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Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 19 paź
dziernika 1972 r. o wynalazczości /Dz.U. PRL Nr 33, poz. 177 / - dokonuje ogłosze
nia w "Biuletynie Urzędu Patentowego" o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytko
wych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w "Biuletynie" podane sa. w układzie kla
sowym według symboli Int. Clr 1 zgodnie z § 27 ust. 4 zarządzenia Prezesa Urzędu
Patentowego PRL z dnia 12 XI 1984 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użyt
kowych /MP z 1984 r. nr 26, poz. 179/ zawierają następujące danej
- oznaczenie klasy 1 podklasy według
symboli IV edycji międzynarodowej klasyfi
kacji patentowej, tj. I.it. C l 4
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za grani
cę lub oznaczenie wystawy - leżeli 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 figura rysunku najlepiej obra
zujące wynalazek.lub wzór użytkowy,
- liczbę zastrzeżeń.
4
Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym według symboli Int. Cl. podajš się wy
kaz zgłoszeń opublikowanych w danym numerze w układzie numerowym.

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

Urząd Patentowy podaje do wiadomości konta w NBP
1. Urzęd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 § 77 - opłaty związane z rejestrację i ochronę wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych;
opłaty za skargi i odwołania
2. Urząd Patentowy PRL, Centralny Ośrodek Informacji Patentowej - NBP V O/M
w Warszawie
kontrot 1052-2583-222 cz. 54 dz. 77 rozdz. 7811
§ 43 - wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw
5 44 - wpłaty za usługi poligraficzne i mikrofilmowe
3: Urzęd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie konto 2052-1583-139-32
wpłaty za powołanie biegłego.

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL Centralny Ośrodek Informacji Patentowej, Al. Niepodległości 188,
skr.poczt. 203, 00-950 Warszawa
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Numor oddano do składu w maju 1986 r. Arn. wyd. 10,30 ark. druk. 9,5.
Pap. druk. sat. kl. IV 60g, 61x86. Nakład 3105+25 «gz.
Cena 200 zł.

INDEKS 35326

Druk wykonała*. Drukarnia Narodowa zakł. 8 Kraków Osiedla Hutnicze 7 ^ i25i/86

BIULETYN

URZĘDU PATENTOWEGO
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Nr 15 /329/ Rok XIV
Ogłoszenie o zgłoszonych w Polsce
I. Wynalazkach do opatentowania
II. Wzorach użytkowych do ochrony

I.

W Y N A L A Z K I

DZIAŁ A
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
A01B

P. 257253 T

85 12 30

Hajnowski Zakład Przemysłu Maszynowego Leśnic
twa, Hajnówka, Polska (Marek Gawrysiak, Anatol
Oniszczuk, Aleksander Tichoniuk)»
Grządziel. szczególnie płu^a z bezpiecznikami
korpusów
Przedmiotem wynalazku jest grządziel, szcze
gólnie pługa z bezpiecznikami korpusów, przezna
czonego dla orki gleb zakamieniałych*
Grządziel zbudowana jest z dwóch zespawanycb
ramion, poziomego (1) i pionowego (2), wykona
nych z jednego kawałka spłaszczonej na owal ru
ry* Spłaszczona rura jest przecięta na dwie częś
ci pod takim kątem, że jedna z tych części odwró
cona względem drugiej o 180 w płaszczyźnie prze
cięcia i przyspawana do drugiej tworzy z nią je
den element przedstawiający w widoku z boku lite
rę "L*. Ramiona są wzmocnione co najmniej jednym
zastrzałem
(3)i
(1 zastrzeżenie)

A01B

P« 257254 T

85 12 20

Hajnowskl Zakład Przemysłu Maszynowego Leánictwa, Hajnówka, Polska (Marek Gawrysiak. Anatol
Oniszczuk, Aleksander Tichoniuk)«
Automatyczny bezpiecznik sprężynowy
korpusu płużnego
Przedmiotem wynalazku jest automatyczny bezpiecznik sprężynowy korpusu podłużnego, charakteryzujący się małym obciążeniem sprężyny i rany pługa.
Istota wynalazku polega na tym, że śrubowa
sprężyna (9> oparta jest o przeçub prowadnicy
(11) łączący dźwignię krótką (4) z dźwignią długą (5), przy czym rolka (7) prowadnicy sprężyny
(9) trwale współpracuje z dźwignią oporową (3)*
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Prowadnica (6) ze sprężyną (9) zamontowana
jest prostopadle do teoretycznej linii łączącej
przegub górny (12) i przegub grządzieli (14).
(2 zastrzeżenia)

A01G

P. 251615

85 01 17

Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych, Szczecin,
Polska (Macie,) Login, Lech Orłowski)«
Urządzenie do wykonywania placówek 1 talerzy na
uprawach leśnych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie techniczne
wykonywania placówek i talerzy na uprawach leśnych, szczególnie zachwaszczonych i zatrzcinlezonych, wykorzystując ciągnik«
W korpusie i6) zamocowana jest przekładnia
kątowa (7), której wał wyjściowy połączony jest
z tarczą roboczą« Do tarczy roboczej od spodu
przytwierdzone są lemiesze (2) a między nimi
podcinacze nożové (4)« V środku tarczy roboczej
przymocowany jest grot stabilizujący (5).
(1 zastrzeleni«)

Nr 15 (329( 1986

Sposób doju mechanicznego przy użyciu dojarki charakteryzuje się tym, że dój prowadzi się
w sposób ciącły, jednokierunkowy, bez przerywania strumienia« Kolektor do doQu mechanicznego
zbudowany z korpusu oraz króćców charakteryzuje się tya, że króćce napływowe (1) zakończone
są zaworami zwrotnymi (2),
(2 zastrzeżenia)

A23B

P. 250085

84 10 19

Przedsiębiorstwo Zagraniczne "lNTEHAGRA"
Berthold Van Doorn, Poznań, Polska (Marian Guzek).
Sposób kondycjonowania grzybów świeżych, zwłasz
cza pieczarek, z-riber.plccV-ajpcy yrze-á střatami
wynikajacymi z ich długiego trunsportu, w dostawach do przetwórstwa
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia
strat grzybów, zwłaszcza pieczarek,w czasie składowania i transportu«
Sposób według wynalazku polep-a na tym, że
świeże grzyby poddaje się płukaniu w zimnej wodzie z dodatkiem pirosiarcz/nu sodu« Następnie
grzyby poddaje się blanszowaniu, a po zblanszowaniu, poddaje się je gwałtownemu sdiłodzenlu«
Tak przygotowane grzyby umieszcza się w pojemnikach, o optymalnych stosunku zalewy do masy
grzybowej jak 6:10 i schładza nastyynte w komorach chłodniczych do temperatury +2 C.
(1 zastrzeżenie)

A23B

P. 251586

85 01 17

Politechnika Warszawska, Varszawa, Folska
(Antoni Latuszek, Zygmunt Zawisławski)*
Sposób i urządzenie
do niszczenia drobnych o rganizmów

