubryd, Zbigniew Bernasiński/. 

Sposób mocowania żarnika zapalniczki 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie prostego 
a trwałego mocowania żarników w zapalniczkach 
szczególnie do gazu. 

Żarnik /6/ umieszcza się w nacięciach dwa 
osłon / 1 / osadzonych trwale na złączu / ? / izo-
lującya, a następnie wywiera się nacisk z dwu 
stron nacięcia stemplem w kształcie litery "V". 

/1 zastrzeżeni«/ 

http://Kutki8tri.cz
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F23Q P. 255610 T 85 05 23 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska 
/Kazimierz Rzepa, Rudolf Żamojdo, Roman Rybak, 
Józef Pupka/. 

Sposób rozpalania kotłów parowych i wodnyoh opa¬ 
lanych pyłem węglowym 

Sposób rozpalania kotłów polega aa wygrze
waniu komory paleniskowej i młynów wentylatoro
wych za pomocą mieszaniny gorących spalin i zla
nego powietrza. Gorące spaliny pobiera się z 
sąsiedniego pracującego kotła lub sąsiadujących 
pracująoych kotłów, przy czym korzystnie pobie
ra się spaliny z rurcsuszarek tych kotłów. Mie
szaninę gorących spalin i zimnego powietrza 
wprowadza się przez dysze powietrza pierwsze
go. Po wygrzaniu komory paleniskowej i młynów 
wentylatorowych zapala się palniki rozpałkowe 
i uruchamia pierwszy z podajników paliwa, a 
następnie kolejne podajniki. /3 zastrzeżenia/ 

F24B P. 254089 85 06 20 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej, Legnica, Polska /Wiktor Kaczkowski, 
Bronisław Kraśnicki, Bogdan Szkołut/. 

Układ cieplny pełnoszeregowy przygotowania cie-
płej wody użytkowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie stabili
zacji warunków pracy układu cieplnego w celu 
uzyskania stałej temperatury ciepłej wody użyt~ 
kowej» 

Układ cieplny pełnoszeregowy przygotowania 
ciepłej wody użytkowej charakteryzuje się tym, 
że ma kompensacyjno-ładujący zasobnik /5/ włą
czony szeregowo pomiędzy wymiennik /i/ ciepła 
pierwszego stopnia A ładująco~oyrkulacyjną po«>-
pą /6/. /1 zastrzeżenie/ 

F24H P. 249556 84 09 12 

Instytut Mechanizacji Budownictwa, Warsza¬ 
wa, Polska /Rafał Maria Maciejewski, Grzegorz 
Lackowaki/. 

Urządzenie do grzania mas klejących i zalewowych 

• Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬ 
nia urządzenia cechującego się wysoką sprawnoś¬ 
cią cieplną, małą masą i dużą niezawodnością. 

Urządzenie składa się z: podstawy /î/', 
zbiornika izolowanego /2/, zbiornika ogrzewane¬ 
go /3/ wyposażonego w spust wsadu,, pokrywę za¬ 
ładowczą /6/ i uchwyt do przechylania /l/ oraz 
zespołu grzewczego A / i zbiornika paliwa / ? / , 

urządseale według wynalazku »a zastosowani« • 
grzaniu »as klejących i żalewowyoh, bez wypeł-
niacEj zlarnistyoh potrzebnych do wykonywania 
powłok dachowych z pap tradycyjnych, wypełnia¬ 
nia Błącay lub dylatacji płyt betonowych. 

/3 zastrzeżenia/ 

F24H 
P28C 

P. 249630 84 09 18 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Bu
downictwa Przemysłowego "Bistyp" Warszawa, 
Polska /Kazimierz Pałdyna/. 

Podgrzewacz mieszankowy bezprzeponowy 

Praôdmiotem wynalazku jest podgrzewacz 
mieszankowy bezprzeponowy przeznaczony do pod¬ 
grzewania wody, zwłaszcza wody uzdatnionej 
przeű stacją odgazowania w kotłowniach parowych. 

Celem wynalazku jest opracowanie podgrze¬ 
wacza charakteryzującego się prostotą konstruk-
ojl, wyższą sprawnością oieplną, małymi wyaia-
rmai i ł&twoecią wykonania« Podgrzewacz według 
wynalazku charakterj^a^s się tym» że składa 
aię z oyliJidryoznego pionowego zbiornika, króó-
G& wlotowego i wylotowego wody, króćca wloto¬ 
wego pary, zaworu bezpieczeństwa i ma rury aie-
ssające / 4 / , pod którymi znajdują się dysz« 
podgrzewająco-aiieszające /5/. /• zastrzeżenia/ 

F27B P. 252672 T 85 03 28 

Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budowy Pieców 
Przemysłowych, Bydgoszcz, Polska /Karol Seydak/. 
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Zespół Pieca tunelowego z ustabilizowanym roz
kładem ciśnień w tunelu 

Cslem wynalazku jest opracowanie konstruk-
oji zespołu pieca zapewniającej wyelisinowaci« 
nieszczelności pomiędzy skrajnymi zaaknięcia-
ai tunelu a zestawem wózków. 

Istota wynalazku polega na tym, że w in¬ 
stalacji doprowadzającej powietrze gorące do 
dosusaarki /6/ zainstalowane jest obejecie 
bocKGlkowe /5/, którym odpowiednia część nad-
wy&fci powietrza jest upuszczana do kolektora 
/ V w sposób automatyczny, w okresie trwania 
czynności cyklicznego przetaczania zestawu wsa¬ 
du przez tunel każdorazowo przy otwartym zam¬ 
knięciu drzwi pośrednich /Sy , Zamknięcia drz¬ 
wiowe skrajne, przednie /1/ i tylne /9/ posia¬ 
dają dociski & JLuzji do trzonu wózka, natomiast 
saskni^-cie drzwiowe przednie wyposażone jest 
w żaluzję, nadążającą za woskiem, o skoku rów¬ 
ny© długości wózka. Wynal&zek przeznaczony jest 
do sastoaowania w budownictwie» 

/1 zastrzeżenie/ 

F27D P. 249631 84 09 18 

I n s t y t u t Mechaniki Precyzy jne j , Warszawa, 
Polska /W'iesław Augustyniak, Andrzej Brzozow
s k i , Kazimierz Der lack i , Władysław Kącki/ . 

P iec rurowy przelotowy średniotemperaturowy 

Celen wynalazku jest wykonanie pieca cha
rakteryzującego się dużą równomiernością i 
stabilnością temperatury. 

Ietota wynalazku polega na odpowiednim na
winięciu taśiay rezystancyjnej /2/ na rurę grzej
ną /1/. Skok nawinięoia taśmy na końcach rury , 
grae^nej zawiera się w granicach 1,2-1,6 sze
rokości taśmy natomiast na pozostałej długości 
rury 1,75-2,25 szerokości taśmy. Wewnętrzna 
średnica rury osłonowej /A/ zawiera się w za
kresie 1,8-2,8 średnicy wewnętrznej rury grzej
nej. /7 zastrzeżeń/ 

F27D P. 249711 84 09 21 

Zakłady Rowerowe "Romet", Zakład w Pozna-
niu, Poznań, Polska /Jan Lewandowicz, Eugeniusz 
Mikołajski, Czesław Kortus, Marian Rajek/. 

Komora grzewcza pieca elektrycznego z wymuszo-
nym obiegiem atmosfery 

Celem wynalazku jest opraoowanie prostej 
w montażu i niezawodnej w eksploatacji komory 
grzewczej. 

Komora wyposażona jest w wentylator /2/ i 
zespół pochylonyoh, płytowych elementów grzej-
nyob /3» V rozmieszczonych wzdłuż ścian /5/« 
Elementy te spoczywają na ceramicznych podpo
rach /e/ i są ustalone w wyznaczonym położeniu 
kątowym za pomocą wysięgników /10/. Wynalazek 
ma zastosowanie w pieoach do obróbki cieplnej 
i cieplnochemicznej, zwłaszcza do nawęglaala 
lub węgloazotowania. /3 zaatraeżenia/ 

F28D P. 253575 T 85 05 22 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska 
/Franciszek Ruszel, Jan Danielewicz/. 

Wymiennik ciepła 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬ 
nia konstrukcji płytowych wymienników ciepła 
o przepływie krzyżowym czynników. 

Wymiennik ciepła ma dwojakiego rodzaju ko-
Bory /1 i 2/. Komora /!/ utworzona jest z dwóch 
równoległych płyt falistyoh /3/ rozdzielonych 
przekładkami dystansowymi / 4 / . Komorę /2j two¬ 
rzą dwie płyty /3/ rozdzielone płytą falistą 
/5/, która jest przestawiana względem poprzed¬ 
nich płyt o kąf3T/2 . /1 zastrzeżenie/ 

P28D P. 253576 T 85 05 22 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska 
/Franciszek Ruszał, Jan Danielewicz/. 
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Wymiennik ciepła 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬ 
nia konstrukcji płytowego wymiennika o przepły¬ 
wie przeclwprądowyo ezynników. 

Wysaiennik charakteryzuje eią tym, że usta¬ 
wieniem płyt /1/ falistych zwróconych czołem 
fel do kierunku przepływu czynników, řale po¬ 
wierzchni płyt mają stoaunek długoeoi /!/ do 
wysokości /h/ równy co najmniej 4» Sąsiednie 
płyty w pakiecie tworzącym wymiennik oddalone 
eą od siebie o odległość równą co najwyżej 
wysokości fali /a/» /3 zastrzeżenia/ 

Dział G 
FIZYKA 

G01B P. 249577 84 09 14 

P o l i t e c h n i k a Warszawska, Warszawa, Polska 
/Andrzej Zelczak/. 

Sposób wytwarzania dyszy pomiarowej w korpusie 
pneumatycznego pzryrządu pomiarowo-
kontrolnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬ 
nia spoaobu umożliwiającego dostosowanie cha— 
fokteryctyk pneumatycznych przyrządów pomiaro¬ 
wych dla potrzeb metrologicznych prsy zwiększo¬ 
nej uniwersalności i łatwym dokonywaniu napraw» 

Istota wynalazku polega na tym, że pomiędzy 
kołnierssea tlyszy /1 •?/ a korpusem / V utaieszcza 
się podkładkę dystansową /4/ o grubości odpowia¬ 
dającej wielkości wstępnej szczeliny pomiarowejf 
po czym dociera się czoło dyszy /i/ i powierz¬ 
chni bazującej korpusu /3/ a następnie wyjmuje 
się dyszę / 1 / s korpusu /3/ i zsiniej ega gruboeć 
podkładki dystansowej / 4 / o wartości żądanej 
wiolkości szczeliny pomiarowej /ą/, 

/2 zastrzeżenia/ 

G01F 
G01P 

P. 253218 T 85 05 02 

Piotr Bohatyrewicz, Malbork, Polska /Piotr 
Bohatyrewicz/. 

Przepływomierz komorowy, zwłaszcza przepływo¬ 
mierz paliwa dla silników spalinowych gaźniko¬ 
wych samochodów osobowych Wynalazek roswiąauje zagadnienie opracowa¬ 

nia nowego prostego w budovd.e i niezav?odnego 
przepływomierza paliwov;ego dla saTnochodo^^ych 
silników spalinowych gaanikowych, naxíajacego 
EÍ<i do stałego wykorzystjrwania w samochodach 
osobowych. 

Przepływomierz charakteryzuje się tym, z@ 
składa się z korpusu /1/, podzielonego na dwie 
w lustrzanym odbiciu jednakowe komory /A i V , 
oddzielone od siebie elastyczną membraną /2/\ 
mającą w osi jej maksymalnego ugięcia,^usiess-
czoay obuatronnie sworzeń sterujący /3/% za
opatrzony na obu jego końcach w regulowaną koń
cówkę sterującą /\/ bezstykowego czujnika zbli
żeniowego impulsów napełniania /5/» Czujnik ten 
jest umieszczony w czołowej ścianie /6/ każdej 
z komór /A i fi/, Każda komora ma po jednym prz©« 
wodzie dolotowym /? i 1*/ i jednym przewodzie 
odlotoiryo /8 i 8'/» z umieszczonymi na ich wspól
nym odcinku doprowadzającym /s/ 1 odprowadza
jącym /10/ trójdrogowyra zaworem elektromagnes 
tycznya dolotowym /11/ i odlotowym /1?/. Czuj
niki zbliżeniowo impulsów napełnienia /§/ i 
elektromagnesy zaworów elektromagnetycznych do
lotowego /II/ i odlotowego /12/ są dołączon® do 
wspólnego bloku przetwarzania sygnału /13/# do
łączonego na wyjściu do licznika cyfrowego im
pulsów /l4/, Dającego zasilanie wraz z blo
kiem przetwarzania sygnału /13/ z indywidual
nego autonomicznego źródła zasilania /15/* 
Elastyczna wotribrana /2/ jest wykonana w posta
ci dwu listków z utwierdzonym do każdego z 
nich sworzniem sterującym / V . Jako czujnik 
zbliżeniowy impulsów napełnienia /5/ jest za
stosowany najkorzystniej czujnik indukcyjny 
zerojedynkowy. /8 zastrzeżeń/ 
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G01F P. 253521 T 85 05 22 

Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna im. 
Greorgi Dymitrowa, Siedlce, Polska /Roman 
Osypiuk/. 

Śruba diagnostyczna do pomiaru natężenia prze
pływu oleju smarującege łożyska, w s z c z e g ó l n o ś -
ci turbosprężarki silnika spalinowego 

Celem wynalazku jest opracowanie konstruk
cji śruby do szybkiego pomiaru natężenia prze
pływu oleju, smarującego łożyska nie wymagające
go demontażu przewodu olejowego turbosprężarki. 

Śruba diagnostyczna charakteryzuje się tyra,, 
t,n w części walcowej śruby /i/ zamontowane są 
dwie zwężki pomiarowe /2/, W łbie /l/ śruby 
zamontowany jest grzybkowy zawór przelewowy /&/ 
oraz dwa przetworniki ciśnienia /5 i 11/g, i 
przetwornik temperatury. Równolegle do osi, mi
ro oś rod owo, w łbi.- śruby /?/ wykonany jest otwór 
/4/j który w części walcowej śruby /1/ przecho
dni na części jaj długości w rowek. Do łba śru
by / ? / aawocowary jest przewód przelewowy /lQ/„ 

/1 zastrzeżenie/ 

G01L P. 249620 84 09 17 

G01J P. 253181 I 85 05 02 

Politechnika Białostocka, Białystok., Polska 
/Tadeusz Łukasiewicz/. 

Fluorescencyjny koncentrator promieniowania słonecznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬ 
nia koncentratora proaieniowajsia słonecznego, 
umożliwiającego zwiększenie mocy krzemowego ogni¬ 
wa słonecznego* 

Fluorescencyjny koncentrator prosi i eni ogania 
słonecznego w postaci dwóch cienkich warstw, lu~ 
«inoforu i plexiglasu, charakteryzuje się tya, 
ż« luminofor /2/ jest wykonany jako polikrysta— 
liczny związek /"nQ oGd~ r/SiCu umiejecowiony 

na nieaktywnym optycznie kontakcie tsetalowy-m 
/i/ f a cał® ogniwo jest herznetyczaie poki-yte 
warstwą barwionego rodansiną 6G plexiglssu / 3 / e 

/1 zastrzeżenie/ 

P o l i t e c h n i k a Gdańska, Gdańsk, Polaka 
/Romuald Zielonko, Jerzy Hoja, Jarmaz Pyziń-
s k i , Antoni. Szczypta, Wojciech Toczek/. 

Wiwleopunktowy tensometryczny system pomiarowy 
z precyzyjnym automatycznym równoważeniem skła¬ 
dowej pojemnościowej 

Wynalasek rozwiązuje zagadnienia wielopun— 
ktowych ręcznych lub Butomatycr-nych poaiarów 
napręśeń, odkształceń, prweT.iesKcseń i pokrew¬ 
nych wielkości esechariieznych sa pomocą rezystyw¬ 
nych i indp.kcyjnych czujników pomiarowych z duzą 
dokładnością i w szerokire zakresie porsiarowym. 

System według wynalazku charakteryzuje się 
tym, že do dwóch wejść detektora faaoczułegp 
pierwszego /DF^/ dołącsone są dwa wyjścia 0 i 
180 dzielnika częstotliwości drugiego /^>Jf 

którego następne dwa wyjścia z przesunięciom 
90 i 270 są połączone z kolei z dworca wejá* 
ciami detektora fazoesułego drugiego /DFp/. na T 

tomiast weißeie tego dsieljaika jest połączone 
is wyj ściero synchronizacji /'*'y// innych kanałć«, 
oraz poprzez dzielnik czçstotliwoéci pierwszy 
/D^/ Z wyiécíem generatora kwarcowego /<3Lj t z 
kolei wyjecie dzielnika częstotliwości drugiego 
/Dp/ o przesunięciu 180 połączone jest ponadto 
z ^á^ym wejściem układu automatycznej regula¬ 
cji wzsocnienia/AHl/. którego wyjście, poprzea 
filtr środkowo—przepustowy drugi /FPV, ^est-
połączone z weiściea prze su vniká fazowego /P.?/t 

wyjßcie którego jest połącsoae ?. wejściem tran-
eforsatora/5B/E którego czwart« wyjecie po&r**» 
esone jest s áruglm wejściem ukžadu automatycn-
n@4 regulacji wasocaiesia /AE'ff/, ponadto wejście 
przetwornika aixelogowo-cyi'rowego /PAG/ połączo¬ 
ne jest z wyjócieto układu sterującego /US/, dwa 
inne wyjścia którego są połączone w ten eposób, 
Łe jedno połączone ;iest s pierwszym weiściets lo¬ 
kalnego układu sterującego /LUS/ w pierwszej 
jednostce funkcjonalnej / 5 / ? n-:,tom.iaat drugi« 
wyjście s drugirai wejeciatci wsz-ystkich jecno#t%k 
funkcjonalnych /5... »/', wchodzących w sikład 
przełącsnika punktów pomiarowyoh /P?P/P s ko¬ 
lei wejście ukłsau sterującego /^"S/ jest połą¬ 
czone z trzecim ^yjéciem ostatniej jednostki 
funkcjonalnej /n/ t wchodsącej w skład przełą¬ 
cznika punktów poroiarowych /PPP/f nr.tomitj.Bt 
každá jednostka funkcjonalna /5.#. n/ jest po¬ 
łączona se sobą w ten sposób, że trzecie ^jj-
ście poprzedniej /5/ jest połączone z pie.rw»zyuä 
wejściem następnej /6/,'przy czy» każda B j«d-
nostek funkcjonalnych /5... n/ składa się s B 
równoległych lokalnych układów równot?ażenia 
/LUR1 7*czujników pomiarowych, a wejście tycb 

układów /We.^ Wem/ połączone są a poezozegól-
nyai czujnikami pomiarowymi, natoaiaet wyjścia 
równoległe z odpowie dni rai wejściaioi komutatora 
czteroklucaowego /¥./ ? którego «jjicia rûvraoleg« 
2re są połączone w każdej jednostce funkcjonalne.* 
/5k..n/ z wejściami toru pomiaroweqc piarwszym 
/*^A drujçiffi / w y , trze ein /W^/ i czwartym . 
/'*'«/» ü&toaiiast."wejście eterujące komutator» -
ozteroklucKowego /£/' jest połączone z pier¬ 
wszym wyj ściero lokalnego układu sterujące^o 
/LUS/, drugie wyjście którego jest połączone 
z wejściem pola sygnalizacji /£&/1 natomiast 
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trzecie wejecio lokalnego układu sterującego 
/LUS/ lest połączone z wyjściem rejestru pro— 
graau /RP/, wejście którego połączone jest g 
wyjściem klawiatury programującej /KP/, po¬ 
zostałe jednostki funkcjonalne /5..,.n/ eą po¬ 
łączone analogicznie» /1 zastrzeżenie/ 

G01L P. 249645 84 09 17 

Kopalnia Węgla Kamiennego "Zabrze-Bielszo-
wice" Zabrze, Polska /Franciszek Kusa, Joachim 
Krzykalski, Joachim Muc/. 

Manometr 

Manometr według wynalazku jest przeznaczo
ny do instalacji, w których występują gwałtow
ne zalany ciśnienia i uderzenia hydrauliczne 
zwłaszcza do maszyn górniczych, takich jak obu
dowy zmechanizowane, w których z dużą częstotli
wością występują rozruchy du&ych maa wywołujące 
w układzie napędowym hydraulicznym uderzenio
we umiany ciśnienia„ 

Manometr zawiera rurkę /?./ Bourdona, a 
wnętrze osłony /1/ je3't wypełnione gliceryną. 
Przezroczysta ścianka /6/ jest osadzona w osło
nie / 1 / za pośrednictwem uszczelki flf i z& po~ 
Esocą pierścienia /1?/, którego krawędzi© /13 
i 14/ są zagniecione na obrzeżu /1lj/ ścianki 
/6/ i krawędzi /11/ oołony /i/. Otwór /i?/ do 
wlewania gliceryny na usałą średnicę, a w nim 
jest wkręt /10/« Małej średnicy wkręt /10/ i 
uszczelka fi/ współdziałająca z pierścieniem 
/1?/ zapewniają szczelność manometru nie do-
-puszczającą do wycieku gliceryny pod wpływem 
saian ciśnienia. /I zastrzeżenie/ 

G01L P., 249706 34 09 20 

Wyższa Szkoła I n ż y n i e r s k a i m . J. G a g a r i n a , 
Z i e l o n a Góra, P o l s k a / J ę d r z e j K u c z y ń s k i . Wła-
dysław Barełkowski/. 

Czujnik do pomiaru ciśnienia materiałów sypkich 

Frj.s-Ł]Ov-:.i -••->•. a l tis ku j e s t c z u j n i k do paaia.-* 
TU ci omy::.::.>•>. v •.-.-- .• i.-.-i,-: •'•.«• s y p k i c h zbudowany a dwóch 
S8wn^t:rs.ny,::, v.j. .-ró-iiei.i / 1 0 / i /14./ wyposażonych 
w ró-wioifc,-^' <i-.j .ich o s i s ł u p k i / 1 2 / , pomiędzy" k t ó -
rjffii umiosscńo/iy j«<*t p o d a t n y , s t a l o w y wey/n^trzny I 
p i e r ś c i e ń / i 3 / . ! 

Pierścień /13/ usytuowany jest pomiędzy koA-
oatni słupków /12/. W otworze pierścienia /13/ 
umieszczone są oparte końcami o pierścienie /10 
i 14/ blaszki /4/ a naklejonymi tensometrajui. 
Słupki pierścienia /10/' przesunięte eą w stosunku 
do słupków pierścienia /14/ o 45 . Mierzone ciś
nienie działa na zewnętrzny górny pierścień /10/ 
powodując dzięki przesunięciom słupków /i 2/ zgi
nanie pierścienia /13/. Powstające odkształcenia 
rejestrowane są poprzez naklejona na blaszkach 
/4/ teneometry. Czujnik ma zastosowanie zwłaszcza 
do pomiaru naporu materiałów sypkien na elementy 
eaokrąglone np. rurociągi* /1 zastrzeżenie/ 

G01L P. 253558 T 85 05 21 

Wyższa Sakoła Inśynierska im. J. Pułaskiego, 
Radom, Polska /Antoni Honk/. 

Sposób pomiaru zmiennych ciśnień w cieczach i ga¬ 
zach oraz urządzenie do pomiru zmiennych ciśnień 

w cieczach i gazach 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pomiaru war
tości chwilowej Ksoiennych ciśnień w ciecs&cb i 
gazach. 

Sposób pomiaru smiennych ciśnień w cieciach 
i gazach według wynalazku polega na. sr-roodulowaniu,, 
w araplitudzie prsea fluktuację prędkości poaho-
dzące od zmiennych ciśnień v»iązki fal ultradźwię
kowych przechodzących przez raieracne medium, na
stępnie wydzieleniu informacji z fali akustycznej 
w odpowiednich układach elektronicznych, Układ 
•według wynalazku Ba generator / 1 / połączony ze 
wzmacniaczem /z/, który połączony jest z przetwór-
nikiee akustycznym nadawczym /4/« Zawiera również 
prsetwornik akustyczny odbiorczy /5/» połączony 
ze wzmacniaczem /6/„ który połączony jest % de
tektorem /7 / . a ten z kolei połączony jest z fil
trem dolnoprsepustowyns /&/, który połączony jest 
se irzEacniacsem /9/» /2 zastrzeżenie/ 
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G01M P. 253522 T 85 05 22 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
Akademia Rolnicza Warszawa, Polska /Roman 

Osypiuk, Janusz Turczynowicz, Eugeniusz Kra¬ 
sowski/. 

Urządzenie do pomiaru czasu wybiegu wirnika tur-
bosprężarki silnika spalinowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia urządzenia pozwalającego na zautomatyzowa-
nie pcraiaru czasu wybiegu wirnika turbosprężar
ki silnika spalinowego. 

Układ do pomiaru czasu wybiegu wirnika tur~ 
bosprężarki silnika spalinowego wyposażoay w 
przetworniki obrotów wału korbowego, silnika i 
wirnika turbosprężarki oraz stoper elektronioz~ 
ny, charakteryzuje się tym, ze przetworniki 
obrotów sału korbowego /la/ 1 wirnika turbosprę
żarki /I"'-'/ połączone są z blokami formującymi 
/2c i 2t/, a bloki formujące ,/2s i 2t/ połączo
ne są % detektorowi /'zęstoaci impulsów /3s i 
3t/„ Detektory caęstośoi impulsów /3ą i 31/ ma
ją po dwa wyjścia /Ys i Xs/ oras /Yt/ i /Xt/« 
Wyjścia /Xa i Xt/ połączone są z układem dwóch 
braraek logicznych NAHI) /4 i 5/, a przez wyjścia 
/z/ układ logiczny połączony jest ze stoperem 
elektronicznym /ó/« /t zastrzeżenie/ 

G01M 
G01L 

P. 253740 T 85 05 22 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
- Akademia Rolnicza, Warszawa, Polska /Roman 
Osypiuk, Eugeniusz Krasowski/, 

Prządzenie do oceny luzu łożysk, w szczególności 
turbosprężarki silnika spalinowego 

Wynalaaek roawiąsuje zagadnienie opracowa¬ 
nia urządzenia uEożliwlającego ooenę luzu łożysk,, 
zarówno podosas pracy silnika, jak taż na siie-
pracującym silniku. 

Urządzenie składające się z kanału olejowege 
wyposażonego w zwężkę poalarową, czujnik tempe¬ 
ratury, przetwornik ciśnienia przed zwężką, dru¬ 
gi prsetvíorrdk ciśnienia za zwyżką, charaktery¬ 
zuje się tyraj že przetworniki ciénienia /Ą i 5/ 
połączone aą ze wřsraacniaczem różnicowym /?/„ a 
przetwornik /5/ róv/niež ze wzmacniacz era opera-
oyjiiya /11/. Wzmacniacz różnicowy / ? / połączo¬ 
ny jest z układeo pierwiastkującym, w skład któ¬ 
rego wchodzi aruEator /ö/ i człon mnażąoy /9/» 
układ pierwiastkujący połączony jest z inwerto-
rea /10/» Inwertor /10/ połączony jsst z kolei 
a ukłsid.em dBielącyta, w skład którego wchodzi su«-
as&tor /i 2/ i człcn mnożący /13/. Wzmacniacz ope-» 

racyjny /11/ połączony jest tak to z układem dilo-
lącyia. Układ dzielący, przetwornik oićnionia 
przed zwężką / 4/ i przetwornik temperatury / 5 / 
połączone aą z miernikiem wskazówkowym /14/. 
Urządzeni® noże być stosowane do oceny luzu 
łożysk ślizgowych soarowanych pod cianieniea 
w szczególności turbosprężarki podczas jej 
pracy„ jak i postoju,, /I zastreetenie/ 

G01M P. 249563 84 09 11 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, 
Polska /Marian Soiński, Włodzimierz Dubasie-
wicz, Zdzisław Mesjasz/. 

Aparat do określania własności magnetycznych 
rożnych materiałów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬ 
nia aparatu umożliwiającego wytwarzanie i prze¬ 
pływ dwóch różniących się od siebie strumieni 
magnetycznych w próbce, co zmniejsza praco¬ 
chłonność oraz swiększa zakres pomiarów. 

Aparat składa się z dwóch rdzeni /\t 2/ 
w kształci© ceowników wykonanych ze zwiniętej 
warstwowo blachy elektrotechnicznej. Na każdym 
ramieniu rdzenia /1/ osadzonego przesuwnie w 
obudowie /"}/ znajdują się cewki 74/. Na po¬ 
wierzchniach czołowych rdzenia / i / osadzone są 
przesuwnie wzdłuż własnej osi nabiegunniki /5/. 
Na powierzchniach czołowych drugiego rdzenia 
/2/ osadzonego obrotowo, osadzone są przesuw— 
nie nabiegumiiki /o/wyposażone w cewki /?/ . 
Na próbce badanego materiału znajdują się dwie 
cewki połączone z miernikami wielkoßci elek¬ 
trycznych, wyskalowanymi w określonyoh jednos¬ 
tkach«, /1 zastrzeżenie/ 

http://Osypi.uk
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G01K 
A61B 

P. 249658 84 09 20 G01H P. 253474 T 85 05 17 

Polska Akademia Nauk - Zakład Doświadczal
ny "TECHPAN" Instytut Podstawowych Problemów 
Teohniki, Warszawa, Polska /Tadeusz Karaś, Wies
ław Stefanek, Wojciech Meresta/. 

Głowica ultradźwiękowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszoze-
nia technologii produkcji głowic i zmniejszania 
kosztów wytwarzania. 

Głowica ma sztywną obudowę, / 1 / wykonaną s 
materiału elektroizolacyjnego, ukształtowaną w 
postaci kubka zamkniętego pokrywą /z/• W podsta
wie obudowy / 1 / znajdują się otwory stanowiąoe 
gniazda do osadzania przetworników nadawczego 
/ 3 / i odbiorczego / 4 / . Powierzchnia zewnętrzna 
podstawy obudowy /1/ ma kształt kulisty wklęsły 
o promieniu krzywizoy nie mniejszysa od 120 asa* 
Na powierzchniach wewnętrznych obudowy / 1 / i 
pokrywy / 2 / jest nałożona warstwa elektroprzewo«-
djiąca /5/. Głowica ultradźwiękowa służy do współ
pracy z aparatami wykorzystującymi efekt .L-opplera 
do wykrywania tętna w diagnostyce położniczej. 

,/2 zastrzeżenia/ 

G01N 
G01M 
F16N 

P. 253422 T 85 05 15 

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska 
/Franciszek Rudol, Czesław Kundera/. 

Stanowisko do badań triobologioznych 

Stanowisko ma pneumatyczny układ obciążeni© 
badanego skojarzenia, ciernego, zawierający 0i-» 
łownik pneuratyozny /6/ połączony z Jednej stro
ny poprzwz łącznik tenaooetryczny /7/ s głowicą 
pomiarową /5/ oraz a drugiej strony, poprzez 
zbiornik wyrównawczy /10/, z butlą sprężonego 
powietrza /11/ wyposażoną w reduktor olśnienio-
wy. Próbka /\/ i przeciwpróbka /3/ tworzą ko
morę uszczelnianą /'\3/ połączoną poprzez głowi
cę pomiarową /5/ ze zbiornikiem csynnika smaru
jącego /14/ zawierającym poduszkę powietrzną 
/15/ połączoną z butlą sprężonego powietrza /16/ 
wyposażoną w reduktor ciśnieniowy 717/. Prze
ciwpróbka ma wbudowane termopary /1<y połącsone 
poprzess termostat /19/ a Miernikami /20/ i re-
jeatratorfoffl /s/» /4 zastrzeżenia/ 

Plitechnika Wrocławska, Wrocław, Polaka 
/Jerzy Kraska/. 

Sposób określania zdolności natleniania cieczy 
w urządzeniach do natleniania 

Osiem wynalazku Jest opracowanie apoaobu 
łatwego do realizacji, nie wyie&g&jącego stoso
wania zbiornika testowego, nadającego się do 
k&śdej czynnej oeajrszcssalni ścisków z napowiet
rzaniem pęcherzykami powietrza. 

Sposób polega na tya, ie dokonuj© aie po-
saiaru ilośoi powietrza doprowadzanego do na
tleniania i pomiaru tsawartosoi tlenu w powiet
rzu po natlenianiu. Kastępnie wyznacza się, pro
centową ilość-tlenu, kt<ira aostała pobrana 
przez ciecz w trakcie natleniania oraz ustala 
się wacowę ilość tlenu, która została pobrana 
przez ciscz w trakcie natleniania z 1 m po
wietrza doprowadzanego do natleniania, po czyn 
wyanacza gię zdolność natleniania badanego urzą
dzenia. /1 s&aatrEeżenie/ 

G01N P. 253499 T 85 05 14 

Wojskowa Akademia Techniczna im„ J. Dą
browskiego, Warszawa, Polska / S t a n i s ł a w Olech/. 

Sposób wykrywania niejednorodności optycznych 
w pręcie wykonanym z kryształu 

Celem wynalazku jest umożliwienie '»tykry-
wania niejednorodnośoi optycznych silnie abeor-
bującyoh falę świetlną w pręcie wykonanym z 
kryształu, a tyœ easym oceny przydatności prę¬ 
ta wykonanego s kryształ« do laserowej gene¬ 
racji. 

Sposób polega na tym, że uruchamia ele áród-
žo światła /1/, a naatępaie przez pinhol /Z/ i 
soczewkę / 5 / ? której ognisko przemieszcza się 
wzdłuż całej osi dł«po8ci pręta / 4 / kieruj« ^ię 
falę świetlną z« źródła światła 7y do pręta 
/Ą/ i obserwuj® się na ekranie /5/ cieniowy obrass 
niejednorodności optyesnych pręta / 4 / , przy czym 
falę świetlną sa źródła ewiatła / 1 / kieruje się 
równolegle do osi pręta /4Ż« /5 zastrzeżeń/ 

G01E 
H03J 

P. 249570 84 09 13 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska 
/Stanisław Żamudzin/. 

Sposób dostrajania generatora do częstotliwości 
rezonansowej czwórników podczas pomiaru ich pa-

rametrów 

Wynalazek rozwiązuję zagadnienie zwiększe
nia dokładności dostrojenia do rezonansu czwór-
nika pomiarowego, przy bardzo krótkim czasie do
strajania. 

Po dostrojeniu z dużą prędkością praestraJa
nia sygnału pomiarowego do częstotliwości rezo
nansu pozornego /fl/„ na który wpływają, efekty 
dynamiczne w czwórniku, praestraja się źródło 
sygnału pomiarowego w przeciwnym kierunku na 
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skali częstotliwości fïf sa znacznie zmniejszo¬ 
ną prędkością as do wykrjrela ekstremum /min/ 
rzeczywistej częstotliwości rezonansowej /f2/. 

/1 zastrzeżenie/ 

G01R P. 249624 84 09 17 

Wojciech Brejwo, Warszawa,. Polska /Woj
ciech Brejwo/. 

Wskaźnik pola elektrycznego 

Wynalazek roz?.?iązuje zagadnienie opracowa
nia wskaźnika pola elektrycznego przeznaczone--
go do wykrywania źródeł pola elektrostatyczne
go,, elektrycznego i elektromagnetycznego. 

Układ elektryczny V/PE składa się z anteny 
teleskopowej lub prętowej /3/ dołączonej do 
brasaki tranzystora polowego / 1 / typu MOS, dio
dy /l/ zabezpieczającej bramkę przed przebić 
.ciem i powodującej detekcję sygnału oraz diody 
świecącej LED / 4 / włączonej w obwód drenu tran
zystora / 1 / zasilanego ze źródła napięcia sta
łego. /1 zastrzeżenie/ 

G01R P. 249641 84 09 16 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Sta
szica, Kraków, Polska /Zygmunt Kowalski, Janusz 
Kawa/. 

Sposób obrazowania wykresu funkcji na ekranie 
monitora oraz układ do obrazowania wykresu fun¬ 

kcji na ekranie monitora 

Wynalazek rozwiązuje saga&nienie obrabowa
nia wykresu funkcji na ekranie monitora pray 
użyciu pamięci RAM o minimalnej pojemności. 

Sposób obrazowania wykresu funkoji na ©kra
nie monitora polega na tyra,, że położenie każde
go punktu wykresu na odpowiadającej mu linii 
kreślonej przez plackę jest określone wartością 
słowa pamięci RAM napisanego w łcosaórce pamięci 
RAM przyporządkowanej tej linii« 

Układ do obrazowania wykresu funkcji na 
ekranie monitora zawiera generator impulaów syn-
cbroniżujących /1/ s wyjściem połączonym poprze»» 
układ wybierania adreeów /2/ z wejćciem wybiera-
iiia adreaûv." bloku pamięci RAM / ? / , którego wyj-
śaie jest połączone z blokiem modulacji jasności 
/V poprzez poiaocniczy liosący w tył lioznik /5/, 
Wyjecie bloku pamięci RAK /3/ jeat połączone % 
wejściem służącym do realizacji równoległego wpi¬ 
su danych do pomocniczego liczącego w tył licz¬ 
nika / 5 / zawierającego również wejście równoleg-
isgo wpisu danych, połączone z wyjściem genera¬ 
tora impulsów eynchroníżujących /!/• 

/?, zastrzeżenia/ 

G01K 
H01F 

P. 249677 84 09 19 

Instytut Automatyki Systemów Energetycz
nych, Wrocław, Polska /Zbigniew Sikorski/. 

Układ pomiarowy lokalizatora uszkodzeń elektro¬ 
magnetycznej linii napowietrznej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie blokowa-
ßia impulsów poraiarowyoh wysłanych do linii 
elektroenergetycznej w kierunku szyn zbiorczych 
rozdzielni elektroenergetycznej. Między przewo-
ů.sm.1 linii elektroenergetycznej t a szynami zbior¬ 
czymi umieszczony jest pierncioniowy rdzeń wyko¬ 
nany ze sproszkowanego materiału a&gnetycznego, 
stanowiący dławik /I)/ nasunięty r.a przewód linii 
elektroenergetycznej, który działa zaporowo na 
wymienione impulay pomiarowe. /2 zastrzeżenia/ 

G01R P. 253759 T 85 05 31 

Politechnika Łódzkap Łódź, Polska /Jacek 
Konarzewski/. 

Układ synchronizatora do oscylograficznego ba¬ 
dania stanów przejściowych w układach elektro¬ 

nicznych 

Wynalazek rozwiązuje.zagadnienie opracowa
nia układu synchronizatora do oscylograficznego 
badania stanów przejściowych w układach elektro
nicznych, zwłaszcza w układach tyrystorowych, 
umożliwiającego obserwację na ekranie oscylosko
pu wybranego okresu stanu przejściowego oraz wy
branego fragmentu tego okresu z dokładnością 
ustaloną przez wybraną długość podstawy ozasu 
oscyloskopu. 
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Układ włąojsony posiędgy wyfersayis »ygnałoś w 
układzie sterowania impulsowego obiektu f»$as£s®«* 
go, a we^śeiso synchronizacji aeweftrsae;) <?sey» 
loskopu, charakteryzuj* 0if tys* »s icawiara blolr 
licznika cyfrowego /BLC/» sprzężony r, nastawni^ 
kies eyfrowyai/KC/, połączony szeregowo ts bloki tai 
opóźnienia dodatkowego /BOB/, sprzężonego s na
stawnikiem analogowym /MĄ/* /4- nastraszenia/ 

G01V P. 2 3 3 5 5 6 T 85 05 21 

Gwarectwo Automatyzacji Górnictwa "EMAG" 
Katowice, Polska /Marek Szczyrba, Roman Giel, 
Andrzej R e j , Jan Badura, Henryk Zawadzki, 

Bogdan Borys/. 
Urządzenie do mocowania geofonu 

Wynal&gtik rsswląa^j® sagadnionie gsybkiego, 
al^sawodfiegOj a Jedaooześfti® skutecznego atooowa*> 
» i« gaofonotr w otworach wi.wrtMezyoii wykoi-fcayofe 
•» gćrotworse a sfc.»®wsl@m,«si£ do&rago kontaktu z 
górot«or«» s 

Orsądeenie s&wiara pieską epr f iynę /2/ P M J * 
ssceowaną Jadsytn końcan do stożkowej końcówki 
ofeudQ'$y / i / geofonu* a drugiw końc@aa przyscoowa*-
aą ste> ;ractho»6go p i » r ś o i e n i a /V osadzonego aa 
ś r u b i e /4/«. Uars^aenia j@»t przeznaczone do pra« 
oy9 swłasss sa w górnie ssyea aejanto&kusitycisttych 
sys* ansach a&mrg zagrożeń tąpaniami, 

/ t zaat*za2«xiie/ 

G01S P. 249607 84 09 13 

Przeds ięb iors two Połowów i Usług Rybackich 
"KUTER", Darłowo, Polska /Leszek Ł o s i n , Jan 
Demkowicz, Eugeniusz Zakrzewski/. 

Radiostacja k a l i b r a c y j n a 

Przedaiotem wynalazku jest radiostacja &»«» 
libr&cyjna, przeznaczona do strojeni®, ramiona** 
mierników, służących do określania posyeji stat
ków morskich* 

Radiostacja składa się s d-wooh układów wy~ 
twarzania i kształtowania iinpulsćw, sawiemją*-
cych dwa generatory /G1, G£/# z których każdy 
jest połączony przez dzielnik/D1. .02/ i prsse-* 
kształtnik /P1, P2/ « blokiem kluczującym /Kt, 
K£/» oraz z układu sterującego, który skł&cta 
się a generatora taktującego / W , połąosonego 
praeg dzielnik /DJ/ z ukiades logicanym /l/« 
Układ logiczny /I/ połączony jest przez prze
łącznik /A1„ A2/ na przemian z jednym z bloków 
kluczujących /KI» Kjy. Każdy z bloków kluczu
jących /KI, K?/ jest połąozony praez waBacni%os 
mocy /iv i blok dopasowania anteny /DA/ z an
teną /AN/. /? zastrzeżenia/ 

85 09 19 G03B P. 255433 S 

Politechnika Białostocka, Białystok, Pol
aka /Karol Aniserowicz, Mirosław Bujanowski, 
Antoni Kępka, Jan Surowski/. 