Ą01J

P« 254334 T

85 07 03

Szkoła Główna - Gospodarstwa Wiejskiego - Akadeoia Rolnicza, Warszawa, Polska (Marek Kozanecki,
Adam Drożdż, Tadeusz Obrusiewicz, Paweł Sikora,
Mieczysław Zając)*
Sposób doju mechanicznego oraz kolektor służący
do stosowania jego sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania możliwości przedostania się mleka z chorych
ćwiartek wymienia do strzyków i ćwiartek zdrowych»

wynalazek rozwiązuje zagadnienie niszczenia
drobnych organiznów znajdujących się w produk
tach lub półproduktach żywnościowych;
Sposób niszczenia drobnych organizmów według
wynalazku polega na tym, że produkty żywnościo
we z zawartością drobnych organizmów umieszcza
się w komorze próżniowej, po czym z komory tej
wypompowuje się powietrze tworząc próżnię;
Urządzenie do niszczenia drobnych organizmów
charakteryzuje się tyo, że ma komorę próżniową,
która składa się z pojemnika (1) zamkniętego
rozłącznie i szczelnie pokrywą (2), zaopatrzo
ną w przewód odprowadzający powietrze (3) z za
worem (4) oraz przewód wprowadzający gaz neu
tralny (5) z zaworem (6);
(5 zastrzeżenia)

*23C
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Nr 15(329)1966
P» 251593

85 01 18

A23K

P. 251C89

85 01 23

Instytut Maszyn Spożywczych, Varszawa, Polska (Józef Łoś, Albert Croœan, Grzegorz Misiewicz, Bronisław Dolczewcki).

Zootechniczny Zakład Doświadczalny "CZECHNI*
CA" im. T. Konopińskiego. Siechnice, Polska
(Adolf Korniewicz, Jan Glapś).

Sposób i układ
urządzeń do suszenia koncentratów białkowych

Sposób podwyższenia zawartości białka i obniżenia zawartoźcl włókna w paszach z roślin zielonych

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie suszenia
koncentratów białkowych, zwłaszcza kazeiny technicznej, w sposób ciągły 1 aniej pracochłonny,
w porównaniu do sposobów znanych*
Sposób według wynalazku charakteryzuje się
tym, że masę kazeinową tecłinologicznie suchą
miesza się z kazeiną mokrą, stanowiącą półprodukt przeznaczony do obróbki na kazeinę techniczną, korzystnie w stosunku półproduktu do kazeiny technologicznej suchej wynoszącym 1: (0,1
•Q,5), a po uzyskaniu jednolitej mieszaniny o
wilgotności pozornej poniżej 10#, przemieszcza
się do odsiewacza 1 tam segreguje na co najmniej
dwie frakcje, z których jedną stanowi produkt
gotowy, a inne zawraca się do suszenia po zmieszaniu z półproduktami wilgotnymi»
Układ maszyn 1 urządzeń do suszenia koncentratów belkowych charakteryzuje się usytuowaniem w linii, po urządzeniu do wydzielania białek, mieszarki, suszarki fluidyzacyjnej, odsiewacza i zbiornika z workownicą, połączonych między sobą urządzeniami przenośnikowymi oraz połączeniem dodatkowym odsiewacza z mieszarką poprzez
młynek i dozownik.
(2 zastrzeżenia)

A23C

P, 251628

85 01 18

Instytut Przemysłu Mleczarskiego Oddział w
Olsztynie, Olsztyn, Polska (Jerzy Kakarewicz,
Marek Oberbek, Zbigniew Dajnowiec, Józef T. Płodzień).
«
Urządzenie
do odwadniania masy skoa'fTjïdwanych białek mleka
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
urządzenia do odwadniania masy skoagulowanych
białek mleka metodą ciągłą, zwłaszcza w produkcji
takich wyrobów jak twarogi i serki kwasovopodpuszczkowe*
Urządzenie według wynalazku ua korpus (1)1
osadzony w nim mlmosrodowo bęben (4)* Pobocznica bębna (4) wykonana jest z materiału filtracyjnego (7)i Przestrzeń robocza pomiędzy korpusem (1/ i pobocznicą bębna (4) ma kształt zwężającej się spirali, podzielonej na sekcje za
pomocą ruchomych łopatek (5) osadzonych promieniowo w bębnie (4).
(1 zastrzeżenie)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania
komponentu mieszanek pasz treściwych dla drobiu
i trzody chlewneji
Sposób poleca na tym, że skoszone rośliny suszy się i rozdrabnia w młynach biwakowych, po
czyn otrzycany susz rozdziela się na trzy frakcje różniące się rozdrobnieniem oraz zawartością
białka i włókna, najkorzystniej drogą separacji
mechanicznej.
(1 zastrzeżenie)

A23K

P. 255722

85 10 10

Pierwszeństwo: 84 10 10 - St. Zjedn, Am.
(nr PCT/US84/016A0),
James P. Cox, Lynden, Stany Zjednoczone Ameryki (James P, Cox*).
Sposób wytwarzania paszy dla zwierząt
Vynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania
paszy dla zwierząt zawierającej lipid w ilościach
od kilku procent wagowych do ilości dowolnej, pożądanej w danej paszy.
Sposób wytwarzania paszy dla zwierząt zawierającej lipid stanowiący odżywczy dodatek do pasz,
polega na tym, że wytwarza się eculsję lipid-árodek koagulujący-woda, zawierającą środek koagulujący algino-podobny oraz około 35-75% wagowych
lipidu, emulsję lipid-srodek koagulujący-woda nanosi się na zewnętrzne powierzchnie wielu odrębnych cząatek pasry tak, by działaniu emulsji udostępniona była zasadniczo cała zewnętrzna powierzchnia wszystkich cząstek i utwardza się emulsję
lipid-árodek koagulujący-woda tak, by związać
wchodzące w jej skład: lipid 1 środek koagulujacy, z wytworzeniem trwałej, zasadniczo suchej,
jadalnej powłoki ze związanego lipidu i środka
koagulującepo, otaczającej cząstki paszy, przy
czym, w przeliczeniu na całkowitą masę cząstek
paszy, zawartość lipidu wynosi do 2OX wagowych
lub powyżej*
(11 zastrzeżeń)

•m

P. 255403 T

85 09 16

Stanisław Jończyk, Kielce, Polska (Stanisław
Jończyk)*
Parník kuchenny
Celem wynalazku jest skonstruowanie paraika
oszczędnego i wygodnego w użyciu*
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Farnik do gotowania produktów spożywczych zaopatrzony jest w pokrywę (10), która zawiera kondensator pary (3) i komorę nadmiaru pary (2) oddzieloną od komory roboczej ciśnieniowej (1; zamknięciem syfonowym wodnym (4) oraz stabilizátorem ciśnienia (7)*
(1 zastrzeżenie)

A61F

Nr 15 (329) 1986
P. 251610

85 01 17

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego, Byto», Polska (Wacław Wiśniewski, Jerzy świadek,
Zygfryd Wawrzynek, Tadeusz Golisz, Leszek Kubala).
Przykrycie ratownicze z własnym źródłem ciepła

A47H

P. 251676

85 01 2k

Hanna Młynarska, Warszawa, Polska (Hanna Młynarska)»
Zaczep ściskający.
zwłaszcza do firanek 1 zasłon
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji zaczepu do zawieszania firanek
i zasłon, charakteryzującego się łatwością łączenia 1 rozłączania zaczepu i firanki lub zasłony* Zaczep składa się z ramion (1) wyposażonych w szczęki ściskające (2)« Szczeki ściskające (2) są zwierane siłą sprężystości własnej ramion (1) lub siłą sprężyny dodatkowej i
$ą wyposażone w występy kłowe (4) utrudniające
wysunięcie zawieszonego materiału ze zwartych
szczęk ściskających (2)» Zaczep wyposażono w
alizgacze oporowe (3) rozdzielające w czasie
rozwarcia szczęk ściskających (2) występy kłowe (4) i firankę lub zasłonę. Dolna część ślizgaczy oporowych (3) stanowi rozchylone kiellchpwo wejście prowadnicy*
(2 zastrzeżenia)