Wyzwalacz lamp błyskowych 

Wynalasek rozwiązuje zagadnienie jednoczes
nego zadziałania, dodatkowych lasap w aotsenoie 
Mysku lampy wiodącej. 

Wyswalaoe wykonany jest % dzielonego kor
pusu, którego część górna /i/ % częścią dol
ną /2 / jeat jłołącsoTits wkrętem /15/ , uraiejseo-
wionjm w gwintowany*) otworze /t4/. Bateria za
silająca /T/ jeat dociakana cąbką /l6/ t a do 
jej wymiany ałuży pokrywa /5/. Cgęś6 elektro
niczna wyzwalacza jest zmontowana na płytce 
drukowali®i /&/* Bo regulowania oaułoóei urzą
dzenia słiży pokrętło potencjometru /?*/, a 
włąozenie zasilania wyłącznikiem sygnalizowane 
jest przea diodę elektroluminescencyjną / V H 

/4 zastraszenia/ 
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G05B P. 252242 T 85 03 04 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. Śńia-
deckich, Bydgoszcz, Polska /Tadeusz Iwański, 
Józef Zalewski, Zdzisław Drzycimski, Andzrej 
Sobólski, Tadeusz Wysocki/. 

Urządzenie do sterowania kolejnością operacji 
w cyklu, zwłaszcza przy montarzu podzespołów 

JPrze&mioteB wyaalaaku j o s t autom&tycgud 
•i».rsądaenie do sterowanie feolojnoaoią o p e r a c j i 
w eykltig zwłaszcza przy json&ażu podzespołów,, 

Urządzenia zawiera l l e s n i k i l o ś c i o p e r a c j i 
/ 3 / * którego wejśc ia /& i t>/. są po£ącsone a 
wyjściami genera tora itapulaów taktujących o ras 
wajścia / s i d/ s przyciskiem kasowania,, & 
wyjścia ss sjejściassi adrssowysai pamięci /5 ./ ? 
k t ó r e j wyjścia /A„ B.„,N/ są połączone « wej«-
ściaffii dekodera /6/» wyjśoia /Q/ orass / P / a 
l i czn ik iem i l o ś c i c y k l i / 1 5 / , a wyjście / $ / ?-
wej(śfvi*m kasującym l i c z n i k a /3/« 

/1 zastra«fe@nl©/ 

G05D P. 249433 84 08 30 

Zakłady Przemysłu Wełnianego im. J. Pie¬ 
trusińskiego "Zeltor", Zgierz, Polska/Zbigniew Czapliński/. 
Urządzenie do ciągłej, pneumatycznej regulacji 
temperatury, zwłaszcza wody 

Oelea wynalazku ;}«et opracowanie konstruk
cji urządzenia o zwiększonej niezgodności* 

Urządzeń;.© charakteryzuje a±ą tym,, ze n& 
osi teraometru manometrycznegc zainstalowano 
leraywkę /11/ z wskazówką /12/ i przekładnia. 
/9 i 10/. Z krzywką współpracuje dźwignia /16/ 
mechanizmu korekeyjno-zadająoego, połączonego 
cięgnem/26/ z dźwignią /36/» której jediso ra»* 
mię połączone jest oięgncss /4l/ z dźwignią /4/ , 
a drugie ramię cięgnem /34/ z dźwignią kątową 
/50/ wyposażoną w popycbacs /5l/» oddziaływu
jący, na przesłona /A3/ wzmacniacza pneumatycz
nego mocy /56/» Urządzenie przeznaczone jest 
srze^e wszystkim do regulacji temperatury wody 
technologicznej w procesie pran±a9 

/"j zastrzeżenia/ 

G07C P. 253549 T 85 05 21 

Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego 
"Predom-Zelmer", Rzeszów, Polska/Jerzy Myśliwiec/. 
Układ elektronicznej kontroli ciągłosci pracy 
maszyn, zwłaszcza wtryskarek do tworzyw sztucz¬ 
nych 

Układ elektronicznej kontroli eiągłośoi 
pracy maszyny, zwłaszcza wtryskarek do tworzyw 
sztucznych, ro&wiązuje zagadnienie kontroli 
oyklu automatycznego maszyny i umożliwia w krót
kim czasie zlokalizowanie przyczyny przerwy pra
cy i niedopuszczanie do awarii* 

Układ kontroli charakteryzuje się ty»s ze 
gomiedzy ai«oią Baszyny, która aa znany układ 
/? / podający cyfrowe sygnały zerojedynkowe /Ac/ 
a sygnalizatorami /4, 5» 6/ jest kolejno w cią
gu* układ ,/B.., C|/ przetwarze^ący sygnał cyfro-

wy /Ac/ aa sygnał analogowy /Aa/, blok / 1 / kon
troli CK£.SU, w którym syg/nał /Aa/ przetwarza 
si^ w sygnał aj.araowy ,/B/ , a następnie blok /2/ 
przekształcający sygnał /B/ n& sygnał wykonaw
czy /C/, oraz blok /3/ wzmacniający sygnał /O/' 
ssa sygnał /I^/ wykonawczy dla sygnalizatorów 
/4ip 5* 6/* /2 zastrzeżenia/ 

G09F P. 249578 84 09 U 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska 
/Zygmunt Zawisłowski/. 

Urządzenie do wytwarzania zmiennej w czasie 
wizualizacji obrazów 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie <!© 
wytwarzania zmi&uiej w czasie wizualisaoji 
©braków? stosowane do reklamowania różnego ro
dzaju zdj^ć, napisów, wykresów., tabel Jttp«, 
przy wszelkiego rodzaju tabiicacb i jsru&kaeh 
iaTijrsaacy jnych . 
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Wynalazek rozwiązuje zagadnienie reklamy 
przy wszelkiego rodzaju tablicach i znakach 
firmowych. Istota wynalazku polega na tym, ż« 
urządzenie zawiera dwie płytki przezroczyste 
/1, 1**/, korzystnie ze szkła, usytuowane rów¬ 
nolegle i pokryte na wewnętrznych powierzchniach 
warstwą elektrycznie przewodzącą / 2 / . Pomiędzy 
płytkami /1» 1i*/ umieszczona jest przekładka 
izolacyjna /$/» z&é przestrzeń ograniczona 
płytkami /I> w/ i przekładką izolacyjną /?/ 
wypełniona jest ciekłym kryształem. Na co naj¬ 
mniej jednej z powierzchni płytek /1, 1. / 
umieszczona jest warstwa wizualizowanego obra¬ 
zu /5/p a warstwy elektrycznie przewodzące 
/2y sa połączone ze źródłem napięcia /Z/, 

. /1 zastrzelenie/ 

G09G P. 249566 84 09 11 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska 
/Jacek Tylec, Tomasz Mrozek, Jerzy Szymura, 
Tadeusz Snitko, Damian Wojciechowski/. 

Urządzenie do drukowania techniką mozaikową, na¬ 
pisow i rysunków, zwłaszcza w systemach z roz¬ 

proszonym przetwarzaniem danych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬ 
nia urządzenia do drukowania tekatów przy uży¬ 
ciu różnych alternatywnych krojów czcionki orag 
kreślenia rysunków na podstawie iwfonaacji prze¬ 
syłanych & zewnętrznego komputera lub innego 
uraądzenia sterującego. 

Urządzenie zawiera mechanizm drukujący tech¬ 
niką mozaikową z głowicą drukującą i wzmacniacza. 
mi elektromagnesów szpilek drukujących,, Eecha-
nizrnem przesuw;s papieru z ailnikieia skokowym 
i układ kontrolera« 

Zgodni© z wynalazki era tikład kontrolera skła¬ 
da się z układu bezpośredniego starowania me— 
chanizoaaii /VüSM/ i komputera graficznego /KG/» 
Komputer graficzny /KG/ ma najkorzystniej dla 
programów realizujących funkcje graficzne opróoa 
pamięci stałej /WÛ/ również pamięć o dostępie 
swobodnym /KAM/,. Układ' bsapoórednisgo sterowania 
anechaniamaffli /U BSV/ ma aeapół uni wibratorów /Zu/ 
połączonycił z rejestrem wyiáciowym układu woj-
acia/wyjęcia równoległego /UWE/ koœputera gra-

fies»ł.0gc /KG/* Wyjście uniwibratorów j?o2:ąo«o-
sv3 są a weiściarai wzm&oniaozy elektromagnesów 
s s p i l e k głowicy mechanizmu drukującego /MI}/. 
MecDonizsE przesuwu głowicy drukującej p o ł ą c s o -
ny .jeet z re je s t rem wyjściowym układu we j ę c i a / 
wyjścia równoległego /UWB/ komputera grafica»» 
nego /KG/ l i n i ą sygnału /SUC/ uruohamiająoego 
prseeuw głowicy. Uzwojenia s i l n i k a skokowego 
aeeh&EkiZBitt przesuwu papieru /&PJ?/ połąoasoae $ą 
s re jes t rem' wyjśoiowys układu wejścia/wyjścia 
rówaoległega /UWB/ komputera graf icznego /1LQ/0 

/S zastrseśeĄ/ 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01H P. 249893 84 09 12 

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, 
Rzeszów, Polska /Włodzimierz Kalita, Marek Got
fryd, Kazimierz Zając/. 

Przekaźnik zaniku napięcia zmiennego i jednofazo¬ 
wego 

Wynalazek rozwiązuje problera rainiaturys&cji 
wkładu elektronicznego przekaźnika, zmniejszę^ 
nia jego wrażliwości temperatury oraa wzrostu 
niezawodności, 

. Przekaźnik zaniku napięcia składający si^ 
z układu wejściowego, wzmacniacza prądu stałego t 
przerzutnika Scnmitta, układu opóźniającegOj, 
stabilizatora napięcia i układu końcowego, ma 
dodatkowo układ wejściowy zawierający rezystaa-
cyjny dzielnik napięcia /H1, B.2/, którego wyjście 
połączone jeat z prostownikiem z progiem dzia-

łamią/D"is D2, Cl/, a układ opóźniająoy włąoso-
ny ieat między wyjście przerzutrdka Schmitta 
/PĄ/« a wyjścia stopnia końcowego /SK/, 

/1 zastrzeżenie/ 
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H01R 
E01B 

P. 249699 04 09 20 

Zabrzańskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Wę
glowego, Zabrze, Polska /Edward Kusak, Kazimierz 
Gawlak, Jan Paluch, Stanisław Kuza, iwo Linder/. 

Uziemiacz trakcji dołowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
uziemiacza do zwierania szyn elektrycznych i 
przewodu jezdnego trakcji w stanie beznapięcio-
wycat zapewniającego uzyskania wymaganej siły do-
oisku„ 

Uzieaiacs ma szynowy waciak / 1 / połączony 
przewodem elektrycznym /4/ z zaciskiera /Z/ prze
wodu jezdnego /11/. Zacisk / 2 / przewodu jezdnego 
/11/ stanowią d^ia szczęki, szczęka stała /5/ 
i ruchoaa /6/. Szczęka ruchoma /6/ jest dźwignią 
dwuraaienną osadzoną za pomocą przegubu /?/ w 
wycięciu szczęki stałej /5/, wykonanym w górnej 
części szczęki stałej /S/. Wyaasany docisk szczęk 
/5» 6/ zapewnia tsprężyna /ł?/ uaieauczona w otwc-
rze szczęki^staiej / y i jednym z ramion dźwigni. 
Sprężyna /&/ jeu,t dociskana za pomocą wkręta /9/ 
zabezpieczonego przed odkręcaniem się nakrętką 
/10/, .Drucie raasię dźwigni i szczęka stal a mają 
powierzchnię roboesą /12, 13/ ukształtowaną takf 

ie odpowiada kształtem powierzchni przewodu je-.i~ 
inego /11/, /2 zastrzeżenia/ 

H02K P. 253465 T 85 05 16 

Politechnika Szczecińska, Szczecin-Polska 
/Stefan Kubisa/. 

Uzwojenie sinusoidalne, zwłaszcza do mikroma¬ 
szyn elektrycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬ 
nia uzwojenia sinusoidalnego mającego zastosowa¬ 
nie w Esiiireaassyn&ch elektrycznych, pzczegól-
nie w caszynov?ych przetwornikach pooiarowych ta» 
kich jak prądnice taohoaetryczae i transiorma— 
tory obrotowe» 

Swoje albo zeswoje uzwojenia /1/ leżą w 
płaszczyznach tworzących z osią walcowego kor¬ 
pusu /2/ kąt /cC / różny od kąta pronteąo, ko-
rzystnie zbliżony do kąta prostego» Dzięki ta-
kieru ułożer.iu zwojów lub zesv/oiów ich kształt 
jest eliptyczny, /i zastrzeżenie/ 

H02M P. 249617 84 09 14 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska /An-
drzej Pietkiewicz, Daniel Tollik/. 

Układ impulsowej beztransformatorowej przetwornicy prądu stałego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wysokoapjraw— 
nego przetwarzania napięcia stałego na napięcia 
stałe o innej - niższej lub wyżazej wartości i 
odwróconej lub nieoowróeonej polaryzacji. 

Układ impulsowej beztransformatorowej prze
twornicy prądu stałego, z ciągłym prądem wyjścio
wym, aa do dodatniego zacisku napięciowego źród
ła zasilania /Uv,r/t dołączony jeden zacisk klu
cza drugiego /Sv oraz jeden koniec dławika pier
wszego /l»../f do^którego drugiego końca dołączony 
jegt jedeil zacisk klucza pierwgzego /S^/ oraz 
jedna okładka kondensatora /C./ t którego druga 
okładka jest połączona & pozostałym zaciskiem 
klucza dx-ugiego /Sp/ oraz z jednym końcem dławi
ka drugiego /l»p/, drugi koniec którego jest po
łączony z jedną okładką kondensatora filtrują
cego /C~/ oraz z jednym zaciskiem obciążenia /P/ r 

przy esytn drugi zacisk obciążenia /Ę/. druga 
okładka kondensatora filtrującego /Cy» drugi 
zacisk klucza pierwszego /S^/ oraz ujemny zacisk 
napięciowego źródła zasilania /U,lffi/ połączone są 
z masą układu, /1 zastrzeżenie/ 

H02M P. 249618 84 09 14 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska /An
drzej Pietkiewicz, Daniel Tollik/. 

Układ impulsowej beztranformatorowej przetwor¬ 
nicy prądu stałego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wysoko-
sprawnego przetwarzania napięcia stałego na na
pijcie stałe o innej - niższej lub wyższej war
tości i odwróconej lub nieodwróconej polaryzacji. 

Układ impulsowej bestransfonaatorowej prze
twornicy prądu stałego, 3 ciągłym prądem wej-
ec±ovrym, taa do dodatniego zacisku napięciowego 
źródła zasilania /U^/ dołączony jeden koniec 

dławika pierwszego /!>*/, drugi koniec którego 
połączony jest z jednym zaciskiem klucza dru
giego /Sp/ oraz z okładką kondensatora /Cj/ f 
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którego druga okładka połączona jest z jednyn 
saciskiem klucza pierwszego /S^/ oraz z jednym 
końceo dławika drugiego /l»j/» do którego dru-» 

giego końca przyłączony jest pozostały zacisk 
klucza drugiego /§J oraz jedna okładka konden
satora filtrująoego /QJ i jeden zaoiak obcią
żenia /W * przy czyn drugi saoiek oboiążenia 
/H/» druga okładka kondensatora filtrującego 
/Cg/, drugi zacisk klucza pierwszego /S^/s oraa 

ujemny zacisk napięciowego źródła zasilenia 
/ WE/ połączone są % masą układu. 

/2 zastrzeżenia/ 

H03G P. 249739 84 09 24 

H02P P. 253770 T 85 05 31 

Spółdzielnia Pracy "Mechanika Preoyzyjna", 
Warszawa, Polska /Jacek Woźnicki/. 

Układ hamowania silnika szeregowego małej mocy 
napędzającego wirówkę elektromedyczną 

Wynalazek rozwiązuje sagadnienie szybkiego 
aatrzymywania silnika szeregowego małej mocy» 
napędzającego wirówkę elektromedyczną, w taki 
sposób, aby nie przekroczyć wartości prądu ha-
DGwania, równej wartości prądu gnazaionowego i 
utrzymywać go na stałym poziomie w całym okresie 
hamowania silnika* 

Układ zawiera przekaźnik /5/ z zestykami 
fk i B/ do przełączania silnika / 1 / z pracy 
silnikowej na pracę prądnicową, w której zsstyk 
/B/ włącza dwa współdziałające z sobą obwodys 

przy czym pierwszy obwód, siużący do wyładowa¬ 
nia energii wirnika, zawiera tranzystor mocy 
/&/, stanowiący opornik o zmiennej rezystancji, 
sprzężony z układem sterowania /6/ w taki spo¬ 
sób, aby spadek napięcia na resystorze pomiaro¬ 
wym /!/ był zawsze stały, zaś drugi obwód skła¬ 
da się ze sterowanego prostownika / j / , podłączo¬ 
nego do oewki wzbudzenia / 2 / tego silnika sze¬ 
regowego /1/ za pośrednictwem tyrystora /i/. 

/1 zastrzeżenie/ 

Przedsiębiorstwo Aparatury Elektronicznaj 
"Radiotechnika" Wrocław, Polska /Marek Dras/. 

Układ regulacji wzmocnienia we 
wzmacniaczu 

Przedmiotess wynalazku jest układ regulaoji 
wzmocnienia we wzmacniacsu do oscyloskopu ele
ktronie *zn©go» 

tfkład według wynalazku asa aa wejściu róż
nicowy wtórnik źródłowy na tranzystorach polo-» 
n^eh oraz dołączone do nich różnicowo wtórniki 
ssasiterów® sające emitery swych tranzystorów 
połączone poprzess rezystory ze -źródłas napięoia 
zasilania, a do wyjść tych wtórników emitero
wych pośrednio dołącssony jest następny stopień 
wzmacniacza. Do emiterów tranzystorów /6 i 7/ 
dołączony jest różnicowo dzielnik /IG/ napięcia 
utworzony z połączonych szeregowo rezystorów 
/ n v , 12,, 13 i H/« Do emitera tranzystora /fi/ 
dołączony jest rezystor /18/ i kondensator /21/ 
połączona ae sobą. równolegle. Natomiast ich 
druga wspólna końcówka połączona jest poprses 
przełącznik /i5/ wieloposycyjny z wejściem /16/ 
wzmacniacza /17/« 

Do punktów /2? i 28/ połączeń szeregowych 
rezystorów dzielnika /10/ napięcia dołączone 
aą odpowiednio połąozone ze sobą równoległa 
rezystor /20/ i kondensator /23/ oraz rezystor 
/i9/ i kondensator /22/„ Brusie końcówki po
łączeń równoległych rezystorów /I9 i 2o/ orss 
kondensatorów /22 i 23/ są połączone z wejściem 
/16/ wzmacniacza /17/ poprzez przełącznik /15/ 
wieloposyoyjny* Do punktu /2ó/ szeregowego po
łączenia rezystorów /13 i 14/ dołączone jest 
nierozłącznie drugie wejście /25/ y^zoacniacza 
/17/. Hezystor /14/ połączony jest seiędscy esni-
ter tranzystora / 7 / , a drugie wejście /25/ 
wzaaoniacza /1?/« Pomiędzy wejścia /16 i 25/ 
wzmacniacza /17/ włąegosy jest potencjometr /24/ 

/1 zastrzeżenie/ 

H03H P. 249723 84 09 24 

Zakłady Radiowe "Unitra-Radmor", Gdynia, 
Polska /Jerzy Szarpak, Zygfryd Kubiaczyk/. 

Filtr dupleksowy zwłaszcza do radiotelefonów 
z dużym odstępem dupleksowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia filtra dupleksowego dla radiotelefonów z 
dużym odstępem dupleksowym na pasma UK.P, cha
rakteryzującego się możliwością łatwego płyn
nego strojenia w szeroki cii granicach odstępu 
dupleksowego. 

Filtr dupleksowy składa się z pasmowo~za<> 
porowych filtrów ̂ dolnoprzepustowego /W i gór— 
nopraepustowego /&/„ zbudowanych a rezonatorów 
spiralnych o długości elektrycznej A/2t zwar
tych na końcu. Zgodnie z wynalazkiem wejście 
antenowe /GA/ jest połączone z filtrem dolno-
grzepuatowyju /D/ i filtrem gómoprzepuetowya 
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/(y poprzez układ typu T„ skłaJ&jący się % dwu 
różnych indukcyjneści /I i 2j w gałęziach yo-
siomych i jednej pojemności /3/ w gałęzi pio
nowej, lub dwu różnych pojemności w gałęziach 
poziomych i jednej indukcyjności w gałęzi pio
nowej. /1 zastrzeżenie/ 

MAJ P. 249666 84 09 20 

H03K 
G01R 

P. 249653 84 09 18 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszi¬-
ca, Kraków, Polska /Jerzy Cholewka, Dariusz 
Grzegorski, Jósef Skotniczny/. 

Byskryminator napiecia z histerezą 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia dyskryrainatora umożliwiającego zmianę war
tości górnego i dolnego progu dyskryminacji 
za poraocą jednego elcaientu regulacyjnego. 