A47H

P. 251693

85 01

lianna Młynarska* Warszawa, Polska (Hanna Młynarska)*
Taéma usztywniająca górna krawędź zawieszonej firanki, story lub zasłony
wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji taśmy usztywniającej górną krawędź
zawieszonej firanki, ułatwiającej zawieszenie firanki*
Taśma usztywniająca (1) wykonana jest z tworzywa sztucznego, w pogrubieniu wzdłużnym (3) ma otwory przelotowe (2), które pełnią funkcję znaczników, ułatwiających zachowanie określonych odległości pomiędzy rozmieszczonymi na górnej krawędzi
firanki, story lub zasłony zaczepami«
(6 zastrzeżeń)

Przykrycie przeznaczone do nakrywania poszkodowanych w C7asi9 ich transportu od miejsca
wypadku do szpitala, zwłaszcza w warunkach, w
których noże wystąpić utrata ciepła ciała poszkodowanego. Istota wynalazku polega na wykorzystaniu reakcji chemicznej wytwarzającej
duża ilość ciepła. W tym celu między warstwami (1) koca pledowego umieszczono wymienny wkład
grzejny (2). Wkład ton złożony jest z kilku
elastycznych pojemników wypełnionych substancją
chemiczną. Ponadto przykrycie ratownicze wyposażone jest w butlę ze sprężonym gazet», połączoną za pomocą układu przewodów (4) z pojemnikami wkładu grzejnego,
(2 zastrzeżenia)

A61K
P. 255696
85 10 09
Pierwszeństwo ; 84 10 11 - St. Zjedn* Am
(nr 659,733)
Pfizer Inc«, Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Ameryki.
Sposób wytwarzania soli piroxicamu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania
przeciwzapalnych soli piroxicamu o zmniejszonej
zdolnoáci wywoływania podrażnień gastrycznych.
Sposób wytwarzania przeciwzapalnych soli piroxicarau z działającą przeciwdepresyjnie doksepiną, rozszerzającym oskrzela pirbuterolera lub
izoproterenolem, z inhibitorem antagonistów receptorów H 2 2-guanidyno-4-(2-raetylo-4-imidazolilo)tiazolem, z plrydoksyną stanowiącą składnik kompleksu witaminy B^ lub z trimazoayiią- o
działaniu przeciwnadcisnïeniowym polega na kontaktowaniu piroxicaiBu z tymi związkami w stosunku 1:1, w rozpuszczalniku obojętnym wobec
reagentów.
(6 zastrzeżeni)

A61K

P. 256570

85 12 02

Zakład Chemiczno-farmaceutyczny "Farmapol*,
Poznań, Polska (Maria Judejko, Stanisław Rybka).
Spoaób wytwarzania preparatu fluorkowego zaDobie*
gajace£Q próchnicy zt/bow
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
preparatu fluorkowego, zapobiegającego próchnicy
zębów, o przedłużonym działaniu.

Sposób wytwarzania preparatu fluorkowego zapobiegającego próchnicy zębów polega na tym, że
sól zawierającą .-jony fluorkowe i jony metali alkalicznych taką jak fluorek sodu lub ocnofluorofosforan sodu poddaje się reakcji z kwasem poli«
akrylowym w środowisku zawierającym wodę. Reakcję można prowadzić w obecności innych pożądanych składników preparatu, takich jak substancje smakowe i zapachowe jak również wypełniacze*
(1 zastrzeżenie)

A62D

5

BIULETYN URZĘDKJ PATENTOWEGO

Nr 15 (329) 1986

P. 251599

85 01 18

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Józefów k/Otwocka, Polska (Barbara Kucnerowicz-Polak, Stefan Wilczkowski, Vincenty
Trzaskowski, Vieslaw Kilioan, Andrzej Brambor,
Janusz Grzełak).

gaśnic w temperaturach ujermych do minus 15 C,
przy jednoczesnym wydłużonym okresie użytkowania
gaśnic* Sposób wytwarzania ładunków składających
się w części alkalicznej z wodnego roztworu zawierającego 400-600 g kwaśnego węglanu sodowego,
120-780 g proteino/ego środka pianotwórczego,
7-150 g dodecylobenzenosulfonianu sodowego lub
7-150 g niejonowych środków powierzchniowo czynnych, 800-1500 g glikolu etylenowego, 15-^*0 g
benzoesanu sodowego, oraz w części kwaśnej z wodnego roztworu zawierającego 500-700 g siarczanu
glinowego, 50-150 g kwasu szczawiowego, 50-150 g
glikolu etylenowego, charakteryzuje się tym» że
jako proteinowy środek pianotwórczy stosuje się
środek o liczbie spienienia 6% wodnego roztworu
nie mniejszej niż 12 (oznaczonej betoua cylindryczną).
(3 zastrzeżenia)

Spoaób wytwarzania
ładunków do gaśnic na pianę chemiczną
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania
ładunków do gaśnicy umożliwiających stosowanie

DZIAŁ B
RÓŻNE PROCESY. PRZEMYSŁOWE; TRANSFORT
B01D

Pi 251597

85 01 18

B01D

P. 25164Q

85 01 23

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpo
żarowej, Józefów k/otwocka, Polska (Wiesław
Rutkiewicz, Mirosław Zdanowski, Krzysztof Vargenau, Edmund Kotwicki, Jan Parafiniuk)*

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Jan Kwaśniak).

Sposób obniżenia toksyczności gazowych substancji
tru^fjcych, zwłrisscza w przypadkach awaryjnych

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji
urządzenia o zwiększonej sprawności odpylania,
odkraplania i absorpcji zanieczyszczeń.
urządzenie wyposażone w co najmniej jeden
bęben osadzony obrotowo w obudowie, charakteryzuje się tym, że ścianę walcową b^bna (3) stanowi
wypełnienie porowate złożone z przylegających do
siebie warstw listew (4 i 5) o równej podziale«.
ukształtowanych według powierzchni ewolwentowych,
przy czym promień krzywizny listew (4 1 5 ) należących do kolejnych warstw ma przeciwny zwrot,
nadto bęben (3) jest ograniczony dwoma tarczami
kołowymi (6 i 7 ) , z których jedna ma w części
środkowej otwór« Porowata ściana walcowa bębna
(3) jest zanurzona w cieczy płuczącej (10) co
najmniej na głębokość równą jej grubości«
(2 zastrzeżenia)

Celem wynalazku jest opracowanie uniwersalne
go sposobu neutralizacji substancji trujących*
Sposób polega na tym, że gazowe substancje
trujące miesza się z gorącymi gazami spalinowy
mi paliw węglowodorowych zawierającymi produk
ty niepełnego spalania, przetrzymuje się tę mie
szaninę na czas potrzebny do przereagowania i/lub
zaadsorbowaoia, a następnie całość odprowadza
się do atmosfery«
(1 zastrzeżeni«)