Dyakryminator napięcia z hiaterezą zawie
rający komparator napięcia, w którya napięcie 
wyjściowe mierzone względem many jest przyłą
czona do odwracającego wejścia komparatora, 
charakteryzuje się tym, że wejście nieodwraca-
jące komparatora /K/, jest połączone z poten-
cjossotreia /P/ f połączonym z masą i poprzez dio« 
dę /D/ Z wyjściem kouiparatora /K 1/ s a popraez 
resyotor /W ze źródłem napięcia odniesienia 
/ uj/« /6 zastrzeżeń/ 

H03M P. 249654 84 09 18 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszi¬ 
ca, Krakóws Polaka /Zygmunt Kowalski, Janusz 
Kawa/. 

Przetwornik cyfrowo-analogowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skróosaie. 
czasu ustalenia się wartości wyjściowej prse-
twormka oy^rowo-an&logowego przy zachowaniu 
jego dużej liniowości i rozdzielczości. 

Przetwornik cyfrowo-analogowy zabiera prze
twornik wartości cyfrowej na ozas /1/ S którego 
wyjście jest połączone z wejściami kluczującym 
źródła prądu /2/. Wyjście źródła prądu /2/ jest 
połączone poprzez integrator /3/ z wejściem blo
ku pamięci /i/« /3 zastrzeżenia/ 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ele
ktronicznego Sprzętu Powszeohncgo Użytku, War
szawa, Polska /Kazimiera Sobieraj, Jarzy Kurpiew-
ski, Andrzej Kowalczyk/. 

Układ generatora słów szeregowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia układu generatora słów szeregowych o sswięk-
nzocej sa.̂ obr.ości słów przy minimalnej zasob
ności doprowadzonych prograaów. 

Układ generatora według wynalazku aa część 
wyjść /Aj/ układu adresowego /1>A/ połączoną z 
częścią "Bejść adresowych układu pasoieci /UP/. 
"Do pozostałej części wejść adresowych układu 
paaifci /UP/ doprowadzony jest program treści 
słów /K/„ Sumaryczne słowo adresowe układu pa
mięci /Ii?/ wyprowadza słowo na wyjściach danych 
/ D / podawane na wejścia danych multipleksera 
/U&/>, Słowo to w postaci równoległej jest prze
kształcane na szeregowe przez podawanie słów a 
wyjść /Ap/ układu adresowego na wejścia adreso
we układu fflultipleksera /IBS/. Na wyjściu /Wy/ 
multipleksera /lilii/ otrzymywane są słowa szere
gowe o treści zależnej od stanu realizacji pro
gramu sterującego / $ / i treści słó«/lĄ/« 

/1 zastrzeżecie/ 

H04L P. 249567 84 09 11 

Instytut Komputerowych Systemów Atomaty
ki i Pomiarów, Wrocław, Polska /Tadeusz Kraw
czuk, Tomasz Mierzwa, Marek Łęczycki/. 

Sposób odbioru sygnałów telegraficznych 
w systemach telegrafii wielokrotnej i układ odbior¬ 
nika telegrafii wielokrotnej Praedraiatem wynalazku jest sposób odbioru 

sygnałów telegrafii wielokrotnej i układ odbior
nika telegrafii wielokrotnej, mające zastosowa
nie w transiaiaji danych w telekomunikacji. W 
sposobie według wynalazku, po wytworzeniu i usta
leniu częstotliwości odbioru sygnału przy como-
cy generatora kwarcowego /GKf, częstotliwość -tę 
dzieli się w podzielniku beterodyny /Hi/ i po 
wymieszaniu otrzymanego sygnału wraz z prsefiltro-
*anyr. syrnnłes otrzymany™ z linii w mieszacaru 
częstotliwości /KCr/, a następnie po przefiltro-
w&riiu -wytworzonego przebiegu w filtrze aelektyw-
nys /S"S/ sygnał ten poddaje ograniczeniu ampli
tudowym i wy&siela się % niego sygnał małej czę
stotliwości, który następnie zmienia się przy 
pomocy układu logicznego /Dl/ w standardowy sy
gnał wyjściowy,, 

fi układzie według wynalazku generator kwar
cowy /GK/ poprzez podzielnik beterodyny /P*v, 
połączony z programatorem /P/, jest połączony 
z aiessaozem'częstotliwości /fc-Cz/, z którym jest 
połączony filtr selektywny /FS/ i dalej filtr 
ten jest połączony z programatorem /P/, z ukła
dem progowym /UP/ i dalej poprzez ogranicznik 
eraplitudy /'Ok/ z demodulatorem częstotliwości 
/DCz/j który poprzez układ logiczny /UL/ jest 
dodatkowo połączony z układem progowym /UP/„ 

/?. zastrzeżenia/ 
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H04L P. 249568 84 09 11 

Instytut Komputerowych Systemów Automaty¬ 
ki i Pomiarów, Wrocław, Polska /Marek Łęczycki, 
Tomasz Mierzwa, Tadeusz Krawczuk/. 

Sposób nadawania sygnałów telegraficznych w sy-
Stemie telegrafii wielokrotnej i u k ł a d nadajnika 

telegrafii wielokrotnej 

Przedmiotem wynalazku jest sposób nadawania 
sygnałów telegraficznych w systemie telegrafii 
wielokrotnej i układ nadajnika telegrafii wie¬ 
lokrotnej, mające zastosowanie w transmisji da¬ 
nych w telekomunikacji nadajnikiem o szybkości 
modułowej 50, 100 i 2200 bodów. 

W sposobie według wynalazku ustaloną czę¬ 
stotliwość nadawania wytworzoną pray pomocy 

* generatora kwarcowego /GK/ dzieli się w pier¬ 
wszym stopniu podziału określonym przez sygnał 
wejściowy /We/ i programator /P/, i zmodulowa¬ 
ny sygnał poddaje selekcji w filtrze selektyw¬ 
nym /PS/, i ustala się parametry tej selekcji 
dla trzech szybkości modulacji 50, 100 i 200 
bodów za pomocą programatora /P/, następnie z 
tak przetworzonego sygnału połączonego z syg¬ 
nałem z drugiego stopnia podziału ustalonej 
częstotliwości uzyskanej w stosunku określonym 
jednej z trzech modulacji i numerem kanału za¬ 
dawanym przez programator /P/ i wymieszanymi 
w mieszaczu częstotliwości /MCz/ tworzy się 
przebieg częstotliwościowy i dalej po stłumie¬ 
niu wyższych harmonicznych tego przebiegu w fil» 
trze dolnoprzepustowya /FĄ/ i po obrobieniu te¬ 
go sygnału w zespole liniowym /Zł/ przekazuje 
się do linii telefonicznej. 

Układ według wynalazku zawiera generator 
kwarcowy /GH/ połączony g oyfrowym modulatorem 
częstotliwości /CMCz/ i podzielnikiem heterody-
ny /PH/,, a którymi jest połączony programator 
/P/ f zaś z nim filtr selektywny /PS/ połączony 
z cyfrowym modulatorem częstotliwości /CMCz/ 
i z aieszaozem częstotliwości /MC*/, 

/2 zastrzeżenia/ 

H04M P. 249718 84 09 24 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska 
/Wiesław Wilczyński, Krzysztof Brzeziński, 
Marek Nykiel, Maciej Ozdowski/. 

Sposób i układ do przesyłania informacji pomię¬ 
dzy centralą telefoniczną, a maszyną cyfrową 

Wynalazek rozwiąssuj® -^agaânieni« współpra¬ 
cy centrali telefonicznej sdowelną sjasssyną cy¬ 
frową. 

Istota wynalazku polega na tjs, še »eldun« 
ki sysyłane z centrali tâl©fonicsin©a /Of/ gr©~ 
sadzi się w rejestrze meldunków /HM/,; a następ¬ 
nie dokonują się konwersji postaci tych tu e i dim-
kôw w bloku przetwarzaj ąoo-sterującysa /BPS/ aa 
standardową postać meldxui3ru przesyłanego w stan¬ 
dardowych sieciach tranasaieji danych lub łą¬ 
czach telefonicznych, po czym dokonuj« się tran« 
emisji aeldunku poprzez blok transmisji danych 
/BID/ Z szybkością aaniejszą od transmisji »el~ 
dunku z centrali telefonicznej /CT/ do rejestru 
a«ldunków /BM/. /5 zastrzeżeń/ 

H05K P. 249616 84 09 14 

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych 
"POLON" - Zakład Urządzeń Przemysłowych "POLON", 
Kraków, Polska /Henryk Barciewicz, Wiesław Fi
lar, Jerzy Wasieczko/. 

Kaseta modułowego systemu aparatury elektronicz-
nej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowanie 
kasety modułowego systemi aparatury elektronicz
nej s zapewniającej poprawną współpracę płytek 
drukowanych w blokach elektronicznych z kasetą, 

Kaseta sodułowego systemu aparatury elektro-
eicznej według wynalazku składa* się z boków, be*, 
lek poprzecznych 5 prowadników /kt B/, w której 
ka&dy prowadnik /At B/ m& zaczep obrotowy /&/ i 
prowadnicę /B/ jako dwie rozłączno-złączne częś
ci* Z kolei każdy saczep obrotowy /Ą/ aa w awej 
górnej części chwytak prowadnicy /%/ z dwoma obu
stronnie rosaieszczonyai występami zatrzaskowyai 
/3/» zaś w dolnej części chwytak belki/2/ s 
przednia i tylny® występem zaczepowye /4/ oraz 
współosiowy sworeeń ustalający /5/. Każda zaś 
prowadnica /B/ mająca kształt belki o przekroju 
poprzecznym, najczęściej podobnym dc litery "H" 
m& w swej przedniej części w ściankach bocznych 
po jednej szczelinie zatrzaskowej /U\ zaś w tyl
nej dolnej części stopkę zaczepową /l/ se sworz
niem blokującym /\2j'. /I zastrzeżenie/ 

http://JLjijfojraae.il


II. WZORY UŻYTKOWE 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01D W. 75012 85 06 18 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wyro
bów Metalowych "Polmetal" Kraków. Polska 
/Henryk Gramatyka, Andrzej Kostur/, 

Widły dziesięciozębne 

Waór użytkowy roswiąauie zagadnienie opra*» 
eowania wideł o przekroju konstrukcji łatwych 
do wykonania« 

Widły daiesięoiozębne maja zęby wewaętrssne 
/i/, podwójne sęby skrajne / 2 / , uchwyt / ? / oraa 
poprzeczką wideł / 4 / . Ssość zębów wewnętrznych 
/1/ leśy w jednej płaesczyźnie a podwójna zęby 
skrajne /2/ tworzą krawędzie boczne. 

/1 zastrzaienie/ 

A01D 
A01F 

W. 75039 85 06 20 

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska /Zofia 
Lisztoń-Gała, Zbigniew Gała/. 

Urządzenie do rozrzucania rozdrobnionej słomy 
po polu 

Urządzenie do rozrzucania rosdrobnio&sj 
słomy po polu dostosowana Jest do współpraoy 
m® ściaaceem zielonki* Kanał wyrzutowy / j / 
urządzenia, poiąozony z komorą rozdrabniającą 

éoinaoea, jest w przekroju poprzeczny« prosto« 
kątiij' a w przekroju pionowym ma kształt zbli¬ 
żony do 1/4 koła a do jego osłony /2j przynoeo— 
wana jest płyta s kierownicaœi. 

/î eastrzweanis/ 

A01G W. 75041 85 06 21 

Przedsiębiorstwo Mechanizacji Produkcji Zwie-
rzęoej "Meprozet", Ustroń-Nierodzim, Polska 
/Jerzy Zielina/* 

Stojak zraszacza 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra-
oow&uaia stojaka o uproszczonej konstrukcji, kt$-
ry można łatwo przemieszczać i ustawiać w po
zycji roboczej. 

Stojak zraszacza ma rurę / V o wydłużonym 
odcinku prostym zakończony* u dołu wygieoiea /W/t 

zamocowaną na odcinku prostym do grota /1/ w 
postaci kątownika poprzez iarsmo /4/, nakładkę 
/5/ i nakrętki /€/, Grot /!/ ma w swej górnej 
części podnóżek /2/ w kształcie dwóch ramion 
trójkąta i ^est zakończony u dołu ostrzem /a/. 
Przy tyra, górna oeęść rury /3/ zakończona jest 
złączką /7/ pod zraszacz /9/ a dolna przyłączem 
/$/ pod przewód doprowadzająoy wodą do zrasza
cza /9/« Stojak zraazaoza aa zastosowanie w in
stalacjach, nawadniajacyeht zwłaszcza róinyob 
apraw polowych i ogrodowych. /1 zastrzeżenie/ 
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A45F 
A47D 

85 06 19 W.75032 

Spółdzielnia Inwalidów "Czestochowianka", 
Czestochowa, Polska /Krzysztof Sikora/. 
Stelaż namiotu zwłaszcza dzieciecego 

Stelaś do namiotu o kastałcle essasay, jeat 
wykonamy z rurek /5 i 4/t połączonych ąe sobą 
»a pomocą łąosnika »i©Łogaiazdowego /6/ i łą« 
eaników prostych /5/» Napięcie pokrycia y l / 
ussyskuje sio, bess koalecsaoloi aocowoala al»eia«» 
ża <io terenu, jia ktdrps Jest ustawiony n&aio*«. 

/1 a&atrsetenla/ 

A47J W..74982 85 06 10 

Wałbrzyska Spółdzielnia Inwalidów "ELEKTRO-
CHEM", Wałbrzych, Polska /Grzegorz Elwartowski, 
Stanisłąw Korczakowski, Leszek Zieliński/. 
Półautomatyczna drelownica do owoców pestkowych 

C*i«s twa&yu użytkowego j e s t skonstruowani* 
ni*«aw*da«J i wydajnnj * d a i s ł a n i u drelownloy, 

*Jy®c|d8eRie gaudowane j[est * trapieaiowego 
wyeisk&csa / ? / eaopstrssoaego w epychaes wypa« 
tro@80.nog© owocu /6/? po<l kt42łya smajduja s i ę 
gniazdo wydiskacza / § / wyposażona w- gumową wkład
k i ttysriaaną / I / dobieraną 4© rodzą j a i wielkodoi 

• drylowaaycfc 0«se4w» Kątowo od omylny E&sobfiik ow©~ 
©ów |>#8tko?ty0j!i / 4 / mapowała pojedyncze wpad»nie 
owoots do g a i a s d s wyoiokacssa poswalająo aa »«yb*-
ki« dokonywani* ossymośei usuwania posvs?k s owo«* 
©dw* / 1 zastrs:e£«ttie/ 

A47H W. 74800 85 05 14 

Wojewódzka Spółdzielnia Niewidomych "Reno¬ 

ma", Czestochowa, Polska /Ryszard Czarnecki, 
Jerzy Wójcik/. 
Żabka do firan 
Celccs wzoru ubytkowego j«sst skonstruowanie 

żabki o dużój trscitoiści i nleaawodnaj w csia— 
łaaiu* 

Żabka isa wi^aaak / 1 / a dwooa półwąloowysai 
s l iagacsewi /£/» eprę/ynująoy zacisk / 5 / a r&*» 
ffi lonaal / 6 / sakoacson^ni kolcami /'?/ i ł ą o a n l k 
/ V » / i -isaetrseienię/ 

A47J W. 75599 85 09 25 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia 

W 75390 

Zakłądy Metalowe "PREDOM-MESKO", Skarżysko-

Kamienna, polska /Zygmunt Kiliański, Eugeniusz 

Szturo, Tadeusz Naterek, Krzysztof Głodala/. 

Napęd rożna 
C«lea» waosru uiytkowGg© J e e t skonstruowani© 

napędu przystosowanego do ssasilsn.is. % 0 i«ci za 
pośredaietss ia prsewoay. o różaej długości „ s o -
cowsnego roz&ąoznie s nąpedas. 

mailto:tro@80.nog�
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Napęd ma v?k£adke izolacyjną /7/% w kt$r©j 
os&dzo&e są wsuwki /fi/. Wkładka i solący jzia j«-st 
osadzona w nycięeiu w krótss&j śeiaces /3/ ©sł©«» 
cyy/2/ i ustalona aa pornosa występów i podstawą 
/1/« Bleaanty połąos&sda przewodzące prąd eą 
Baee£pi$czone przed dotykiem przez osłonę /12/ 
a tworzywa sztucznego, aocowaną wkrętem do wkład« 
ki /?/• /1 zastrzeżeni®/ 

A63B W. 74913 

A47L W. 75036 85 06 21 

85 05 51 

Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil". 
Sanok, Polska /Adam Kucharski, Kaimiarz Drwięga/. 
Wycieraczka do wycierania obuwia 

Wycieraczka wykonana z isi©@aaaki guaiov»<3j 
gskiada s i j e p ł y t y podstawy / ! / aa k t ó r e j w gór
nej ojsęści znajdują s i ę występy w kas tałoi t s s t o i 
ka oraa l iniowa *»yet^py /Ą/ O różnych długościach 
o przekroju kwadratowyta znajdujące B±q w środka 
i w narożach,, W dolnej eisęści wycieraczki wytł©«* 
©jsoee eą występy p ó ł k o l i s t a * / I gastrseżeni®/ 

A61H W. 74802 05 01 24 

Krzysztof Zadęcki, Warszawa, Polska /Krzysz-
tof Zadęcki/. 

Przyrząd do masażu ciała 

W;,«4r użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania przyrządu do asasażu dia&a, uffiońliwi&ją=» 
©@go równoległe,, równomierne ćwioisenia Mięśni 
obu rąk. 

Przyrząd składa się z wałeczków /$/ «?aadze«» 
nycfc na wspólnya pręeia /i/,- na końcach które-
go umieszczone są uchwyty /2 i 3/r 'SałecKki po
siadają wypukłości /5/ w kształcie półkuli o 
średnicy od 0*2 do 0,5 średnicy wałeczka /i/ 
©ras wypukłości /6/ w kształcie półelipsoidyc 

/i zastrzeżeni@/ 

Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Usługowe Urządzeń 
Sportowych, Warszawa, Polska /Włodzimierz Czer
wiński, Wojciech Kosiński, Wojciech Fijałkowski, 
Andrzej Pacek/. 

Deska do nauki pływania 

Wwór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opraco
wania deski przydatnej do nauki pływania i do 
treningów pływackich. 

Deska do nauki pływania charakteryzuje się 
ty»j. z® atanowi ją płyta / 1 / s wyoięoiaai /2 i 3/ 
a kśstałcie półkoli. Ha górnej powierzchni płyty 
/i/ są wąskie i niskie garby /4 i 5/, ra na dol
nej powierzchni szerokie garby /8 i 9/. Ha czole 
płyty / I / są wyprofilowane uchwyty. Poaiędzy zew-
nętrisayiei krawędziami wąskich garbów /4 i 5/, a 
kr&wędsiaai płyty / 1 / są płaskie powierzchnie 
/6 1 7/» Czoła wąskich garbów /4 i 5/ zakończone 
są od prsodu ścięciami tworzący*! płaszczyzny 
czołowe. /1 zastrzeżeni e/ 
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Dział B 
ROŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01D W. 74988 85 06 12 

Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "Polmag", 
Fabryka Maszyn Górniczych im. Marcelego Nowotki, 
"NIWKA", Sosnowiec, Polska /Bogdan Sawicki, Ja-
nina Budna/. 

Hydrauliczny filtr z sygnalizacją optyczną 

Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie opra¬ 
cowania konstrukcji filtra« która pozwala na 
optyczne ustalenie momentu zanieczyszczenia 
wkładu filtrujęcego. 

Filtr ma cylindryczny korpus /I/, w osi któ¬ 
rego w przelotowy otwór zamykajęcej pokrywy /2/ 
wkręcona Jest dwuzłęczka /13/ zamknięta od góry 
nagwintowane pokrywkę /14/ z otworem. W dwuzłę-
czce w dwustopniowym otworze, suwliwie osadzony 
Jest tłoczek /15/ z trzpieniem /16/, na którym 
zamontowana Jest sprężyna /17/. 

/I zastrzeżenie/ 

B013 W. 75053 85 06 24 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji In¬ 
westycji Przemysłu Nieorganicznego "Biprokwas" 
Gliwice, Polska /Tadeusz Chmiel/. 

Króciec do aparatów chemicznych 

Przedmiotem wxoru użytkowego Jest króciec 
do aparatów chemicznych łatwy i tani w wyko¬ 
naniu. 

Króciec składa się z części cylindrycznej 
/I/ zakończonej kształtka /2/ etanowięcej przej¬ 
ście z części cylindrycznej w wielobok i poła-
czonę z kołnierzem /3/, który wykonany Jest z 
wycinków walcowych. /I zastrzeżenie/ 

B02C W. 74436 85 03 26 

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Sklepowych 
"Gozamet-Wuteh", Gorzów Wielkopolski, Polska 
/Ryszard Songin, Stanisław Danak/. 

Urządzenie wiodące zespołu głowic rozpylających 

Celem wzoru użytkowego jest skonstruowanie 
urzędzenia o dużej niezawodności działania dzię¬ 
ki wyeliminowaniu przypadków zatarć nośnika w pro¬ 
wadnicy. 