B01D

P. 25159B

85 01 18

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Józefów k/Otwocka, Polska (¥iesław
Kutkiewicz, Mirosław Zdanowski, Krzysztof Wargenau, Edmund Kotwicki, Jan Parafiniuk).
Sposób obniżenia toksyczności substancji trujących, zwłaszcza w; przypadkach awaryjnych
Celem wynalazki) jest opracowanie un nierealnego sposobu neutralizacji różnego rodzaju substancji trujących.
Sposób polega na tym, że gazowe substancja
trujące miesza się z gorącymi gazami spalinowymi paliw węglowodorowych zawierającymi nadmiar
tlenu, przetrzymuje się tę mieszaninę na czas
potrzebny do spalania substancji trujących, a
następnie całość odprowadza się do atmosfery,
W wyniku spalania substancji trujących w gazach
spalinowych powstają produkty obojętne lub mnitj
toksyczne. Obniżenie toksyczności następuje także z uwa?śl na rozcieńczenie gazów trujących w
dużej ilości gazów spalinowych* (1 zastrzeżeni«)

Urządzenie do mokrego oczyszczania gazów
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P. 251681

85 01 24

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwic«, Polska
(Piotr Lisiecki, Józef Viecheckl, Czesław Pie
traszko, Ryszard Chaser, Jacek Orski)*
Sposób sterowania zaworami filtrów pulsacyjnych
oraz układ do sterowania zaworami filtrów puls"?-»
cyjnycn
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie optymalizacji
pracy filtrów pulsacyjnych poprzez uproszczenie
procesu sterowania zaworami i zwiększenie nieza
wodności działania filtrów*
Sposób sterowania zaworami filtrów pulsacyj
nych polega na ty», że impulsy sterujące podaj«
się do układu wykonawczego czyszczenia, gdy syg
nał pomiarowy różnicy ciśnień jest większy od
górnej wartości progowej, natomiast blokuje się,
gdy sygnał pomiarowy różnicy ciśnień jest mniej
szy od dolnej wartości progowej, Układ do stero
wania zaworami filtrów pulsacyjnych ma kompara
tor (3), którego wejście połączone jest z wyj
ściem układu (2) przetwornika pomiarowego różni
cy ciśnień na znormalizowany sygnał elektrycz
ny, zaś wyjście komparatora (3) połączone jest
ze sterownikiem elektronicznym układu (A) wy
konawczego czyszczenia»
(3 zastrzeżenia)

B03D

Nr 15 (329) 1986
P« 253786

85 06 03

Pierwszeństwo: 84 06 04 - St. Zjedn« Am.
(nr 617284)
The Dow Chemical Company, Midland, Stany Zjednoczone Ameryki«
Sposób odzyskiwąnia minerałów
Vynalazek rozwiązuje zagadnienie odzyskiwania minerałów o wielkości cząstek powyżej 250 mikronów, w procesie flotacji rud zawierających minerały metaliczne jak również minerały niemetaliczne.
Sposób odzyskiwania minerałów z rudy, przez
poddanie rudy w postaci wodnej zawiesiny procesowi flotacji przy użyciu środka pianotwórczego,
charakteryzuje się tym. że jako środek pianotwórczy stosuje się produkt reakcji alkoholu alifatycznego zawierającego 6 atomów węgla i 1-5 moli
tlenku propylenu, tlenku butylenu lub ich mieszaniny.
(9 zastrzeżeń)

B06B

P. 251725

85 01 28

Akademia Gómiczo-liutnicza, Kraków, Centrum
Mechanizacji Górnictwa "Komag", Gliwice, Polska
(Sławomir Fic, Kazimierz Pawlik, Jadwiga Pawlik,
Piotr Gospodarczyk, Stefan Jasiński, Krzysztof
Krauze).
Urządzenie
do nastawiania skoku tłoka siłownika

B01F

P* 254356 T

85 07 04

Wyższa Szkoła Inżynierska In« gen* A. Zawadz
kiego, Opole f Polska (Andrzej Nowak, Ewald Bar
todziej).
Mieszalnik ffitzów
wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
zwartej, małogabarytowej konstrukcji mieszalnika
gazów» Mieszalnik ma króćce wlotowe z zaworami
zwrotnymi (1) lub dyszami połączone są z rotametrami (2). Rotametry (2) połączone są poprzez
zawory regulacyjne (3) z komorą mieszania (5),
zawierającą wypełnienie.
Mieszalnik znajduje zastosowanie do mieszania
dwóch lub trzech gazów, zwłaszcza stanowiących
osłonę łuku przy spawaniu na pojedynczych stanowiskach
spawalniczych.
(1 zastrzeżenie)

Celem wynalazki jest opracowanie małogabarytowej konstrukcji urządzenia do nastawiania skoku tłoka siłownika.
Urządzenie do nastawiania skoku tłoka siłownika zbudowane jest z ogranicznika (1) skoku tłoka (2), który jest podparty i ustawiany śruba (3)
i odchylany od dławniey (4) Gprężyną (5), które
osadzone są w dławnlcy (4), przy czym dławnica
(4) od tłoczyska (6) uszczelniona jest wargową
uszczelką (7) i zgarniającą uszczelką (8).
(2 zastrzeżenia)

B09B

P. 251544

85 01 14

Fabryka Samochodów Ciężarowych inu Bolesława
Bieruta, Lublin, Polska (Ryszard Dawid, Tadeusz
Chabrajski)*
Sposób spalania odpadów palnych i
niczych,zwłaszcza na zawieszkach
klerniczych oraz piec do spalania
i powłok lakierniczych, zwłaszcza
i krabach lakierniczych

powłok lakier
i kratach la»
odpadów palnych
na zawieszkach

Celem wynalazku jest umożliwienie ekonomicz
nego wypalania zawieszek i krat lakierniczych*
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B21C

P. 251590

85 01 18

Zakłady Hutnicze Metali Vysokotopliwych "Połam" im« J. Grimau, Warszawa, Polska (Cecylia
Kolczyńska, Marta Skowrońska, Alfred Bek).
Sposób wytwarzania drutów wolframowych (N3) prze»
znaczonych na żarniki dwuskr^tne
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania drutów
wolframowych przeznaczonych na żarniki dwuskrętnt
stosowane w przemyśle oświetleniowym. Istota wy*
nalazku polega na dobraniu optymalnych prędkości
(V) ciągnienia drutu, wynoszących w zakresie średnic:
i 0,600 + 0,280 nan
V « 10 + 23 n/min
ł> 0,280 + 0,150 mm
V - 15 + 35 m/min
ł> 0,150 + 0,080 on
V - 20 + 52 a/min
oraz odpowiednio usytuowanych wyżarzań międzyoperacyjnych prowadzonych w zakresie zgniotu całkowi«
tego Ze - 7*»-98jé, przy czym zgniot całkowity między ostatnim wyżarzaniem międzyoporacyjnym a średnicą wyrobu gotowego mieści się w zakresie Ze 66-89?á« Spadek wytrzymałości na rozciąganie po wyżarzeniu winien mieścić się w granicach do 359&«
Sposób według wynalazku umożliwia uzyskanie
dobrych parametrów eksploatacyjnych drutu i zmniejszenie ilości braków spowodowanych kruchością drutu«
(1 zastrzeżenie)
Sposób spalania odpadów palnych 1 powłok lakierniczych polega na wprowadzaniu ładunków w ruchu
ciągły do wstępnie nagrzanej komory spalania,
przy czym w zależności od odzyskiwanej energii
cieplnej spalania zmniejsza się ilość energii
doprowadzonej z zewnątrz, a przy tym ilość energii ze spalania reguluje się zmianą natężenia dopływu ładunku przeznaczanego do spalania. Dopalanie części lotnych prowadzi się przy dodawaniu
odpowiedniej ilości powietrza sterowanej analizatorem stężenia tlenku węgla w spalinach.
Piec do spalania odpadów palnych i powłok lakierniczych isa komorę spalania (1) z wlotami (2
1 3 ) usytuowanymi poniżeń poziomu roboczego (*»)•
Przenośnik (5) ma bębny (6 i 7) ze skrętnymi
względem siebie osiami. Napęd (8) przenośnika (5)
ma zmienne przełożenie uzależnione od temperatury
w komorze (1)1 stopnia przytaknięcia palników
rozruchowych (9)» Dopalacz (10) ma oprócz palnika rozruchowego (11) instalację powietrza (12)
regulowaną z analizatora (14) tlenku węgla w spalinach« Stały ciąg spalin utrzymywany jest przez
inżektor (15). Urządzenie znajduje zastosowanie
w malarniach i przy likwidacji odpadów palnych.
(5 zastrzeżeń)

B21C

P. 251589

P. 251691

85 01 23

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw,
Pozjiań, Polska (Stanisław Olszański, Bogusław Jasi czak, Olgierd Kempiński).
Sposób zwijania elektrod spiekanych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia
pojemności akumulatorów nikłowo-kadmowych ze spiekanymi elektrodami zwijanymi poprzez pełne wykorzystanie powierzchni elektrody dodatniej.
Sposób według wynalazku polega na umieszczaniu
elektrody dodatniej w pochewce separatorowej z jednym bokiem dłuższym, którego wolny koniec przeciąga się przez wycięcie w trzpieniu nawojowym i zagina w kierunku elektrody dodatniej, po czym wykonuje się jeden obrót trzpieniem nawojowym, a następnie na pochewkę separatorową z umieszczoną wewnątrz elektrodą dodatnią nakłada się elektrodę
ujemną z separatorem zaporowym nałożonym na krótszym boku elektrody ujemnej stykającym się z trzpieniem nawojowym i na końcu zwija się obie elektrody odizolowane separacją.
(1 zastrzeżenie)

85 01 18

Zakłady Hutnicze Metali Wysokotopliwych "Połam", Warszawa, Polska (Cecylia Kolczyńska, Marta Skowrońska).
Sposób projektowania obróbki drutów wolframowych
(NS) o wysokiej jakości
Przedmiotem wynalazku jest sposób projektowania obróbki drutów, wolframowych (NS) o wysokiej
jakości przeznaczonych dla przemysłu oświetleniowego i elektroniki* Sposób polega na takim zaprojektowaniu wyżarzeń międzyoperacyjnych w procesie
ciągnienia drutów, aby spełnione były dwa warunki
tzn. aby zgniot całkowity mieścił się w zakresie
74-98?i, i między ostatnim wyżarzaniem międzyoperacyjnym, a przekrojem wyrobu gotowego zgniot całkowity wynosił 66-88H. Zastosowanie powyższego
sposobu projeKtowania obróbki drutów wolframowych
np« w zakresie drutów / 0,022 ran» umożliwia zmniejazenie ilości braków oraz polepszenie własności
eksploatacyjnych skrętek i żarówek u odbiorców.
(1 zastrzeżenie)

B21F
B2ÍK

P. 251705

85 01 24

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw,
Pozna/i, Polska (Jerzy Kwaśnik, Jerzy Kunicki,
Zygmunt Klatkiewicz, Bogusław Jasiczak, Zygmunt
Materek, Waldemar Hollner).
Urządzenie do nadawania elastyczności zwijanym
elektrodom spiekanym
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie mechanizacji
procesu uelastyczniania elektrod spiekanych niklowo-kadmowych przez nadłaraywanie spieku.
Urządzenie według wynalazku składa się z korpusu (i) silnika (2) połączonego poprzez przekładnię (3) z podajnikiem (4), zespołem trzech
walców (5), stemplem dociskającym (6) i stemplem
nadłamującym (7).
Walce (5) są tak usytuowane, że linia łącząca ich
osie obrotu tworzy trójkąt. 3templef dociskający
(6) i nadłamujący (7), są zsynchronizowane z układem napędowym za pomocą krzywki (8) 1 ramienia (0).
(1 zastrzeżenie)
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czym każda z lanc (1) ma przewód elastyczno-doprowadzający medium płuczące do otworu usytuowanego w pobliżu wiertła* Urządzenia (11, 13,
12) u-aieszczone są na wózkui lance (1) są zabezpieczone przed wyboczenierc przez przesuvme
wsporniki mające również możli-yość regulacji
rozstawu lanc« Każda z lanc ma sprzęgło przeciążeniowe, którego zadziałanie powoduje poprzez
system automatyczny, wyłączenie silnika posuwu
lanc.
(1 zastrzeżenie)

B21F

P. 251706

85 01 Th

B23K

Centralne laboratorium Akumulatorów i Ogniw,
Poznań, Polska (Jerzy Kwaśnik, Jerzy Kunicki,
Zygmunt KLatkiewicz, Bogusław Jasiczak, Zygmunt
Katerek, Valdeaar Hollner).
:
.
urządzenie do uelastyczniania akumulatorowych
eloktrod spiekanych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie mechanizacji
uelastyczniania spiekanych elektrod akumulatorowych.
Urządzenie według wynalazku składa się z korpusu (1) silnika przekładniowego (2) t zestawu
rolek zębatych (4) i zestawu trzech walców (5)
umieszczonych za rolkami zębatymi (4) tuż za prowadnicą pośrednicą (7).
Elektrody wprowadza się do urządzenia za powocą prowadnicy (6)i
(1 zastrzeżenie)

B23B

P* 251695

B23B

P, 255433 T

85 00 19

Akademia Technicznc-Rolnicza, Bydgoszcz,
Polska (Tadeusz Mikołajczyk).
Vieloostrzowa płytka skrawająca
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
płytki skrawającej cechującej się małą masą i
mającej lepsze warunki odprowadzania ciepła w
porównaniu z płytkami dotychczas stosowanymi.
Istota wynalazku polega na tym, że płytka m
kształt "klocka (1), którego naroża (2) zaokrąglone są w zakresie części wysokości klocka. Przedmiot wynalazku może znaleźć* zastosowanie w obróbce skrawaniem,
(1 zastrzeżenie)

85 01 25

Przedsiębiorstwo Invwotycyjno-Remontowe Przemysłu Chemicznego "NAFTOBUDOWA", Kraków, Polska
(Jacek Płaozczak, Zygmunt Adler, Rudolf Fo^cik)*
Wiertarka ydelowrzecionowa
Przedmiotem wynalazku jest wiertarka wielowrzecionowa przeznaczona do udrażniania wkładów
plaszczowo-rurcv-rych wymiennik ów ciepła, stosowanych w szczególności w przemyale rafineryjnymi
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
urządzenia umożliwiającego mechaniczne udrażnianle wnętrz rurek wkladóv/ wymienników ciepła przy
zapewnieniu wysokiej wydajności i dokładności wykonywanych operacji.
Wiertarka wielowrzećionowa wyposażona jest w
znany zespół hydrauliczny posuwu i obrotu lanc
(1) i charakteryzuje się tyra, że ma mechanizm (11)
rozsuwu lanc (1) wyposażony w wielowypustów« wałki (12) zakończone przegubami Cardana (13)» przy