Urządzenie składa się z nośnika /I/ w posta¬ 
ci odcinka rury, na którym zamocowane sę głowi¬ 
ce rozpylające /2/, dwóch równoległych ramion /3/ # 

kolumny /4/, dwóch uchwytów /5/ i drężka napędu 
/6/. Ramiona zamocowane sa przegubowo jednym koń¬ 
cem do nośnika a drugim końcem do dwóch uchwytów 
osadzonych na kolumnie. Deden koniec drężka na¬ 
pędu zamocowany jest przegubowo do Jednego z ra¬ 
mion a drugi koniec osadzony jest obrotowo na 
sworzniu tarczy /&/ przekładni redukcyjnej /7/. 
Urządzenie przeznaczone Jest do zastosowania w 
lakierniach i oalarniach zautomatyzowanych. 

/I zastrzeżeni«/ 

B23B W. 74856 85 05 22 

Rzeszowskie Fabryki Mebli, Sędziszów Mało¬ 
polski, Polska /Dan Zwolak, Stanisław Fudali, 
Andrzej Zając, Bogusław Brzostowski, Marian 
Pędzimąż/. 

Wielowrzecionowa wiertarka 
do wykonywania otworów pod zawiasy w elementach 

meblowych 

Wiertarka charakteryzuje się tym, że ma kor¬ 
pus /!/ spawany z typowych kształtowników. Trzy 
jednostki wiertarskie se połęczone z korpusem 
poprzez kolumny, przy czym kolumny maję możli¬ 
wość przesuwu względem korpusu /!/, natomiast 



Nr 6 (320) 1985 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 63 

Jednostki wiertarskie wzgleďem kolumn, w dolnej 
części korpusu znajdują się dwa zespoły dźwigni 
/17/ napędzonych siłownikiem» które powoduję 
ruch roboczy obrabianego elemt»ntu /24/ w kiarun« 
ku jednostek wiertarki. Element obrabiany poda¬ 
wany jest transporterem /23/. utorowanie w cza¬ 
sie pracy wiertarki odbywa się w wyniku kolej-
nych przosterowai'i wyłącznikami krańcowymi / 3 5 H 
3? i 38/. /I zastrzeżenie/ 

B23C W. 74922 85 06 04 

B238 W. 75129 65 07 05 

Kombinat Przemysłu Narzędziowego "Vis", Fa
bryka Wyrobów Precyzyjnych im. Gen. Świerczew-
skiego - Zakład Wiodęcy, Warszawa, Polska /Jerzy 
Burzyński, Stanisław Stępniewski/. 

Urządzenie dwupozycyjne 
do mocowania drobnych płaskich elementów na wier¬ 
tarce wielowrzecionowej, zwłaszcza do mocowania su¬ 
waków suwmiarek 

zakład Doświadczalny przy Przemysłowym In
stytucie Telekomunikacji, Warera^a, Polska 
/Tadeusz Sitarek, Kazimierz Mrczicki/. 

Przyrzgd ustawczy 

Przyrzęd ustawczy da ustawiania bazy na fre
zarkach, umożliwiający szybkie ustawianie bazy 
z uchybem mniejszym niż 0,02 milimetra, składa 
się z krótkiej tulejki /!/ z otworem, w którym 
jest osadzony obrotowo i suwliwie pierwszy ko
łek (2j z otworkiem do zamocowania sprężyny śru
bowa j /5/, której drugi koniec Jest zamocowany 
w otworku drugiego kołka /4/ osadzonego obroto
wo i suwliwie na zakończeniu długiej tulei /3/, 
mieszczącej wewnątrz wymienione sprężynę /S/ i 
stykającej się czołowo z wymienione krotkę tu
lejka /!/. /I zastrzeżenie/ 

Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie skróce¬ 
nia czasu jałowego biegu wrzecion wiertarki,» zwią¬ 
zanego za zmianą elementów już obrobionych na ele¬ 
menty przeznaczone do obróbki. 

Urzędzenie według wzoru ma mocowane na stole 
wiertarki wielowrzecionowej podstawę /I/ i płytę 
stołowe / 2 / przesuwane na prowadnicach tej pod¬ 
stawy /I/ przez pneumatyczny siłownik posuwu / 4 / . 
Przy czym podstawa /I/ ma dwie nastawne śruby 
zderzakowe /&/ i tłoczkowy amortyzator hydraulicz¬ 
ny spowalniajęcy ruch płyty stołowej / 2 / w końco¬ 
wych fazach ruchu posuwowego. Ha płycie stołowej 
/2/ sę zamocowane dwa uchwyty wisrtarskie z dźwig¬ 
niowymi szczękami zaciskowymi /18/ tak, że każdy 
z nich w jednym z położeń krańcowych płyty /12/ 
zajmuje pozycję ściśle odpowiadające pozycji wrze¬ 
cion wiertarki. /4 zastrzeżenia/ 

B230 W. 74871 85 05 23 

Bielska Fabryka Maszyn Włókienniczych "Be-
fama" Bielsko-Biała, Polska /Bolesław Paszek, 
Oerzy Daniel, Władysław Dziedzic, Adam Białek/. 

Oprawka strugająca noża do kół zębatych stożko-
wych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opraco¬ 
wania konstrukcji oprawki strugającej noża do 
kół zębatych stożkowych umożliwiajecej et ruga¬ 
nie zębów od wewnętrz tworzęcej stożka. 

Oprawka złożona jest z nożowego uchwytu« 
który stanowi podstawa / 2 / z otworem /3/ umiesz¬ 
czonym w jej narożniku po przeciwnej stronie 
szczęk /4 i 5/. Pomiędzy szczękami /4 i 5/ umiesz« 
czony jest zderzak korpusu imaka z gniazdem dla 
sprężyny« /I zastrzeżenie/ 
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B23K W. 74757 85 05 06 B30B W. 75020 85 06 17 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Uprzemysłowio¬ 
nego, Wrocław, Polska /Waldemar Dudek, Danuez 
Szygulski/. 

Przewód wodno-predowy 

Celem wzoru użytkowego jest zapewnienie włae< 
clwej inteneviwno^ci r^>.~ir....^a w czasie przepły-
•;*•- i.*-« H« -tewoaem od transformatora do elektro¬ 
dy w zgrzewarkach wielopunktowych. Przewód skła¬ 
da się z linki miedzianej / I / osadzonej w dwóch 
końcówkach mosiężnych / 2 / i osłoniętej oponę gu¬ 
mowe /3/ zaciśnięta opaskami / 4 / . Każda końcówka 
/ 2 / ma rurkę /5/ i otwór /6/ do przepływu wody 
chłodzącej oraz rowek / 7 / łączący otwór z przes¬ 
trzenie miedzy linka miedziane a oponę gumowe. 

/i zastrzeżenie/ 

B25B W. 74777 85 05 10 

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego im. 
Camilo Cienfuegos, Mińsk Mazowiecki, Polska 
/Oerzy Kaśka, Tadeusz Laskowski/. 

Przyrzęd do demontażu tulejek 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opraco¬ 
wania przyrzędu do demontażu zużytych tulejek z 
korpusów, zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych 

Przyrząd składa się z wideł ciągnących /i/ 
zamocowanych do obudowy /2/ siłownika hydraulicz¬ 
nego /3/, do których przegubowo przymocowane jest 
cięgło /6/ z osadzonym rozłęcznie kołnierzem / 7 / . 
Oo tłoka /5/ siłownika /3/ przymocowane sę widły 
pchające / 4 / , opierajęce się o korpus, w którym 
znajduje się demontowana tulejka /9/« 

/3 zastrzeżenia/ 

Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego 
"Polar", Wrocław, Polska /Władysław Bandoła/. 

Przyrząd do ustawiania przyrządów roboczych na 
" "'' '" prasach 

Wzór rozwięzuje zagadnienie właściwego usta¬ 
wiania ciężkich przyrządów na prasach. 

Przyrząd składa się z podstawy /!/» w której 
wykonane jest gniazdo kuliste /2/ a w nim osadzo¬ 
na kula /3/ w której mocowana jest dźwignia / 4 / 
kołkiem /5/. Podstawa /!/ z kulę /3/ zamknięta 
jest od góry pokrywa /6/ z gniazdem kulistym /7f t 

wkrętem uniemożliwiając przesuwanie się kuli /3/, 
/2 zastrzeżenia/ 

B410 
E05B 

W. 75622 85 09 25 

Kombinat Urzędzen Mechanicznych "Bumar-Ła¬ 
będy", Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Me
chanicznych, Gliwice, Polska /Władysław Pawłow
ski, Grzegorz Brożek, Henryk Dudek/. 

Przyrząd do zabezpieczania biurowych maszyn do 
pisania przed użyciem 

Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie bloko¬ 
wania ruchu wózka maszyny do pisania, 

Przyrzęd według wzoru użytkowego ma kabłęk 
zestawiony z dwóch elementów /I i 2/ w kształcie 
litery "!_" złożonych tak# że ich dłuższe ramiona 
tworzę jeden bok kabłęka* Końcówki /3 i 4/ tych 
ramion sa wygięte pod k^tem prostym i pfzylegaje 
do siebie po zewnętrznej stronie kabłęka» W koń¬ 
cówkach wykonane sę współosiowe otwory /5 i 6/. 
przez które zakłada się kłódkę spinsjęcę elemen¬ 
ty kabłęks. Na równoległych ramionach kabłęka 
znajduję się występy / 7 / # które przed spięciem 
jego elementów /I i 2/ umieszcza się od spodu w 
korpusie prowadnicy wózka maszyny. 

/I zastrzeżeni©/ 

B41D 
E05B 

W. 75623 85 09 25 

Kombinat Urzędzeń Mechanicznych "Buraar-Ła¬ 
będy", Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urzędzeń Me¬ 
chanicznych, Gliwice, Polska /Władysław Pawłow¬ 
ski, Grzegorz Bożek, Henryk Dudek/. 
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Przyrząd do zabezpieczania biurowych maszyn do 
pisania przed użyciem 

>AJiór użytkowy r o z w i ą z u j e za gad n i a n i © bloko j -
?mni& ruchu wózka maszyny do pisor»ia« 

pp-zyrafd według wzoru użytkowego we kafołak 
z e s t a w i o n y 2 dwóch e lementów /i i 2/ w k s z t a ł c i " 
l i t e r y " L " . e l e m e n t y / l i £/ s$ z ł o ż o n e tak,„ że 
d o d ł u ż s z e g o r a m i e n i a e l e m e n t u / ! / p r z y l e g a r a 
mię e l e m e n t u / 2 / s k i e r o w a n e ku końcowi r a m i e n i a 
#l«ffisntu 1. Ma r ó w n o l e g ł y c h r a m i o n a c h k a b i ę k a 
z n a j d u j ę s i ę twystępy / 3 / usy tuowane wewnętrz k a - j 
b ł ę k a n a p r z e c i w s i e b i e , k t ó r e u m i e s z c z a s i ę w ! 
o t w o r z e v» p r o w a d n i c y wózka maszyny l u b «• o t w o r a c h j 
k o r p u s u wózka, p r z e z k t ó r e p r o w a d n i c a wychodzi, n a ! 
z e w n ę t r z k o r p u s u * W p r z y l e g a j ą c y c h d o c i e b i e r a 
mionach e lementów /i i 2/ wykonane ©ę w s p ó ł o s i o 
we otwory 4 i 5 / , p r z e z k t ó r a z a k ł a d a s i ę k ł ó d k ę 
S p i n a J ę c ę e l e m e n t y k a b ł ę k ó w , / i z a s t r z e ż e n i e / 

B43K 

843 K W. 74369 35 06 11 

Janusz Bury, Rzeszów, Polska /Janusz B u r y / . 

Wkład do kredki do malowania 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie kon
strukcji kredki malującej równocześnie różnymi 
kolorami* Wkład w postaci podłużnego walca skła
da się z dwóch części /l i 2/ c różnych barwach* 
która połęczone B$ wzdłuż powierzchni spirsJUrej, 

/l za.-* t rzeżsn la/ 

W. 74971 85 06 11 

J a n u s z Bury, Rzeszów, Polska /Janusz Bury/. 

Wkład kredki do malowania 

Calam wzoru użytkowego jest opracowani® kon-
hcrukcji kredki malujęcaj różnymi kolorami, 
Wkład w postaci walca składa się z części lew#j 
/!/ i części prawej /2/ 0 różnych barwach połę-
czonyeb wzdłuż powierzchni równoległej do two
rzących walca* /i zastrzeżenie/ 

B43K W. 74970 85 06 11 

Janusz Bury, Rzeszów, Polska /Janusz Bury/. 

Wkład do kredki 

Celem wzoru użytkowego jest opr&cowania kon
strukcji kredki malującej równocześnie lub od
dzielnie dwo*na kolorami, wkład w postaci walce 
składu się z części zewnętrznej /l/ i części wew
nętrznej /:£/ o dwóch różnych barwach,, 

/l z a s t r z e ? -a n le/ 

B43K W. 74972 85 06 11 

Janusz Bury, Rzeszów, Polska /Janusz Bury/. 

Wkład dla kredki do malowania 

Celem wzoru jest opracowania kredki maluję-
cej równocześnie trzema kolorami. Wkład w po
staci wslcs składa aię z dwóch części zewnętrz
nych /l i 2/ oraz części wewnętrznej /3/ o prze
kroju w kształcie elipsy c trzech różnych ber
kach, przy czym powierzchni® podziału trzech 
części 8 a. równoległe do osi wkładu. 

/2 zastrzeżenia/ 
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B63B W. 75046 85 06 24 

B61D 75034 85 06 19 

Kopalnia Węgla Kamiennego "Sośnica" Gliwi¬ 
ce, Pplska /Roman Chrzęstek, Kazimierz Kapała», 
Piotr Zięba/. 

Górniczy agregat sprężarkowy 

Watór użytkowy rozwiężuje próbie« .za&ilania 
sprężonym powietrzem urządzeń pomocniczych w 
podziemnych wyrobiskach wówczas, gdy ogólnoko» 
pełniana stacja sprężania nie pracuje» 

N@ platformie /2/ kolejowej na sprężystych 
amortyzatorach /3/ zamontowana jest sprężarka 
/4/» zasiłajęcy Ję ©ilnik předu stałego /6/ 
ora?, szafa sterownicza / 7 / , Szafa Jest połaczo» 
na z kopalniana siecię trakcyjne przewodem /9/ 
zakończanym drążkiem zaczepowym /Î0/ i przekazu-» 
je napięcie de silnika /S/ przewodem / 8 / . 

/i zastrzeżenie/ 

Jerzy Linde, Łódź, Bogdan Wiernierski, Łódź, 
Polska /Jerzy Linde, Bogdan Niemierski/. 

Skuter wodny 

Sktsttr wodny ma pokład /i/» na którym od 
strony przsdniej usytuowana jest część dziobo¬ 
we /2/# natomiast od strony tylnej część rufo¬ 
wa / 4 / z pawfżę, zaś pomiędzy czsecię dziobowe 
a rufowe znajduje się stanowiska siedzenia / 5 / ( 

natomiast poniżej pokładu znajduje się wyprofi¬ 
lowany kadłub / 7 / , Układ kierowniczy /3/ znaj¬ 
duje się w Î/3 długości skutera z tolerancję 
^ 25% liczęc od części dziobowej« średnia eze-
Tokość siedzenia stanowi 1/4 szerokości skutera 
z tolerancję + 25%e przy czym siedzenie ma zbież¬ 
ność 80 z toTaranoję +̂  25% w stosunku do pokła¬ 
du» a burty /6/ mais kształt trapezu. 

/I zastrzeżenie/ 

B63C W. 74907 85 05 30 

Janusz Wawrzyniak, Szczecin, Polska /Janusz 
Wawrzyniak/. 

Kamizelka ratunkowa 

B62D W. 75044 85 06 24 

Kombinat Urzędzeń Mechanicznych "Bumar-Ła¬ 
będy" Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Me
chanicznych, Gliwice, Poleka /Bogusław Grusz
czyński/. 

Stopa elastyczna członu gąsienicy, zwłaszcza do 
szybkobieżnych pojazdów gąsienicowych 

Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie wyposa¬ 
żenia członów gesienicy w wymienne stopy elas-
tyczne« które używane se w czasie eksploatacji 
pojazdów gęsienicowych na utwardzonych drogach 
w celu zmniejszenia drgań i hałasu oraz nie nisz¬ 
czenia nawierzchni dróg» 

Stopa wyposażona jest we wkładkę gumowa /!/* 
która ma w przekroju poprzecznym kształt niefore-
mnego siedmiokęta. Górne płaszczyzny wkładki s§ 
przymocowane do sztywnej nakładki / 2 / # która ła-
czy za pomocą śruby /3/ z nakrętkę /5/ człon 
gęsianicy / 4 / ze stopę elastyczne« 

/I zastrzeżeni®/ 

Kamizelka zaopatrzona jest w pionowe, rów¬ 
noległe do siebie kieszenie /!/ wykonane między 
podwójnis złożonym materiałem. Kieszenie wypei-
nione sę styropianem, w dolnej części kamizelki 
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wykonana są dwie? pozlcwe,, równoległe-do siebie 
235zywki /2/ 1 /3/ t ? w których umieszczone ais 
ściegach, B W górnej części jest usytuowany 
kolnie?'" /£/, w którym wykonane sę gniazda /5/ 
utworzono między zewnętrzne i wewnętrzne powło
kę kołnierza,, w których j»ist umieszczony styro
pian lub podobne tworzywo sztuczne zapawniajęcs 
pływalność* . /3 zastrzezania/ 

B63C W. 74948 65 06 07 

Bohdan Marciniaka Hiędzychód, Polska 
/Bohdan Marciniak/. 

Koło ratunkowe o obwodzie otwartym 

C«l©» wzoru użytkowego je»st skonstruawersie 
koła łatwego i wygodnego W użyciu. 

Koło skłeda się 2 elementu nośnego /!/ w 
kształcie podkowy o przekroju prostokątnym wy
konanego ze styropianu uzbrojonego wtswnętrz 
rurą z tworzywa sztucznego,, pokrytego powłoka 
/3/ syntetyczne zdakatyzowanę z przyszytymi 
przesłionnie opaskami mocujęcymi / 4 / . Kolo mg> 
stylcnow§ lub polipropylenowe linkę chwytowe 
/5/ o końcech spiętych za pomoce karabińczyków 
/S/„ /2 zastrzeżeń.!?;,/ 

B55D W. 74992 85 06 14 

Chemiczne Spółdzielnia Pracy "WKRA", So¬ 
chacin, Polska /Witold Opelt, Jerzy Janio, 
Mirosław Wentel/. 

Korek rozprężny do termosów 

Cf!.les« wzoru użytkowego jest zapcojaktowale-
korka, który zapobiega wypadaniu wkrętki docis-
kawj /-*/* sprężęjęcej uezczelkf /?/ przy nad-

miernym obrocie w i >',-«• c pokrętła /!/« Haczyki 
/IO/J, którymi u uóry zakończona jest rurka /6/ 
ski"ftki dociskowej a o pi© reję* się o poszerzeń?.^ 
/14/ zaczepu /li/IS wkręconego dc rurki /2/ pc~ 
krftSa /!/• /?. zastrzeżenie/ 

B65D W. 74993 85 06 14 

Chemiczna Spółdzielnia Pracy "WKRA", Socho-
cin, Polaka /Jerzy Pawlaczyka Jerzy Słamczewski, 
Tadeusz Lubieniecki/. 

Saozaciskowy korek do termosów 

Qe\am wzoru użytkowego jest z a p r o j e k t o w a n i a 
korka c dużej t r w a ł o ś c i * 

Ono / 7 / atariosyf.gea odcbl&lno c:~cśń walca /%/ 
pokrywy tcifraosa, ma t r w a l e przymocowany oć spę
du k r ó t k i walać / S / zakończony poozerzony* p io* - -
ściert ism /&/» k t ó r y w c i ś n i ę t y Jeot do k o ! i « * o j 
samfki / 4 / w g ó r n e j c z ę ś c i ś c i ę t e g o stożka / 3 / :e 
e lastycznego m a t e r i a ł u < wciskanego da w i c t r ? s 
s z y j k i termasa* / I zsstrz©±e»nie/ 

B65D W. 75045 95 0 6 24 

Centrelny Ośrodek Bedawczo-Rozwojowy Poczty, 
Warszawa, Polska /Zbigniew Turowicz, Ryszard 

Sucheńeki/. 
Skrzynka pocztowa wolnostojąca 

Cela© «sru użytkowego jest skonstruowanie 
•3Krzynki o dużej funkcjonalności i prostej tech
nologii wykonania« 

Korpus skrzynki jest wyprofilowany w 'ipooób 
tworzący konstrukcję sarfionośnę*, s ściany boczna 
73/ &ę cofnięjje w stosunku do ściany tylnej ar-*z 
drzwi /5/ tworząc wnękid w których w górnych 
częściach znajduje się otwory wrzutowa /2Z* usy
tuowane pod zadaszeniem* /2 zastrzeżenia/ 
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865G W. 75010 86 06 17 

Instytut Warzywnictwa, Skierniewice, Polaka 
/Włodzimierz Piasta/. 

Zestaw przenośników o zmiennej wysokości i zmien-
nym kierunkiem zeładunku 

Celem wzoru użytkowego jest zaprojektowani© 
zastawu o dużej wygodzia w użyciu. 

Zestaw składa się z przenośnika poziomego, 
skośnego i wahliwega. Poprzez zmianę położenia 
przenośnika wahliwego /17/ spowodowane obroterts 
osi /22/ zmienia się kierunek załadowania mate
riału. Przenośnik wshliwy /i7/ niezależnie od 
wysokości jego poltsżsnla znajduje si§ w pozycji 
równoległej do podłoża* dzięki zastosowaniu ukła
du równoległobokdw. Zestaw przeznaczony jest do 
ładowania podłoża na stelaże w pieczarkarniach,, 

/2 zastrzeżenia/ 

Urządzenie do zabezpiecznia suwnic, 
zwłaszcza bramowych przed ruchem zdłuż torów 
jazdy 

B66B W. 76055 85 06 24 

Biuro Projektów Górniczych, Gliwice, Polska 
/Bertold Libardi, Dieter Godzierz, Egon Kozubek/. 

Pomost wahadłowy 

Calem «wzoru użytkowego jeat skonstruowanie 
ekonomicicnego pomostu o lekkiej konstrukcji i 
małych rozraiarach » 

pomost / ! / ma przeciwciężar / 2 / zamocowany 
na dźwigni dwuramiennaj / 3 / # połęczonsj z po~> 
mostem za pcmocę pionowego cięgła /A/ o długoś¬ 
ci równej odległości osi obrotu /6/ pomostu od 
osi obrotu /S/ dźwigni» / I zastrzężenia/ 

C«l«»ra wzoru uzytkowago jest zaprojsktowenis 
urządzania niezawodnego w działaniu* 

Urządzenie składa si$ z dwóch szczęk / 2 / 
obejmujących główkę szyny 1 poleczonych /i/ za 
pomoce sworznie /3/ ściągającego z nakrętkę /S/,, 
na którym nałożona jest sprężyna nacięgswa /4/ 
oparts o wswnftran© powierzchnie ramion szc£ęk» 
Swor.2*3rt zakończony jest z drugisj strony zamoco
wane wahliwie dźwignię /8/ na osi /?/ prostopad
łej dc sworznia i umieszczonej, w wycięciach wspor
nika /&/ mocowanego do ssgęk. /i zaetrzelani*/ 

B66C W. 74995 85 06 13 

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska, 
/Jan Banaszek, Ryszard Bartnik, Ryszard Świ-
talski/. 

S66C W. 74996 85 06 13 

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska /Jan 
Banaszek, Ryszard Bartnik, Ryszard Świtslski/. 

Urządząnie do zabezpieczania suwnic, 

zwłaszcza bramowych przed ruchem wzdłuż torów 
jazdy 

Celem wzoru użytkowego j©9t zaprojektowanie 
urządzenia niezawodnego w działaniu« 

Urządzenie składa się z dwu szczęk /2/ obaj-
roujęcych główkę szyny / ! / zamocowanych na swcri-
niu wshliwie i poleczonych ze pomoce sworznia /3/ 
éci^gajscego z nakrętkę / 6 / # na którym nałożona 
jest sprfżyna / 4 / oparta o ramiona szczęk, öo 
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sworznia zamocowana jest wahliwie 4iwig»iia /5/ 
zaciskowa szczęk, 3 pomiędzy nakrętkę /<",/ a jed
ne ze szczęk umieszczeni jeat przeciwnakrętka 
/ 7 / wahliws 2 uaiessesersymi dworna symetryczny*! 
czepami /8/ w wycięciach wBparntki-s /9/ za*3ce»a* 
nych na'szczęce* /*. zastrzeżartie/ 

B66C W. 74397 85 06 13 

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska /Jan 
Banaszek, Ryszard Bartnik, Ryszard Świtalski/. 

Urządzenie do zabezpieczania suwnic, 
zwłaszcza oramowych_przed ruchem wzdłuż torów 
jazdy 

Celem wzoru użytkowego jest skonstruowani® 
urządzenia niezawodnego w działaniu* 

Urządzenie składa się z dwu azczfk /2/ sbsj-
inujecych główkę szyny /i/* zamocowanych na sworz
niu wahliwie i połączonych za pomaca sworznia 
/3/ scięgajęcego zakończonego przeciswnakrętka /5/ 
z umieszczanymi dwoma symetrycznymi czopami /6/ 
w wycięciach wsporników / 7 / przyspawanych do 
szczęki. Na swe rżeń nałożona jest sprężyna / 4 / 

opartsa o wewnętrzne powierzchnię ramion szczęk, 
&W3«2eA zakończany jsst zgrubienie* / 8 / # które
go p«v»i#f ichnia «d strwiy szczęki ma kształt 
odcinka kali i współpracuj* z wklęsłe po^lerz-
chfitą Uutimt-Ęi w»pornik« /iO/ przyspawanego do 
sxe*tki. /i z*»trzężeni*/ 

B65F 
B65G 

W. 74990 65 06 13 

Państwowa Komunikacja Samochodowa, 
Dyrekcja Okręgowa Łódź, Polska /Jerzy Matyska, 

Wiesław Pluta, Antoni Łukasik/. 

Wózek szaściokołowy z podnośnikiem 

Celem waoru użytkowego jest zaprojektowanie 
uózkm ułatwiającego wymianę ciężkich zespołów 
samochodowych na stacjach remontowych. 

Wózek składa się z prostokętnej ramy /i/, 
na której umieszczony jest wózek poprzeczny /2/ 
z podnośnikiem śrubowym i dyszlem /7/. Skrętne 
przednie koła /3/ i koła tylne /5/ zamocowane 
sę do ramy w sposób umożliwiający ich przesta
wienie z pozycji wzdłużnej na pozycję poprzecz
ne w stosunku dc osi ramy, zaś dwa koła środko
we /4/ zamocowana są do ramy za pośrednictwem 
mimośrodu /&/ w odległości od kół tylnych 
równej szecr.koóci kanału, a od kół przednich 
w takiej odległości aby środek ciężkości ramy 
/!/ i wózka poprzecznego /2/ w położeniu zablo
kowanym znajdował się pomiędzy kołami przednimi 
i kołami środkowymi, /2 zastrzeżenia/ 

Dna* D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D06F W. 74713 85 05 03 

Michał Krawczyński, Leszek Strawiński. 
Warszawa, Polska /Michał Krawczyński, Leszek 
Strawiński/. 

Suszarka wielofunkcyjna, składana 

Suszarka wielofunkcyjna a składana służy do su
szenia bielizny jak również poszczególne jej ais-
mentv moa§ być wykorzystana jako wieszaki i wspor
niki'. " | 

Suszarka składa się z ramy /l/» ramion /2 i 3/ 
oraz wieszaka /4/ połączonych ze aoba za pomoce 
zacisków sprężystych /5/ poswalajacych na łącze
nie i rozłączenie jej częścx w zależności od pot
rzeb i zastosowań. Każda obudowa /6/ zacisku po
łączona jest w sposób nierozłączny z końcówkę 
pręta suszarki. Rozłączanie części składowych 
suszarki następuje po przesunięciu w kierunku 
pręta suwaka zacisku /7/. Sprężyna /&/ zapewnia 
położenia suwaka w pozycji zablokowanej. 

/I zastrzeżenie/ 
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Dział B 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO: KONSTRUKCJE ZESPOŁOWE 

E04B W. 74999 85 0 8 13 

Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Prodykcji P-
mocniczej Budownictwa. Olsztyn, Polska /Jadwi-
ga Żmijewska, Mirosław Górzyński, Zbigniew 
Lizak/. 

Ściana zewnętrzna prefabrykowana budynku systemu 
OWT z siatką zbrojenia pionowego w warstwie nośnej 

A-?ór yżytkojyy rozwigzuj© zagadnienie 2mni#,1« 
s**?:...; ilości zbrojeni® w ścianie i poprawienia 
jći-u-ści prefabrykowanej ściany* 

ściana według wzoru użytkowanego - me w.środku 
warstwy nośnej /£/ pojedyncze aiatk^ abrojenia 
pionowego /!/ o nisztnaczni® zwiększonym przekro
ju prętów 6tslcv.'-fch, /% zastrzeżenia/ 

E21B W. 75026 85 06 20 

Piotr Stawowski, Warszawa, Polska /Piotr 
Stawowski/. 

Świder wiertniczy 

Przedmą otŝ i wzcru użytkowego jest świder 
wiertniczy przeinaczony do wykonywania prze
wiertów no różnych głębokościach"w poprzek cię
gów komunikacyjnych bez naruszenia nawiorKch.ii 
dróg^ dla instalacji gazocięgów, wodociągów 
kanalizacji,, kabli energetycznych i innych 
urządzeń podziemnych. ? 

fcwider wiertniczy ©kłoda sl§ z co naiwnie* 
dwóch elementów ślimacznicy /3/ poleczonych ,/ 
sposób rozięczny między sobę oraz połączonych z 
ukiiidem napędowym /4/ ustawionym na sankach /5/ 
Ma końcu ostatniego elementu ślimacznicy /3/' 
znajduje się obrntowy gryz etoikoww /i/'oraz 
prostopadle do osi ślimacznicy /3/ na ramia^ach 
A V rozstawionych co 12CT osadzone 9§ lyżk- o 
regulowanej odległości od osi ślimacznicy /3/. 

/i zaat rzażen.ro/ 

E2AF W. 75038 85 06 20 

Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Przemysłu 
Węglowego Katowice "Prefabot", Rybnicki Za¬ 
kład Prefabrykacji, Rybnik, Polska /Aleksander 
Zając, Albin Durczok, Czesław Huebner, Henryk 
Bednarczyk/. 
Rynna ściekowa zwłaszcza do odwadniania chodni¬ 
ków kopalnianych 

W '>> »*ył-kcv*y rozwiązuj® zagadnienie cpr;v 
cowei *. , <--*< ,* instrukcji ryc\%@n aby w warun»< 
ko«*h uci^żll^y;'" ^ożn© było łatwo je osadsać 
j "iSKUj jras Łatwo przechowywać i f:ran&po?ta~> 
wai jok rómu.^ s£y było zapewniane nie znuwa--
«io -si'? nakrv«.« 

nr zewnę* rzn/c
ii dolnych krawędziach rynny 

'3/ -JCW zhssgu płaszczyzny bocznej / 2 / i dol« 
rtOj /3/ 3 znajduje się "?s całe 1 długości wycię
cie /4/ % wystęoemi /S/s których krawędzi© zew-
iyv zne jddolan© sę od siebie o długość /9/» 
Długość .u jo^« rsiaco wnlejszs od odległości 
/10/« znajduj§c®j 8ię pomiędzy wewnętrznymi gór
nymi krawędziami /S/* wycięcia /7/ biegnącego 
na oełsj długości rynny wzdłuż wewnętrznych 
czfśoi boków /2/# Nakrywa /.li/e taj samej dłu
gości es rynw.!.,' ma wydłuż boków ukosy /12/ do-
ecoeowane do wycięć w rynnie /7/„ uniemożliwia-
jęce przemieszczenie się nakrywy /li/ i sd^rat-
n© joj ułożenie. 

Rynna ściekowa, zwłaszcza do odwadniania 
ehodnik^w kopalnianych ma zastosowanie głównie 
w kopalniach głębinowych^ w których rynna służy 
da odprowadzania wód, a jej -rm^rywa x&'<£.& jaku 
chodnik dis pracowników. /i za»*;rz«2snis/ 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWACIE, UZBROJENIE; TECHNIKA MIZERSKA 

F01B W. 75035 85 06 23 

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, 
Kraków, Polska /Andrezj Orłowski/. 

Siłownik łopatkowy 

Celsm wzór-u użytkowego jeet skonstruowanie 
siłownika o prostej budowie * 

Siłownik składa si§ z obudowy fl/4 wewnętrz 
k':órej na trzpieniu /2/ osadzona j©et ruchome' 
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łopatka wykonująca ruch obrotowy o 90 „Siłow
nik służy do napędu zaworów sferycznych i prza-
pustnic I jest wykorzystany & armaturze gazow
niczej. /I zastrzeżenie/ 

F02M W. 75019 85 06 17 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-
Mielec", Mielec, Polska /Kazimierz Skarbek, 
Marian Tymaczkowski, Franciszek Kiełbasa/. 

Dźwignia jednoramienna gięta 

Cele« wzoru użytkowego jest zaprojektowa¬ 
nie dźwigni o prostej technologii wykonania. 

Dźwignia qiçta z płaskownika, zwłaszcza 
dźwignls regulatora pcrr.py wtryskowej spalino¬ 
wych silników wysokoprężnych majęca ramię, 
otwór» przecięcie, rcwek na wpust i otwór pod 
érubç zaciskająca charakteryzuje się tym, że 
przecięcie i rowek na wpust leżę w osi wzdłut-
nej dźwigni a ich szerokości sę równe. 

/I zastrzezanie/ 

F15B W. 74555 85 04 12 

Ośrodek Badawczo-Konstrukcyjny "Koprotech", 
Warszawa, Polska /Andrzej Nikitin, Tadeusz 
Marczuk/. 

Rozdzielacz do układu pomiarowego sumarycznego 
przekroju dwóch otworów 

Rozdzielacz do układu pomiarowego sumarycz¬ 
nego przekroju dwóch otworów składa się z kor¬ 
pusu rozdzielacza /3/ wyposażonego w otwór wlotu 
/9/ połączony z jednej strony z otworami wylotu 
/10 i 11/ do sygnalizatorów granicznych a z dru¬ 
giej strony połączony z otworem dławika /15/, a 
dalej z wylotem do końcówki pomiarowej przedmio¬ 
tu /14/ croz wylotami /12 i 13/ oraz składa się 
z tłoka dławika /I/ z nakrętki / 2 / i pierścieni 
uszczelniających, a ponadto z korka i tłoka za¬ 
woru. /I zastrzeżenie/ 

F15B W. 74900 85 06 11 

Ośrodek Bedawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urzą
dzeń Transportowych, Bytom, Polska /Stanisław 
Dubarek, Edward Gonet, Jerzy Krajewski, Jan 
Kwaśnicki, Antoni Markiewicz, Zbigniew Zalewski/. 

Zwalniak elektro-hydrauliczny ze wskaźnikiem 
położenia tłoczyska 

Zgodnie z wzorem zwalniak, zawierajęcy osa
dzony w kadłubie silnik elektryczny z zamocowa
nym na jego wale wirnikiem pompy oraz osadzony 
w cylindrze tłok z tłoczyskiem, charakteryzuje 
się tym, za wskaźnik położenia tłoczyska /?/ 
złożony Jest z łgeznika miniaturowego /&/ wspóJ~ 
pracującego z krzywka /10/» połęczong gwint owo 
z popychaczem /li/ i ustalona wzglądem niogo za 
pomoce zawleczki /!?/ umieszczonej w podłużnym 
wycięciu /13/ krzywki /10/. przy czym popvchacz 
/li/ wraz z krzywkę /10/ prowadzany jest w dwóch 
otworach, wykonanych w cylindrze /A/ ora.; jest 
stabilizowany za pomoce sprężyny /IB/. 

/I zast r>:ozefiio/ 

F15B W. 75043 85 06 24 

Kombinat Typowych Elementów Hydrauliki Si
łowej "PZL-Hydral", Wrocław, Polska /Czesław 
Wargan, Marian Skąpski, Romualda Kania/. 

Rozdzielacz hydrauliczny 

Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji rozdzielacza realizującego 
założone dławienie przepływu cieczy roboczej z 
odbiornika na zlew i o podwyższonej szczelności 
wewnęt rznęj. 

Uzyskano to w ten sposób, że w czole suwaka 
/AJ zaworu podporowego, umieszczonego w korpusie 
/l/ rozdzielacza w linii wyjścia, wykonane otwór 
przelotowy c średnicy /O./ będący gniazdom umiesz
czonego w nim grzybka /5/ podpartego sprężynę /3/ 
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otwieranego przy pomocy popychaeza /6/ o dłuyoś~ ] 
ci /l/# którego średnica /d^f jest mniejsza ad j 
średnicy gniazda /d,,/, będącego zakończeniem tło- | 
k© /?/ sterowanego Ciśnieniem cieczy roboczej, i 
przy czym średnica gniazda /d.,/ i długość czopa i 
/%/ sa wielkościami zmiennymi w zależności od wy- i 
Błaganych warunków dławienia. Rozdzielacz hydraulice 
ny nadaje się do stosowania w układach hydraulicz-l 
nych, gdzie pożądane jest uzyskiwania płynności j 
ruchu mas będfcych pod działaniem sił inercji i i 
utrzymanie stałości położenia mas w czasie* j 

/l zastrzeżenie/ 

O„61 do 1,1,3t. pracujęcej bez zbędnych IuzÓw8 o 
dużej niszswodnüéci 1 trwałości. 

Przekładnia utworzona jest z dwóch zębatych 
kćł /5 i 7/ zazębianych pod ketem proetym, ulo¬ 
kowanych w korpusie utworzonym z praanikajscych 
się wzajemnie cylindra /I/ i"rury / 2 / . Oba wal« 
»eowe zębate koła /5 í 7/ tne ja. zęby .skośne e fiura 
/2/ zamknięta jest z obu ctf.jn rozłącznie eca-
wanymi kor?«.-mi / 3 / # w otworach ktćrycń ułożysko-
wana jest jedna z osi /A/ przekładni. Cylinder 
/!/ ma w dnie łożysko operowe a z drugiej stronv 
rozłacznia mocowany korek /&/ z o two res» łcźyskn« 
twyi» na drugą oś /&/ przekładni» Przekładnia prze 
znaczona jeat swłesz-.za do sprzęgania skrzyni 
biegów z urzędzeniamat pomiarowymi, -.natalokanými 
w pojezdách« /2 as-^trzezania/ 

F16B W. 75033 85 06 19 

Spółdzielnia Inwalidów "Częstochawianka", 
Częstochowa, Polska /Stanisła Cyran/. 

Otwór złączny w łącznikach zwłaszcza do rurek 
z tworzywa 

Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie ukszïsi-
towsnia otworu ztącznogc w Ręcznikach stosowa« 
nych do budowy stelaży dc naaniotówa 2ub domków 
służących do zabawy dzieciom» Otwór zlęczny w 
łaczn±kachs zwłaszcz« do rurek z tworzywa, cha» 
rekteryzuje się Cym, te rr.a występy /3/ kempertau-
jgce luz między otworem i rurkę /4/» z której 
jest meritoweny etelaż. /i zastrzeżenia/ 

F16K W. 75022 85 06 18 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu, Sanok, 
Polska /Stanisław Węgrzyński, Józef Ołoweki, 
Roman Kwolek/. 

Zawór regulacyjny do dozowania cieczy 

s Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uprą-
! cowanis konstrukcji zaworu, zwłaszcza do dozo¬ 
wania metanolu w urzędzeniach wydobywczych gazu 
ziemnego« 

Zawór regulacyjny do dozowania cieczy cha¬ 
rakteryzuje się tym, że stożkowa iglica regula¬ 
cyjna / 4 / stanowi stałe zakończenie gwintowane¬ 
go trzpienia / S / . W dolnej części korpusu /!/ 
zamocowana jest przy pomocy gwintowanego korka 
/iO/ wkładka f ilt racyjr-" / 9 / sluiäcs do oczysz¬ 
czania dopływającej cieczy, zaś w górnaj części 
korpusu /!/ znajduje się wyskalowana tarcza /1 4 / 
wskaźnika otwarciaé umocowana pod kółkiem po¬ 
krętnym /12/ posiadającym otwór przeziernikowy 
/13/«' /i zastrzezanie/ 

F16H W. 74991 85 06 14 

Wiesław Kacprzyński, Tadeusz Kacprzyński, 
Wrocław, Polska /Wiesław Kacprzyński, Tadausz 
Kacprzyński/. 

Przekładnia wichrowata do pojazdów mechanicznych 

Wzór użytkowy rozwięzuje zaoednienie opraco¬ 
wania budowy przekładni o jednym lub dwóch wyj» 
ściach z przełożeniem w szerokim zakresie od 
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F16L W 75025 85 06 20 

Centralny Oirodsk Badawczo-Rozwojowy Tech¬ 
niki Instalacyjnej "Instal" Warszawa" Polska 
/Mirosław Nowak, Andrzej Wiśniewski/. 

Zawiasie sufitowe 

Wzór użytkowy rozwiązują zagadnienie,opra¬ 
cowania konstrukcji lekkiego i sateriałooaz-
czędnego zawiasia sufitowego óla prz®wQŮŮvt ru¬ 
rowych,, umożliwiajęcaj również bezstopniowę 
regulację odległości powierzchni rury cd.eufitu. 
Zawiasie sufitów© składając® się z «lastycznej 
taémy /3/, zacieku / 2 / i gžowiey /i/ charakte¬ 
ryzuje się tym9 że głowica /i/ wypc&@2ona je©« 
w zawleczkę /5/ z równo obciętymi i nsgwintow®«» 
nymi końcówkami. /2 zastrzeżenia/' 

F 15L W. 75047 65 06 24 

Kombinat Instalacji Sanitarnych Budownic
twa "Warszawa", Warszawa, Polska /Konrad Mi¬ 
chalski, Artur Marcinkowski, Grażyna Wiśniew¬ 
ska, Ireneusz Czajkowski/. 