B23B

P* 255<K>1 T

85 09 16

Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz,
Polska (Hubert Latoś, Tadeusz Mikołajczyk),
Gniazdo narzędzia składanego zwłaszcza noża
tokarskiego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia konstrukcji i zmniejszenia pracochłonności
wykonania gniazda*
Gniazdo według wynalazku charakteryzuje się
tym, że wykonane jest w postaci wcięcia (2), w
którym umieszczony jest element ograniczający
(3),
(i zastrzeżenie)
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zachowaniu odpowiedniej w trzymałosci oraz mającej dobre warunki odprowadzania ciepła»
Płytka wykonana jest w postaci wydłużonego
elementu (1), którego końce (2) zaokrąglone są
promienie» większym od połowy szerokości elementu (1).
Przedmiot wynalazku noże znaleźć zastosowanie w obróbce skrawaniem*
(1 zastrzeżenie)

B23K

P« 251617

85 01 18

Przemysłowy Instytut Automatyki 1 Pomiarów
"MERA-PIAP". Warszawa, Polska (Marian Fabrycy,
Piotr Kozak)i
Optyczny układ kopiujący

B23B

P. 255^34 T

85 09 19

Akademia Techniczno-Rolnicza. Bydgoszcz, Pol
ska (Hubert Latoś, Tadeusz Mikołajozyk)*
Wieloostrzową płytka skrawająca zwłaszcza o du»
żym promieniu zaokrąglania krawędzi skrawającej

Przedmiotem wynalazku jest optyczny układ
kopiujący do dokładneeo śledzenia linii na płaszczyźnie, przeznaczony zwłaszcza jako czujnik adaptacyjny robota przemysłowego do spawania*
Układ według wynalazku ma co najmniej dwa
układy optyczne (1 t 2) przesuwające się wzdłuż
linii na płaszczyźnie po obu jej 3tronach i przemieszczające się wz£l<idem siebie przeciwsobnie
z określoną częstotliwością w kieiunku prostopadłym do śledzonej linii»
(1 zastrzeżenie)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
płytki skrawającej cechującej się małą masą oraz
mającej dobre warunki odprowadzania ciepła* Płyt»
ka wykonana jest w postaci wydłużonego elementu
(1) V którego dłuższe krawędzie stanowią główne
krawędzie skrawające (2), a krótsze krawędzie (3)
są zaokrąglone;
Przedmiot wynalazku noże znaleźć zastosowanie
v obróbce skrawaniem*
(1 zastrzeżenie)

B23K

Pi 251631

85 01 21

Kazimierz Wolski, Edmund Tomasik, Zenon Horubała, Witold ölender. Warszawa, Polska (Kazimierz
Wolski, Edmund Tomasik, Zenon Horubała, Witold
Ölender).
Sposób wytwarzania spoiw lutowniczych oraz urzą
dzenie do stosowania tego sposobu
B23B

Pi 255435 T

85 09 19

Akademia Techniczno-Rolnicza In» Ji J« śniadeckich, Bydgoszcz, Polska (Hubert Latos", Tadeusz
Klkołajczyk).
Wieloostrzowa płytka skrawająca zwłaszcza do dujyeh głębokości skrawania
"Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
płytki skrawającej cechującej się małą masą przy

Celem wynalazku jest umożliwienie otrzymywa
nia twardych i kruchych spoiw w postaci drutów,
taśm, folii i kształteki Sposób według wynalazku
polega na nakładaniu na rdzeń plastyczny, wykona
ny z metalu lub stopu, topnika, a następnie spoiwai
Urządzenie według wynalazku składa się z ogrze
wanego zbiornika (1) zawierającego topnik z zanu
rzoną w nim swobodnie obracającą się rolką (Z),
zbiornika z regulowanym ogrzewaniem (5)» wypełnio
nego ciekłym spoiwem z umieszczoną w nim swobodnie
obracającą się rolką (6), oczka kalibrującego (8),
nożyc (10) oraz napędu przeciągania (9).
O zastrzeżenia)
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85 01 18

Wytwórczo-Uoługowa Spółdzielnia Pracy, Grudziądz» Polska (Roman Kowalewskl, Józef Dąbrowicz, Waldemar Waliński, Henryk Karplnski, Aleksander Borkowskl)i
Tarcza polerska 1 sposób wytwarzania tarczy PO7*
lerskiej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia
pracochłonności wytwarzania tarcz polerskich
przy jednoczesnym uproszczeniu ich budowy i podniesieniu jakości.
Tarcza według wynalazku ma piastę (3) z tworzywa sztucznego trwale połączona, z wieńcem roboczym składającym się z segmentów (2), przy
czym piasta jest wykonana netodą formowania wtryskowego« Sposób wytwarzania tarczy polerskiej polega na tym, że uformowane segmenty (2) wieńca
roboczego osadza się na tulei ustalającej i
wprowadza się do formy, a następnie po wycofaniu tulel ustalającej formuje się piastę (3) Z
tworzywa sztucznego metodą wtryskiwania.
(2 zastrzeżenia)

B27C

P. 251606

85 01 19

Edward Żurowski, Piaseczno, Polska (Edward
Żurowski).
uhjwersalna obrabiarka do drtnmą

B25B
C21C

P. 25767*

86 01 27

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego "Biprohut", Gliwice, Polska (Maria Mucha, Raimund
Klosy Grzegorz Muszyński, Tadeusz Cwen). •
Stanowisko
montażu przewodów ^letkich lancy tlenowe.1
Wynalazek rozwiązuje problem bezpiecznego i
szybkiego demontażu i montażu przewodów gięt
kich lancy tlenowej.
Stanowisko charakteryzuje się tym, że w sto
jaku (18) umieszczone są dla każdego przewodu
(1) od .strony obsługi, ruchome podpoiy pojedyn
cze (6) wsparte na podnośnikach śrubowych (8),
zaś przewód (1) po przeciwnej stronie obsługi
umieszczony jest w ruchomej podporze podwójnej
(7) wspartej na końcu układu dźwigni osadzone
go w osi obrotu« Z drugiej strony układ dźwig
ni łączy się poprzez cięgna (13) z belką rucho
mą osadzoną w środku na śrubie pociągowej (11)
osadzonej z kolei obrotowo w łożysku (10) i za
kończonej pokrętłem grzechotkowym (9)« Króćce
(12) przewodów giętkich (1) mają na kołnierzaeh
oporowych kulistych (4) wahliwy pierścień oporo
wy (5) spoczywający na ruchomych podporach po
jedynczych (6) i dwuczęściowej (7).
(1 zastrzeżenie)

Celem wynalazku jest skonstruowanie obrabiar
ki prostej i wygodnej w obsłudze oraz łatwej w
przemieszczaniu*
Cel ten osiągnięto przez zamocowanie wałka
narzędziowego na odchylnej ramie (3) osadzonej w
korpusie (5) na łożyskach (4) i usytuowanej mię
dzy prowadnicami (8), zaopatrzonymi w podłużne
otwory pod áruby blokujące (9) do blokowania od
chylnej- ramy względem korpusu. Obrabiarka prze
znaczona jest w szczególności dla rolników, maj
sterkowiczów, małych warsztatów i budów*
(7 zastrzeżeń)