Płaszcz ochronny, zwłaszcza do osłony izolacji 
ciepłochronnej rurociagu 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra¬ 
cowania konstrukcji płaszcza ochronnego, poz¬ 
walającej n& s/ybkie nakładania i mocowania 
płaszcza na izolacji rurociągu. 

Płaszcz ochronny stanowi elastyczna płyta 
w k^taicie prostokąta o znacznie zróżnicowa¬ 
nych f.'xelkoéciach boków, podatna na zgięcis aż 
do zetknięcia się ze sofc>$ przeciwległych jej 
boków. 'Jećen bok jest zaopatrzony w zaczep w 
powcaci zagięcia pod k$tem ostrym na całej dłu« 
tjoi-ci boku, natomiast bok przeciwległy j«et 
rozwarstwiony nn dwie warstwy, z których jedna 
od «strony wewnętrznej zawiera listwę oporowe 
nachylony pod kątem ostrym i umieszczone rów¬ 
nolegle rio krawędzi warstwy. Kierunek nachyle¬ 
nia listwy operowej jest przeciwny do kierunku 
zagięcia tworzącego zaczep. /I zastrzeżenie/ 

F24H W. 74921 85 06 04 

Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego, 
Elektrownia "Siersza", Trzebinia, Polska 
/Janusz Dziadek, Ryszard Paluch, Jerzy Szwed, 
Dariusz Mordasewicz, Zenon Pilaraki, Zygmunt 
Albrecht/. 

Poziomy wysokopręzny podgrzewacz wody zasila¬ 
jącej 

Przsöaistsm wzoru użytkowego Jeet poziomy* 
wysokoprężny podgrzewacz wady zasilającej# »to-
e-owany' w wkładach fegenerecji wyeokoprfžn«J 
bleków energetycznych w elektrowniach i elektro-
ti-spłcwnlacn konwencjonalnych lub jfdrowych. 
Wzór uiyïkcwy rozwięzuje zagadnienie opracować 
?łia takiej konstrukcji podgrzewacza» aby możli¬ 
we była zainstalowani® go m budynku o niskim 
pułapie» 

Podgrzewacz TO kamorf wodn© / 8 / zamknięte 
x j©dn@j strony dnem samouszezalniajęcym /9/ 
z drugiej »trony dnem sitowym /li/» do którego 
jsat równi®* przyapswany odcinek płaszcza komo¬ 
ry parowej /ł-*/» przachodzecy w płseszcz koraory 
psrowsj flü/ majęcy rolki /16/. Wewnętrz dolnej 
częici płetizcze znajduję się rury chłodnicy 
akropiin /13/ wygięte i ułożone w płaozczya-nsch 
pozioroychg a przepływająca przaz nie woda zs-
silajsca sterowana jest przegrodę / 2 / oraz kryzę 
8amor@gulacyjnę / I / . Schłodzone skropliny wypły« 
waję půprzez wydrężony w dnie sitowym /li/ kanał 
i króciec odprowadzenia skroplin /12/» Wewnętrz 
górnej części płaszcza znajduję" się" rury pod¬ 
grzewacze /6/ obudowana zestawem przagród po-
zietnych i pionowych /?/, do którego przyspawa-
ne są brodawki podporowe cpierajęcs się ns szy¬ 
nach ślizgowycht a przyspawanych do boków 
płaszczy parowych /3.4 i 15/» /3 zaatrzężenia/ 

F 26B W. 74874 85 05 24 

Gliwickie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych. 
Gliwice, Polska /Włodzimierz Bajer, Paweł Bu-
dzek, Józef Glica, Leszek Kobus, Mieczysław 
Natkaniec/. 

Wytwornica czynnika suszącego 

Celem wzoru użytkowego jest skonstruowanie 
wytwornicy o wysokiej sprawności cieplnej i 
niskich kosztach budowy. 

Wytwornica zwłaszcza dla materiałów ognio¬ 
trwałych składa się z komory spalania i mieaza-
nia /&/ wykonanej z blachy stalowej i zabudowa¬ 
nej w kolektorze zimnego powietrza« W komorze 
tej zainstalowana sę palniki /!/ zapewniająca 
całkowita i Zupełne spalanie paliwa. Komora spa¬ 
lania - mieszania zakończona jest kolektorem 
mie$7t»nki spalinowo-powietrznej /6/, w którym 
zainstalowany jest analizator / 7 / składu mie¬ 
szanki spalinowo-powidtrznej z sygnalizację 
optyczne i akustyczne przekroczenia dopuszczal¬ 
nych stężeń substancji toksycznych oraz z zawo¬ 
rem / 8 / azybkozamykajacym doprowadzenie paliwa. 

/2 zastrzeżenia/ 
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F27B W. 72034 84 03 02 

Cementownia "Wejherowo", Wejherowo, Polska 
/Stanisław Pytlos, Klemens Lewnau/. 

Urządzenie do chłodzenia żeliwiaka 

Celem wzoru użytkowego jest przedłużenia £y-» 
wctnoéci płaszcza źoliwiaka oraz zmniejszeni© 
zużycia wody chłodzącej "żeliwiak. 

Urządzenie do chłodzenia żeiiwiaka» składa¬ 
jące się z płaszcza komary*, komory wodnej 9 dysz« 
skrzyni powietrznej oraz przewodów^ cnůraktsry» 
zuje się tym# że ma płaszcz /Z/ komory usytuowa¬ 
ny wokół obudowy /i/ zewnętrznej żellwiake na 
wysokości połowy strefy kotliny,» strefy spalenia 
i topienia. Płaszcz / 2 / komory tworzy zamknięte 
komorę /3/ wodnęa natomiast dysze /A/ główne s© 
trwale połączona z płeszczes» / 2 / komory i obudo¬ 
wę /!/ zeliwiaka* /I zastrzeżenie/ 

Dział G 
FIZYKA 

G01B W. 74985 85 06 13 G01F W. 75024 85 06 18 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska 
/Remigiusz Rudnicki, Jerzy Kuśmierczyk, Leszek 
Jarmużewski/,. 

Przyrząd do pomiaru pęcznienia ciał stałych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra¬ 
cowania przyrządu do pomiaru pęcznienia ciał 
stežych w zadanych warunkach » cechujscecr aie 
małymi wymiarami i łatwością obsługi» 

Istota wzoru polsga na tyns ±9 przyrząd 
składa się z trzacH płaskowników /lo 2$ 5/, 
przy czym w płaskcreniku skrajnym /!/ oraz w 
płaskowniku skrajnym /2/ osadzone sę prowadni¬ 
ce na których 3:„i-.?liwie i podparty sprężynę /4/ 
jest osadzony płaskownik /5/ wyposażony w dol¬ 
nej cz«;;ści w półkę badanej próbki /S/¥ usytuowa 
ne prostopadle względem płaskownika /5/ od stroj 
ny płaskownika /!/„ zaś w górnej części piasków» 
nika ,/5/ nad półkę /6/ osadzony jest uchwyt / 7 / 
czujnika pomiarowego / 8 / o Płaskownik /Z/ wyposa¬ 
żony jest vt śrubę /9/ przesuwu płaskownika /5/1 

umieszczoną w osi symetrii płaskownik© / 2 / s za¬ 
wierajęce w części czołowej tarczę oporowe /iO/ 
zapewniający równoległe usytuowanie płaskownika 
/5/ względom płaskownika /!/» /I zastrzożenie/ 

Gwarectwo Automatyzacji Górnictwa "Emag" 
Katowice, Polska /Karol Skrzypek, Adam Kuchar
czyk, Władysław Mironowicz, Tadeusz Gołąbek, 
Tadeusz Siwy/. 

Czujnik do kontroli przepływu 
powietrza 

Przedmiotem wzoru użytkowego Jest czujnik 
przeznaczony do kontroli i sygnalizacji przepły
wu pcwistrza8 zwłaszcza w lutniociągach kopal
nianych* W?:ór użytkowy rozwiązuje zagadniaraie 
zwiększenia czułości czujnika* 

Czujnik ma klapkę pomiarowa, /i/ zawieszona 
obrotowo w korpusie / 2 / ze oomoc© płytki /3/ 
zamocowanej dc poziomego wałka / 4 / ogadzonego 
w łożyskach /5/, który poprzez płytkę /&/ mają
ce otwćr, połączony Jest z tłumikiem /?/ umiesz
czonym w górnej części ramki /8/„ składającym 
ai§ z dwóch snorr-faran poleczonych trzpieniem za
mocowanym w otworze płytki /§/ i prowadzonym w 
łożysku ślizgowym zamocowanym w przegrodzie* w 
której znajduje się otwór z wkręconym wymien
nym dławikiem o ras srawór Jt^rotny^ przy czym 
uchylna dolna część klapki pomiarowej /i/ ma 
przymocowane prostopadle płaskie uchwyty /16/ 
połęczone z magnesami trwałymi /17/ # które w 
czasie wychylenia klapki pomiarowej /!/ powodu
ję zraianę styków kontaktronów /18/ przymocowa
nych do bocznych dolnych ścianek ramki /8/„ 

/i zastrzeżenie/ 
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G01L W. 75001 95 06 14 

Białostockie Przedsiębiorstwo Robót Inży~ 
nieryjnych, Białystok, Polska /Antoni Czerniaw
ski, Aleksander Parfieniuk/. 

Urządzenie do prób ciśnieniowych 

• Urządzenie do préb ciśnieniowych służy de 
dokonywania prób wodnych na ciśnienie « różnego 
rodzaju rurach i zbiornikach ciemieniowych o po¬ 
wierzchni zamkniętej a sz czego .lnie rurociągach 
ciepłowniczych i wodociągowych« znaczni© skra« 
cajgc czas ich dokonywania» 

Urządzenie pcza pompką tłokowe ręczne /A/ 
poruszany silnikiem elektrycznym /5/ i zbior¬ 
nikiem wcdy na dodatkowy zbiornik zasila/j ęcy 
300 litrowy /Z/ z pompę głębinowe / 3 / , której 
rura tłoczna /6/ zaopatrzono w cdoowiednie za-* 
wory zwrotne /? / i przelotowa /8/ oraz manometr 
/ÎC/ jest zakończona kołnierzem -zięcznyra /li/» 

/3 zastrzeżenia/ 

G01L W. 75040 85 06 21 

Jan Gargas, Bielsko-Biała, Polska /Jan Gargas/. 
Przyrząd do pomiaru cisnienia 
oraz napełniania powietrzem ogumienia 
pojazdów 

v.-zór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra-
cr.vfüí-íia konstrukcji przyrządu umożliwiajęcego 
wykonv-^nnie c-. y fin ~ ici napełniania ogumienia po-
wicjt rze*n oraz oof.ixaru ciśnienia panującego w 
oguricnlu pcjn-^dow jodnig rękęj, w której trzyma¬ 
ny jast crzyr2;:d. 

Pr.?-r,'wr do poPiiaru ciśnienia ora?: napełnia¬ 
nia p o •-"••?. c :v řze w cgumiun:, a pojazdów składa się z 
korpusu /!/ z kcnaiem /2/ powietrznym wewngtrz, 
rękcjsści /4/ .i zaworem / 2 / Iglicowym, gni3zdem 
/I5/ ialicy oraz iglicę /10/ ř dźwigni /9/ spus-
tcv.'ôj, dyer.y /G/ wy .lot owej z uszczelkę / 8 / pier-» 
ècivrnievjg „ osaczonych na końcu rury /13/ wy lat u-
wej a manometru /7/ bocznikowe podłączonego do 
kenołu /3/ powietrznego między zaworem /2/ igli» 
cewym a dyszę /6/ wylotowç. Zawór / 2 / iglicowy 
umieszczony w rękojeści / 4 / łęczy kanał /5/ wlc-
to'.'ïy sprężonego powietrza z kanałem /3/ powiet¬ 
rznym. Iglica /1Ö/ porioarta sprężynę /12/ od 
stFcny kansłu /5/ wlotowego drugim końcom styka 
się z ramieniem dźwigni /9/ spustowej» Rura /X3/ 
wylotowa cd c^cža zakończona jest otworem /18/ 
wylotowym o średnicy odpowiadajęcej średnicy zew~ 
nętrznej zaworu ogumienia a nieco nniejszym od 
średnicy wewnętrznej rury /13/ wylotowej« 

/Z zastrzeżenia/ 

G01M W. 74814 85 05 14 

Huta Stalowa Wola Kombinat Przemysłowy, 
Stalowa Wola,, Polska /Antoni Mysior, Roman 
Jackowski/. 

Urzędzenie do badania sprzęgieł elektromagne¬ 
tycznych 

Urzeczenie do badania sprzęgieł elektro¬ 
magnetycznych ma obudowę /2/j, w której jest 
umieszczone drężene wrzeciono / 4 / z kołnierze« 
/5/ dc mocowania zewnętrznego korpusu / 7 / bada¬ 
nego sprzęgła /&/« W środkowaj części wrzecio¬ 
na""/ 8/ jest cssdzona ślimacznica /9/ sprzęgnię¬ 
ta przez éliíT.ak /10/ z silnikiem napędowym /li/. 
Wewnętrz wrzeciona /&/ jest ułożyskowane wew¬ 
nętrzne wrzeciono /12/„ V-Í ktéreqa stożkowyn 
otworze /15/ jóst ossdsar.ű k one óv-'ka /IS/ na któ¬ 
rej mocuj« się wewnętrzny karp^o /17/ badanego 
sprzęgła /&/é a na części zewnętrznej znajdującej 
się poza drężonyr. wrzecionom / 4 / jest zamocowa¬ 
ne sprzęgło hydrauliczne /18/. Wa zok-ińczeniu 
/2I/ zevjnct rznogo korpusu /iO/ sprzęgła hydra¬ 
ulicznego /1Ö/ jsst zijciocowana dźwignia hamuję-
ca /22/» Zasilania oprzęgła hydraulicznego bieg-
n±r3 z układu hydraulicznego /30/ przewodem /31/ 
połączonym przez głóv;kc /2S/ dźwigni hamującej 
/22/. Pomiar aiomöntu przenoszonego przez sprzę¬ 
gło zapewni manometr /41/ zabudowany na zakoń¬ 
czeniu dźwigni hamujęcej /22/. 

/3 zastrzeżenia/ 

G01R W. 75052 85 06 24 

Łódzka Fabryka Maszyn Jedwabniczych "Polma-
tex-Majed" Łódź, Polska /Gabriel Kański, Mie¬ 
czysław Oszajca, Leszek Mazurkiewicz/. 

Tester podzespołów elektronicznych przewijarki 
precyzyjnej 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie spraw¬ 
dzania prawidłowego działania podzespołów ele¬ 
kt renicznych przód wmontowaniem ich w przewi-
jerkę przędzy. 
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Tester według wzoru char&k-taryzuje &ię tymp 

że ne górnej płycie /3/ obudowy /i/ umiaezczs" 
ns eę gniazda /8/ do podłączania badanych pod-
zespołów /S/ s a na płycie /4/ czołowej tej obu
dowy umieszczony jest cyfrowy wskaźnik /10/ 
prędkości obrotowej silnika* gniazda /li/ pomia* 
rowe i rysunek schematu /12/'funkcjonalnego b@» 
danych podzespołów /9/ oraz na pulpicie /5/ obu
dowy /!/ znajduje się przełęcznik /i3/ zadanagc 
czasu rozruchu^ przełączniki /14 # 15/ zadanej i 
rzeczywistej średnicy natwoju cr&i łączniki /16<, 
17/ "ZRYW", "START"'-1''StOP*» /3 zastrzeżenia/ 

G03G W. 75003 85 06 14 

Ogólnokrajowe Gwarectwo Węgla Brunatnego, 
Centralny Ośrodek Badawczo-Prejektowy Górnictwa-
Odkrywkowego "Poltegor", Wrocław, Polska /Bro¬ 
nisław Dutkiewicz, Marek Narożny/. 

Zbiornik na emulsję dla maszyny papierniczej 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest zbiornik 
na emulsję dla maszyny papierniczej zwłaszcz® 
dla maszyny do powlekania papieru emulsję świa
tłoczuła* Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
opracowania zbiornika dl© niewielkiej produkcji 
papieru» 

Zbiornik n»3 kształt rynny i jest zaopatrzą*-
ny w ściany czołcs^e /3/« Dc ścian czołowych /3/ 
przymocowane sg obejmy /5/ zaopatrzono w śruby 
/&/ z łbem motylkowym* Do ścian bocznych od 
strony zewnętrznej przymocowane są wspcrnikie 

na których zamocot^sny jest blaszany pas,, Srzeg 
wewnętrzny blaszanego pasa jest usytuowany nad 
wnętrzem zbiornika,. /3 zastrzeżeni^/ 

G04G 
G04B 

W. 74986 85 06 12 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki i Urzą-
dzeń Precyzyjnych, Łódź, Polska /Stefan Krysiak, 
Grzegorz Naszyński/. 

Obudowa zegara cyfrowano 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opraco^ 
wania nowej konstrukcji .obudowy^ funkcjonalnej- • 
i estetycznej. 

Obudowa ma korpus /!/.» którego ściany "boczne 
/3/ są równoległa dc siebie i prostopadłe do. pod« 
etawy /2/» Korpus /!/ ma od przodu':dwie' odchyla
no od siebie ściany'/^* 5/,„ z których 6cian& czo~ 
Iowa'/4/ pochylona pad kętom ostrym «*? stosunku 
dc pionu Jest zaopatrzona w otwór dle umieszcze
nia wskaźnika cyfrowego /6/ 9 a w górnej C2ęeci 
;j08t styczna ze ścianę górne /9/« Odchylona ścia
na czołowa /5/ pochylona pod kęf@« sfiiękgzym od 
kęta pochylenia ściany czołowej / 4 / jest perfo
rowana otworami dla klawiszy / ? / układu progra» 
muj^cego* a w górnej części jeet styczna z pół
kę /IO/ tworzęcę uskok ze ścianę górne /9/« Po
nadto półka /IO/ jest perforowana otworami dla 
przeliczników /ii/ kasowania budzenia» Od dołu 
ścisną czołowa /4/ i odchylona ściano .czołowa 
/5/ u.a styczne 2 krawędzie, /8/ iclętę od podsta
wy /2/ do około jednej czwartej wysokości korpu
su /l/v /2 zastrzeżenia/ 

Go6F W. 73869 84 12 21 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska /Lech 
Skrzynecki, Ireneusz Zarębski, Grzegorz Żyz¬ 
dryń/. 

Klawiatura komputerowa 

Wzór użytkowy razwięzuje zagadnienie opra¬ 
cowania zr@cjoneiizow3nego układu klawiszyt 

umożliwięjęcego przy minimalizacji i-c-h ilości 
uzyskanie maksymalnej wygody pracy dia opera-
tore,, przy Jednoczesnym przypisaniu do poszcze¬ 
gólnych klawiezy dv»-.' lub trz&nh różnych funkcji 
nie pogBTBzającym percepcji i poprawie i^cym er» 
gonomię pulpitu operacyjnego. 

Klawiatura komputerowa sześciorzędowa vi stan-
dsrcie ISO 7 mejęca układ znaków alfanumerycz¬ 
nych Z6Stewiony"w©dług kodu QWERTY ch&rakïery*»« 
zuje się ty«"» że składa się z sześciu równoleg¬ 
łych do siebie rzędów klawiszy* z których rzęćy 
pierwszy i. drugi od góry zawieraj© po 3.6 klawi-
©sy# trzeci od góry zawiera 15 klawiszy, czwarty 
od góry zawiera 14 klawiszy« pi§ty od góry zawio-
ra 13 klawiszy i rząu szósty zawiera 5 klawiszy» 
Klawisz© Tzęuow pierwszego i drugiego od góry są 
ustawione względom siebie parami równolegles kla¬ 
wisze rzędu trzeciego sa przesunięte w poziomie 
o požovsf ich szerokości względem klawiszy rzędu 
drugiego,,, klawisze rzędu czwartego aa przesunię¬ 
te o lednę czwarte ich szerokości względem kia-
wiszy rzęću tr2sciegoö klaťíiszs rzędu piątego &ę 
przesunięte e połowy ich szerokości względsm 
klawiszy rzędu czwartego» klaw±&za rzędu szóste¬ 
go nie aę przesunięta względom klawiszy rzędu 
piątego, « . /i zastrzeżenie/ 

http://IMr6.f320U.986
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G10K W. 75027 35 08 20 

Sląskie Zakłady Przemysłu Wapianniczego, 
Tarnów, Polska /Zenon Dudek/. 

Ściana dźwiękochłonna 

Wzćr użytkowy rozwiązuj® zagetfnAeria opra
cowania ścianki dźwickocliionhej chara*teryzu-
jęce^ się duźę OKutocznoocię tłu»»ionia H^iesu. 

;:-ci»f'̂ a dźwiękccriłcnna abuć^wan* jest z «»r-
«twy ruboczej /i/ z płyty staloweja warstwy 

: j -tiU5o*.*ivj /Z/ ;:t,isn«j x divtii§kccńło8łrt«j z taśmy 
f.,* .. •;•:,• f i : ;-.;;v,s\_- G?*S? warstwy ?ewnct r^n»J / 3 / ? 
Ul<*c5'v •• r:--1 :./•.•«.! j poico.f inych ze r.obśj śrubami 
/ &/* ..i--'<•;,;:«• a grudkowa / 2 / je-Rt szfJfSito ca eb-
Sfod^lf.i od pf izastały-ih o pas / 5 / z otworami /&f 
r*a śruby l ^c^gce ściankę 2 i n n y a i zespołami 
kcriot * 'jUcyjiiVi.fi,. w t»»n spo^ót-^, sby wamtwa r o -
bcci;* / ! / i i :ewottf in<i / 3 / n ie s t y k a ł y s i ę z 
n i m i * Ścianka s tuncwi elew«nt k o n s t r u k c y j n y 
urz^fJ.Cflń 'służących do PochasilczneJ p r z e r ó b k i 
i t i"rf»>sport u j»ls8'.:cza surowców ' • Moralnych « 

/,. .-.»»t r z e i e n l * / 

G12G W. 7 5 0 0 0 85 06 13 

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki 
i Pomiarów, Wrocłąw, Polska /Henryk Stybel, Ro¬ 
man Gawlak, Ryszard Przybyłek, Jerzy Hambarg, 
Józef Wędzicha, Zbigniew Kość, Czesłąw Mielcza¬ 

rek/. 
Regał zwłaszcza do aparatury kontrolno-pomia¬ 

rowej 
Przedmiotom wzoru użytkowwyo jest regały 

z-wła^c^i do pocovv.'.>fjia aparatury kontrolno-po-
'isiarowńij. srancwi^cy wyposażenie pojazdu »echa-
frr.cznega # przeinaczony dlo aparatury do analiz 
roztworów wodnych, badania cjlab oraz ruchów tek
tonicznych ziewi „ 

W rozwiązaniu vaed<ug wzoru, każdy £ segwsn-
tów /!,/ rtśyaiu jast ukpiztai tewany w postaci prc-
etokętaj którego yórna część jeat ścięta pod ke
tem 45 „ zaś prowadnice /6/ zamocowane do boków 
soymentów /!/ sę zaopatrzone w regulacyjne bol
ce, natomiast półki zę zaopatrzone w elastyczna 
Gniazda /!?./ oraz w gumowe ściśMjaeze /13/ a każ
cie z półek ms inny zestaw otworów dostosowany 
do gabarytów zewnętrznych danego aparatu pomia-
rowego* /l zastrze*&ni«/ 

UzmĄ 'Hi 
ELEKTROTECHNIKA 

H01H W. 7 5 0 4 2 85 06 21 
Zakłady Aparatury Elektrycznej "Mera-Refa", 

Świebodzice, Polska /Lubomir Trojanowski/. 

Obudowa skorupowa składana 

Wzór użytkowy rozwięzoje zagadniecie- kon
strukcji obudowy skorupowej składanej do zabu
dowywania aparatury elektrycznej :i elektronicz
nej B zwłaszcza przekaźników. 

Obudowa składa się z podstawy /l/e ściany 
bocznej lewej /3/ z zaczepami sprężystymi /IG/ 

i oczkap.i / 8 / s ściany bocznej prawej ,/13/ z za~ 
ezapami sprężystymi /10/ 1 oczkami / 8 / 9 oraz 
przykrywy '/12/» Obudowa charakteryzuje się tym,, 
że wysypy /9/ z wypustowi /?/ i oczkami /&/ 
zarówno w ścianie bocznaj lewej /3/ jak i w ścia
nie boczmil prawej /13/ "wysunięte sę poza linię 
dcdz±ełv i"umieszczone naprz-jmian przeciwległe 
do cetniętyen w stosunku dc linii podziału za
czepów /iO/ unieazczonych we wnękach, zaopatrzo
nych w s"0«kl ,/5/ pod wypusty /7/» 

/I zastrzeżenia/ 

http://'jUcyjiiVi.fi
http://fewiebodzi.ee
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H01R 

/S/ s który wykonany jest z paska sprężystego 

frzewodnik* zagiętego w kaztaJtcia zbliżonym do itsry "U"» Końcowe części styku ochronnego /5/ 
uformowane s@ łukiem o promieniu /R/ równym pro«= 
mieniowl bolca uziemiajacego gniozdka i za
opatrzone w występy /IG/ wprowadzone w© wspólne 
óia nich ©zsgaline w tulejce /4/ »ostka /l/o 
Do &tyku ochronnego /&/ przyorzana Jaat jadna 
żyła /8/ przewodu /9/ przyłącza $ a dwie poxos« 
tsla żyły e.*go przewodu /S/ aa zaciśnięta » osio
wych stworach w bolcach wtykowych /2/» Przewód 
/$/ ts?awn$trz wtyczki podparty jeet' na zaopatrzę** 
naj na końcu w zagłębienie Sulajc® wsporczej 
/!£/ mostka /i/ s /2 zastrzeżenia/ • 

W. 75021 85 06 19 

Janusz Bacciarelli, Warszawa, Polaka /Janusz 
Bacciarelli/. 

Przycisk, zwłaszcza do instalacji domofonowej 

Waór ro*wlQzuja zagadnienie opracowania pr*y* 
ciaku umożliwi&jęćego pewne i bazawaryjna ŝ ię~ 
czania instalacji damofonowej* 

Pf?,yctskg mający styk zwierający ruchomy, 
rozłączany za pomocą sprężyny, ma alamant kon
taktowy ruchomy /!/ wykonany w kształcie grzyb
ka zakończonego atożkiaan kontaktowym /2/» oraz 
dwa alaotanty kontaktowa stałe /3/ w poatecl pro
fili półokrągłych, psaadowicna w obudowia /4/„ 
przy e?ym Jadan koniec każdego 2 nich, wyprowa
dzony )&&t poza obudowę* Elamant kontaktowy ru
chomy /i/ uaycuowarty jest w głowicy za pomoce 
gwintu /6/. /2 .zastraszania/ H023 w . 74851 es os 2± 

H01R W. 750331 85 06 19 

Spółdzielnia Inwalidów Mstalowo-Elektro-
Chemiczna "SIMECH" Oświęcim, Warszawa, Polska 
/Dionizy Bianiek, Henryk Boruta, Adam Kwiatkow-
ski, Ryszard Szojda/. 

Wtyczka zatapiania do przyłączy elektrycznych 

W2:ór" ro2więżruie za^adnidrti« uproszczenia 
konstrukcji i tschnolűgii wykonania wtyczki« 

Wtyczka według w^cru użytkowego osa korpu« 
/Í5/, wewnątrz którego zatopieny jô&t mostek 
/!/ w kształcie tarczy, w który» okadzone s% 
bolca ««.tykowe / 2 / i wykonany jest etwór /3/ na 
bolec uziemiajęcy gniazdka. Otwór /3/ dla bol¬ 
ca U2iômiaj$cs0o jest współosiowy ze znajduję-« 
c# się od wewnętrznej strony mostka /!/ tulej» 
kt /^/e w której osadzony jest styk achrenny 

Józef Kukla, Bielsko-Biała, Polska /Józef 
Kukla/. 

Zespół prostownikowy 

Wzó«" rozwiązuje zagadnienie opracowania zss-
$cłu praötownikowega dc ł@dowan,f.8 a ku mu le to rôw 
c rożnych psjetunseciach., 

Zeopół mejęcy transformator o podwójny« uzwo« 
;;eniu wtórnym że érodkowym odc.řdp©m# charaktery«« 
zujs ©i§ tym8 że Jedno uzwojenie wtórne ma kilka 
odcsd^ów ©lu-tiicych dő smieny charn-kterystyki z«e-
połu pfeetownikowego. /I 

H05B W. 75008 85 06 17 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "Po¬ 
lam" Warszawa, Polska /Wojciech Ulecki/. 

Przenośna 
oprawa Swietlówkowa o budowie zamkniętej 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uprosz
czenie konstrukcji przenośnej oprawy świetli
kowej o budowie zamkniętej0 przeznaczonej do 
oświetlenia miejscowego t zwła&zcza dla budow
nictwa przy pracach wykończeniowych,, 

Oprawa składa elę z obudowy /!/ w postaci 
rurowego klosza / 2 / o przekroju owalny* 2s~ 
opatrzonego na cbu końcach w elementy 2amyke~ 
,1$«s« w postaci kołpaka /3/ i nasadki /A/ z pc~ 
krywkę /6/. Obudowa me zewnętrzne.oa^onę /£/ 
chronicc# prxed uszkodzeniami mechanicznymi* 
Wswrtętrz obudowy /V znajduj© się podzespół /"// 
o©wi0fieniowe^ńtabilizacyjny zawierajęcy dwie 
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świetlówki /&/, dwa zapłonniki /9/ i wspólny 
dławik /10/ ? które wraz z poferywkę /5/ tworzę 
całość poleczoną rozbieralnie z obudowę /i/ za 
pomuca śrub przechodzących przez otwory w koł¬ 
nierzu nasadki / 4 / i na obwodzie pokrywki /5/. 
świetlówki /8/ w oprawkach /13/ sę zamocowana 
między podstawkami /15, 16/ równolegle oo osi 
/14/ podłużnej cbudcwy /!/. Dadna z podstawek 
/16/ Jest czçécie pokrywki /5/ wykonanej w pos¬ 
taci wypiBi-iki, zaopatrzonej w część zamykalęcę 
wylot nasadki / 4 / ř pomęczona prostopadła płyt¬ 
kę /19/ monrażowa ze wspomniana podstawka /Í6/, 
Na płytce /39/ montażowej po jednej stronie 
jest zamocowany dławik /1O/, a po drugiej stro¬ 
nie dwa zapłor-niki /9/, łączówka i odciężka 
przewodu /23/ zasilania. /8 zastrzeżeń/ 
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Nr zgloszenia 

1 
240330 

241781 

2437**7 

245847 

247318 

247620 

248321 

248430 

249375 

249433 

249475 

249488 

249528 

249539 

249546 

249549 

249555 

249556 

249557 

249561 

249562 

249563 

249564 

249565 

249566 

249567 

249568 

249569 

249570 

249573 

249576 

249577 

249578 

249579 

2.4958O 

249582 

2495S3 

249584 

249585 

249589 

249594 

249607 

Int. Cl4 

2 

B65B 

A61B 

A61M 

A62B 

G07D 

F15B 

Ao 1C 

C07C 

B21D 

G05D 

B63C 

D03B 

BO ID 

G09» 

B65G 

B28B 

B23G 

F24II 

B24D 

OO4B 

E03D 

GO W 

B66G 

F16L 

G09G 

II04L 

IIO4L 

E04G 

GOIR 

F16J 

B25J 
G01B 

G09F 

F15B 

B21F 

EOJśO 

B65G 

F17C 

E06B 

F16J 

B21II 

G01S 
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3 

T5 

2 

A 

4 

20 

38 

3 
20 

7 

53 
14 

30 
K 

26 

15 
12 

9 

44 

10 

19 

32 

49 

17 

**3 

54 

57 

58 

34 

50 

41 

11 

^6 

53 

39 

S 

32 

15 

43 

35 
42 

8 

52 

Hv zełoszcmia 

1 
249609 

2^9611 
21*961 *t 

2^9615 
249616 

24961? 

249618 

249620 

249621 

249622 

249623 

240624 

249625 

249626 

249627 

249629 

249630 

249631 

249632 

249635 
249640 

249641 

249642 

249643 

249645 

249648 

249651 

249653 

249634 

2h96$6 

249657 

249658 

249660 

249661 

249662 

249663 

249664 

249665 

249666 

249673 

249674 

249677 

Inl. Ci 

2 
B21W 

C03G 

B22C 

£210 

IK>5K 

H02M 

U02M 

BS01L 

D65G 

JB22C 

P17C 

GO IR 

EO4B 

C08F 

F16J 

E09B 

F24H 

F2?D 

C22B 

C07« 

C03B 

GO IR 

E21F 

B65G 

G01L 

G08L 

G02F 

II03K 

H03M 

F15B 

AÓ2C 

G01N 

E21C 

C22C 

E21D 

E21C 

E21D 

E21D 

H04J 

B01J 

A22C 

G01R 

Strona 

3 

8 

19 
0 

35 

58 
55 
55 
4 7 

16 

9 

43 

51 
0 

23 
42 

7 
44 

45 

29 
21 
18 

51 
37 
16 

43 
24 

18 

57 

57 
39 
4 

50 

35 
29 
36 

35 
36 

37 

57 
5 
1 

51 



Nr 6 (320) 1986 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 81 

1 

249631 

2h96Sk 

2k96S5 
249693 
2h969k 

249695 

24<?696 

Zh9697 

Z h 9698 

249699 

249700 

249701 

249702 

249704 

249705 

249706 

249708 

249710 

2**9711 

249713 

249717 

249710 

249719 

249720 

249721 

249722 

249723 

249724 

249727 

249739 

249754 

249755 

249756 

249757 

249893 

251042 

251043 

251852 

252174 

252242 T 

252672 T 

253052 

253181 T 

2532IÖ T 

253262 T 

253268 T 

2533O5 T 

253391 T 

2 

FI5B 

C02F 

DO ID 

CO7C 

COSG 

C09K 

DO6M 

DO IF 

E21F 

H01R 

D03D 

C07F 

CO7F 

C07F 

GO 7F 

GO IL 

C04û 

C01G 

F27D 

F23Q 

F15B 

IIO4M 

C11D 

C23G 

D65G 

FI6D 

IIO3II 

C22C 

G07D 

II03G 

F16I-I 

A01C 

B01J 

F1ÓC 

II01II 

F16D 

F16D 

Á01N 

DO6C 

GO5B 

F27B 

B26D 

G 0 U 

G01F 

B01J 

B21B 

E21D 

D27N 

3 

39 
13 

5 
20 

23 

27 

32 

30 

37 
55 
31 
22 

22 

23 

23 

48 

20 

18 

^5 

h3 

39 
58 

27 
29 

16 

4o 
56 

29 

21 

56 
4i 

1 

6 

40 

54 

41 

41 

1 

31 

53 
44 
12 

47 
46 

6 

7 

37 
12 

1 

253392 T 

253411 T 

253422 T 

253429 T 

253^32 T 

253433 T 

253446 T 

253463 T 

253474 T 

253475 T 

253^76 T 

253481 T 

253^82 T 

253483 T 

253484 T 

253485 T 

253486 T 

253^90 T 

253499 T 

253513 T 

253514 T 

253521 T 

253522 T 

253530 T 

253531 T 

2535^9 T 

253556 T 

253558 T-

253562 T 

253575 T 

253576 T 

253578 T 

253579 T 

253580 T 

253581 T 

253603 T 

253604 T 

253605 T 

253606 T 

253609 T 

253610 T 

253623 T 

253627 T 

253628 T 

253629 T 

253631 T 

253672 T 

253701 T 

0 

C09K 

r,65G 

G01l: 

B29D 

F01N 

C02F 

D05B 

II02K 

GO IN 

C30D 

C20B 

C09B 

C09B 

C09B 

C09B 

C09B 

C02F 

B29D 

G01N 

E04B 

E04B 

G01F 

G01M 

B22D 

B25D 

G07C 

G01V 

G01L 

F02N 

F28D 

F28D 

E04G 

B07B 

B07B 

B07B 

B25J 

C09D 

C12P 

C12P 

C02F 

F23Q 

BO ID 

C08B 

A23L 

C122sT 

G07D 

B65C 

C09D 

3 
27 

16 

50 

12 

38 

18 

31 

55 
50 

29 

30 

24 

24 

25 

26 

26 

18 

12 

50 

33 

33 

47 

49 

9 

11 

53 

52 

48 

3S 

45 

4 3 

34 

6 

6 

7 

11 

26 

28 

23 

18 

44 

5 

23 
2 

27 

21 

15 

27 
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1 

253740 T 

253747 T 
253748 T 

253735 T 

253739 T 

253770 T 

253SOI 

253SO9 

253917 

253982 

253983 

253986 

253987 

254011 

25^017 T 

254031 T 

GO1Î1 

C07D 

CO7D 

FI5B 

G01R 
II02P 

B23K 

E02D 

B63B 

AÓ1B 

A6IB 

BOON 

B6ON 

C22C 

BÓ3B 

EO4B 

h9 
21 

22 

UO 

31 
56 
10 

32 

3 
3 
13 
13 
29 
14 
34 

1 

254089 

2>4136 

254137 

234200 

254231 

254255 

254281 

2542G4 

254285 

254286 

254325 

254389 

254437 

254957 

255453 T 

2 

F24U 

BĆ2D 

BÓ2D 

B29D 

E21C 

C01B 

BĆ5G 

C21C 

C21C 

021C 

B66D 

BZkB 

B21H 

A23L 

G03B 

3 

h h 

13 
14 

13 
36 

17 
16 

28 

28 

28 

17 

11 

8 

2 

52 



Wykaz numerowy g ł o s z o n y c h wzorów użytkowych opublikowanych w B L I P Ur S/1986 

Nr zgłoszenia 

1 

75001 

7 Li 0 0 3 

7>O0<:' 

75010 

75012 

75019 

75020 

75021 

75022 
75024 

73025 

75026 

75027 

75031 

75032 

75033 

75034 
75035 

75036 

75038 

75039 

75040 

75 04* 

75042 

750^3 

75044 

75045 

75046 

75047 

75052 

75053 

75055 

75129 

75599 

75622 

75623 

i n t . Cl4 

2 
GO U 

GO3C 

H05B 

B65G 

A01D 

F02M 

JJ30B 

HO IB 

P16K 

GOI? 

F16L 

E21D 

G10K 

H01R 

A.45F 

F16D 

BÓ1D 

P01B 

A47L 

E21F 

A.01D 

G01L 

A01G 

II01H 

F15D 

B62D 

D65D 

D63B 

F16L 

G01R 

BO U 

B66B 

B23B 

A.47J 

B4U 

04 U 

Stroisa 

3 
75 

/6 

78 

68 

59 
**J' 

64 

78 

72 

74 

73 

70 

77 

78 

60 

72 

66 

70 

61 

70 

59 

75 

59 

77 

71 

66 

67 

65 

73 

75 

62 

68 

63 
60 

64 

64 

Nr zgłoszenia 

1 

7203 «• 

73869 

74436 

7^553 

7-'4? 13 

74757 

74777 

7480G 

74802 

748!4 

?4S;j 1 

74856 

74ł>71 

748?4 

74907 

7^913 

7^921 

74922 

74948 

74969 

74970 

74971 

74972 

749SO 

74932 

74983 

74986 

74988 

74990 

74991 

74992 

74993 

74995 

74996 

74997 

74998 

73000 

Int. Cl4 

2 

I*275.;-

GOĆF 

U.02C 

?13B 

D03F 

B23K 

B23B 

A47II 

A.61JI 

G01M 

H02J 

B23B 

B23D 

F26B 

JB63C 

A63B 

P24H 

D23C 

B63C 

D43K 

B43K 

B4lK 

B43K 

F15D 

A47J 

G01B 

C04G 

B01D 

B66F 

F1ĆII 

BÓ5B 

B65D 

366C 

366C 

36 60 

E04B 

G12B 

Strona 
3 

74 
7d 

ó2 

71 

69 
64 

64 
60 

61 

n 
78 

62 

63 

73 

66 

61 

73 

63 

67 

63 

65 

65 

65 

71 

60 

74 

76 

62 
67 
72 
67 
67 

68 

68 

69 
70 

77 



I N F O R M A C J A 

Zespół Zbiorów Urzędu Patentowego PRJL informuje, że od 1986 r» dysponuje 

wydawnictwem Międzynarodowego Systemu Informacji Patentowej /MSIP/ p t . 

IZOBRUiTU^JIJA STRAN MIRA. 

tfydaimi (Hwo to stanowi szybką informaoje' sygnalno - dokumentacyjną 

o spłoszonych do opatentowania lub ©patem fcowanyoh wynalazkach ws 

- Republice F e d e r a l n e j Niemieo /DE/ 

~ P r a n o j i /FU/ 

~ Wielkie j B r y t a n i i /GB/ 

- Japonii /JP/ 

- Szwajoarii /CH/ 

- Stanaoh Zjednoczonych A, P, /US/ 

-. Europejskim Urzędzie Patentowym /EP/ 

- w ramach Układu o Wapółpraoy Patentowej /POT/ 

- oraz z krajów Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarozej. 

IZOBRIETIENIJA STRAN MIRA wydawane są w 128 soriaoh tematyoznyoh 

według podziału odpowiadająoego swoim zakresem symbolom Międzynarodowej 

Klasyfikaoji Patentotfej. Każdy zeszyt składa się z dwóch ćzeóoi, z któz-yoh 

pierwsza zawiera informacje o dokumentach patentowych opublikowanyoh w kra

jach UWPG, a druga o dokumentach patentowych opublikowanych w krajach tzw, 

x/ minimum dokumentacyjnego PCT ' oraz EPO 1 WIPG. 

W zakresie poszozególnyoh zeszytów opisy bibliografiozne i skróty doku

mentów uporządkowane są wg krajów publikaoji, drukowane dwustronnie po 4 do

kumenty, przy ozym z jednoj strony publikacja jest w języku oryginału, a na 

odwrotnej stronio w tłumaozoniu na jcisyk rosyjski, oo znacznie ułatwia 

dostępność do zawax-tych informacji oraz twox'ze«ia kartotek tematycznych. 

Wydawnictwo IZOBRIETIENIJA STRAW MIRA jost udostępnione do wglądu 

w Czytolni Ogólnej Urzędu Patentowego PRL. 

Patent Cooporatiou Troaty 
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