B28B
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85 01 25

Irena Trojanowska, Piła» Polska (Irena Trojanowska)»
sposób 1 zestaw do wytwarzania Płytek lastryko»
yych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania
płytek w sposób zapewniający uzyskanie na powierzchni przeznaczonej do szlifowania, dużej
równomierności rozmieszczenia ziaren gryzu oraz
dużego zagęszczenia«
Sposób formowania płytek polega na tym, że
po napełnieniu formy bateryjnej i wstępnym jej
zawirowaniu, następuje obrócenie formy na specjalnym stanowisku o kąt (b) i zawirowanie pośrednie w tej pozycji, a następnie obrócenie o
kąt (c) i ostateczne wibrowanie, kierujące ziarna gryzu na powierzchnię przeznaczoną do obróbki z odstawieniem w tej pozycji formy do sezonowania.
(2 zastrzeżenia)

jednoczesnym oddziaływaniu prasowania i.elektronagrzewu dla osiągnięcia wytrzymałości rozformowania bezpośrednio po zaformowaniu.
Podstawowym elementea urządzenia jest wymienna
fonaa skonstruowana tak, że jej elementy składowe stanowią dwie różnoiflienne elektrody (2, 3)
służące realizacji elektronagrzewu.(2 zastrzeżenia)

B28B

P. 257680 T

86 01 29

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska
(Kichał BołtryłOi
Sposób zagęszczania mieszanek betonowych
Celem wynalazku jest opracowanie sposobu zagęszczania, pozwalającego na zwiększenie gęstości i wytrzymałości betonu oraz poprawę jednorodności struktury wyrobów betonowych.
Mieszankę betonową poddaje się najpierw zagęszczeniu niskoczestctliwosciova wibrację o wibrouderzeniowym charakterze drgań z częstotliwością 10*20 Hz i przyspieszeniem 16-25 g w czasie 40*60 s w zależności od konsystencji mieszanki betonowej, a następnie oddziaływuje się wysokoczęstotliwościową wibracją o symetrycznym charakterze drgań z częstotliwością 50*75 Hz i amplitudą 0,7*0,2 mo w czasie 60 S.(i strzeżenie)

B29C
C02F

P. 251650

85 01 23

Andrzej Hala, Gliwice, Witold Baranowski, Gliwice, Henryk Glajcar, Cliwice, Lech Kizurek, Gliwice, Polska (Andrzej Hału, Vitold Baranowski,
Henryk Glajcar, Lech Kazurek).
Urządzenie do zgrzewania falistych arkuszy tworzywa sztucznego w bloki wielokanałowe

B26B

P. 255494 T

85 09 24

Łucjan Mitas, Rzeszów, Polska (Lucjan Mitas)«
Sposób wytwarzania drobnoyymlarowych elementów
te bonowych w szcże/folfuurci dachówki i gąsiora .
dachowego oraz. urz:idzt--uie do ich wytwarzania
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania
elementów betonowych o dużej wytrzymałości, w
sposób umożliwiający łatwe zdejmowanie foray i
składowanie bezpośredni po zaformowaniu.
Sposób według wynalazku polega na formowaniu
wyrobu przy użyciu wibracji i prasowania oraz

Celem wynalazku jest skonstruowanie urządzenia
zapewniającego zmechanizowanie procesu łączenia
płyt falistych oraz dużą wydajność tego procesu;
Urządzenie składa się z podstawy (1). stołu
(4) i zespołu roboczego (8) przy czyn stół oraz
zespół roboczy mogą się na prowadnicach podstawy
poruszać w kierunkach wzajemnie prostopadłych w
płaszczyźnie stołu. Zespół roboczy składa się z
dwóch niezależnych od siebie przesuwnych organów
roboczych (13 1 14), przesuwających się po prowadnicach (10) nachylonych pod kątem (ot) do powierzchni (11) stołu, równym kątowi nachylenia od
poziomu osi kanałów bloku wielokanałowego (12).
Jeden z organów roboczych (13) zaopatrzony jest w
podpory (17) o postaci podłużnych elementów o
przekroju poprzecznym mniejszym od przekroju poprzecznego kanału zgrzewanego bloku wieiokanało-
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wego, równolegle ustawione do prowadnic* Rozstaw podpór lest równy długości fali zgrzewanych w blok (12) płyt falistych* Drugi organ
roboczy (14) zaopatrzony jest w płytki grzejne (21 ; połączone z biegunami źródła prądu*
(4 zastrzeżenia)
B29C

Pi 257390

86 01 08

Gliwickie Przedsiębiorstwo Projektowania i
Uyposatania Obiektów Przemysłowych "PROZA?*,
Gliwice, Polska (Jerzy Dziąćko, Waldemar Będkowski, Jan Sojka, Ttfłodzimierz Zastawny)«
Urządzenie do formowania płyt lub filców z włókien mineralnych, a zwłaszcza szklanych
'
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji
urządzenia o zmniejszonej awaryjności*
Urządzenie charakteryzuje się tym, że elementami formującymi kobierzec (1) są przenośniki linowe (3, 4 oraz 5» 6) uaieszczone parami jeden nad drugim wewnątrz komory polimery«
zacyjnej, przy czym odległość między osiami
lin przenośników wynosi od 1,5-4,5 średnicy li*
ny* Przenośniki linowe (3, 4 oraz 5, 6) mają
bębny napędowe (7) umieszczone na początku, w
środku lub na końcu komory polimeryzacyjnej
oraz pojedyncze lub segmentowe rolki zwrotne
(8) osadzone łącznie na osi (9), na które nawinięte są za pomocą nawrotnych, linowych krążków (14) liny bez końca, podparte w połowie długości przenośników rolkami podpierającymi (11)
osadzonymi tocznie na osi wału (16)*
(4 zastrzeżenia)

B29D
B32B
C04B

P. 251720

85 01 25

B29J

P. 257632

86 01 29

Gliwickie Przedsiębiorstwo Projektowania i ¥yposażania Obiektów Przemysłowych "Prozap", Gliwice, Polska (Jerzy Dziąćko, Vfoldemar Będkowski,
Jan Sojka, Włodzimierz Zastawny).
Urządzenie do formoyąnja kobierca z włókien mineralnych a zwłaszcza szklanych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
urządzenia cechującego się prostotą konstrukcji,
łatwością obsługi i zapewniającego formowanie wyrobów o dobrej jakości.
Urządzenie do formov/.inia kobierca z włókien
mineralnych charakteryzuje się tyra, że elementem
formującym i transportującyo kobierzec (1) jest
jeden lub kilka linowych przenośników'(2) przy
czym odległość między osiami lin przenośników wynosi od 1,0-4,5 średnicy liny.
Linowe przenośniki (2) mają linę (3) bez końca
nawiniętą na napędowe bębny (4) i zwrotne bębny
(5) przez system krążników (o) łączących skrajne
zwoje lin (3) tworząc układ zamknięty* Osie zwrotnych bębnów (5) prowadzone są równolegle do oši
napędowych bębnów (4), przy czym zwrotne bębny
(5; napinane są mechanizmem napinającym (7).
Urządzenie według wynalazku może znaleźć zastosowanie w zakładach przemysłu izolacyjnego*
(3 zastrzeżenia)

Łódzki Kombinat Budowlany "Północ", Łódź,
Polska (Krzysztof Hiller, Henryk Kozłowski,
Władysław (Jłaniak, Janusz Pastwiński)*
Sposób wytwarzania płyty izolacyjne.-) opyiioodpornej oraz płyta wytworzona tym sposobem
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
otrzymania płyty z warstwą ognioodporną w jednym
cyklu produkcji.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
przed dokonaniem wtrysku usieciowanego przestrzennie tworzywa, część formy smaruje się środkiem
oddzielającym, a następnie nanosi się równomiernie materiał niepalny lub trudno palny o odpowied*
niej granulacji i małym ciężarze tfłaściwym.
Płyta według wynalazku na powierzchni zewnętrznej ma warstwę ognioodporną (4) oraz wyprofilowane dwie \vypukłe koperty, a od strony wewnętrznej klejonej do ściany ma prostokątne wycięcie (1) stanowiące po przyklejeniu płyty do ściany pustą powierzchnię będącą dodatkową izolacją,
zaś na górnej i dolnej krawędzi płyty znajduje
się zamek poziomy (2) o odpowiednim kształcie.
(3 zastrzeżenia)

B41D

P. 251657

85 01 23

De La Fuie Giori S*A., Lausanne, Szwajcaria
(Albrecht Josef Gemann, Gualtiero Giori)*
Arkuszową rotacyjna maszyna drukarska do wyrobu
papierów wartościowych, w szczególności banknotów
tfynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia
w złożonej maszynie drukarskiej stałego utrzymywania regitru podczas przesyłani^ arkuszy od jednego do drugiego mechanizmu drukującego oraz wyeliminowania, w możliwie największym stopniu, oddzia-
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szczone urządzenie do konti3li i korekcji koincydencji.
(7 zastrzeżeń)

ływania mechanizmu stalorytowego na pozostałe
części maszyny.
Maszyna drukarska ma wielobarwny mechanizm
offsetowy (1), dołączone do niego urządzenie
transportujące arkusze (2) i mechanizm stałorytowy (3)# do którego przesyłane są arkusze zadrukowane, w pierwszym mechanizmie drukującym
(1) i wyposażone w marki. Urządzenie transportujące (2) ma układ czujników (15)» reagujący
na marki, oraz bęben registru (16). Oba mechanizmy drukujące (1, 3) i bęben registru (16)
mają własne, mechanicznie od siebie niezależne*
napędy* Napęd drugiego mechanizmu drukującego
(3; Jett sterowany funkcją liczby obrotów pierwszego mechanizmu drukującego (1) z jednej strony i funkcją odchyłek registru, zmierzonych w
kierunku obwodowym, z drugiej strony. Na bębnie
registru (16) umieszczone są urządzenia do korekty registru bocznego i ewentualnego ukośnego położenia arkuszy w funkcji zmierzonych odchyłeki Drugi system czujników (28) odczytuje
położenie wspomnianych marek w stosunku do marek naniesionych w mechanizmie stalorytowym i
daje impuls do dokładnej korekty registru.
(9 zastrzeżeń)

BMU

P. 251658

85 01 23

De La Rue Giori S.A., Lausanne, Szwajcaria
(Gualtiero Giori).
Maszyna rotacyjna
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji maszyny rotacyjnej, którą z jednej
strony można by jednocześnie zadrukowywać obie
strony papieru rożnymi sposobami, a mianowicie
sposobem "Orlof" i offsetowym, a z drugiej strony, która umożliwiałaby po wyborze Jednej lub
drugiej strony dodatkowe nanoszenie wielobarwnego obrazu stalorytniczego.
Maszyna rotacyjna, zwłaszcza do druku papierów wartościowych, ma urządzenie (A) do druku
pośredniego, urządzenie suszące sterowane zależnie od potrzeb, urządzenie do przeprowadzania i
odwracania papieru oraz maszynę do drukowania
stalorytów. Maszyna umożliwia w jednym pojedynczym przejściu przez pierwsze z wymienionych
urządzeń (A) wykonanie jednoczesnego druku dwustronnego przy czym na jednej stronie jest to
zbiorczy druk barwny, w którym obraz jest wytworzony farbami ułożonymi obok siebie, a na drugiej stronie papieru druk offsetowy, w którym
obraz jest wytworzony nałożonymi na siebie farbami i wzorami druku, szczególnie do wytwarzania
dwustronnego tła zabezpieczającego na banknotach.
Po suszeniu i w razie potrzeby po odwróceniu papieru, w maszynie do drukowania stalorytów na jednej stronie zostaje wytworzony obraz sztychowy,
którym szczególnie w przypadku banknotów jest
zwykle wzór główny. Strona papieru zadrukowana
zbiorczym drukiem barwnym może dodatkowo otrzymać
w pierwszym z wspomnianych urządzeń (A) jednobarwny mokry druk offsetowy. Ponadto pomiędzy urządzeniem do przeprowadzania i odwracania papieru
a maszyną do drukowania stalorytów może być umie-

B41D

P. 251659

85 01 23

De La Rue Giori S.A., Lausanne, Szwajcaria
(ManoU) Hernandez).
y/lelobarwna maszyna rotacyjną do .jednoczesneKO
druku dwustronnego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji wielobarwnej maszyny rotacyjnej, za
pomocą której można by wybiórczo przeprowadzać
drukowanie sposobem "Orlof" lub offsetowym, a tak- ,
że stosować jednocześnie obydwa sposoby dla uzyskania druku "Orlof" na jednej stronie, a druku
offsetowego na drugiej stronie, przy zapewnieniu
łatwego przechodzenia z jednego sposobu drukowania na drugi.
Maszyna ma pierwszą parę cylindrów gumowych
(2, 12), które w pierwszym przypadku pełnią rolę
zbiorczych cylindrów farbujących i są zabarwiane
różnymi farbami przez selekcyjne walce farbujące
(8, 8a; 18, 18a) a ze swej strony zabarwiają umieszczono na cylindrze plytov/ym (5, 15) płytę druku
wypukłego (5a, 13a), która wykazuje pełny wzór
druku obrazu, który jest przenoszony na każdy cylinder gumowy (7, 17; drugiej pary cylindrów, pomiędzy którymi biegnie papier.
W drugim przypadku każdy cylinder gumowy (2,
12) pierwszej pary jest zabarwiany offsetowymi cylindrami płytowymi, lrtórych płyty drukujące wykazują wzory cząstkowe zabarwione różnymi farbami
zastępując selekcyjne walce farbujące i przenosi
obraz bezpośrednio na odnośny cylinder guoiowy (7,
17) drugiej pary; Cylindry płytowe druku wypukłego (5, 15) są wówczas nieczynne. W.' trzecim przypadku jeden cylinder gumowy (7, 17) drugiej pary
jest zabarwiany przez cylinder płytowy druku wypukłego (5 lub 15) a drugi cylinder gumowy przenosi obraz pochodzący z płyt druku offsetowego.
(3 zastrzeżenia).

B41D

P. 251660

85 01 23

De La Rue Giori S.A., Lausanne, Szwajcaria
(Antonio Bonomi).
Sposób i urządzenie do oocowania i re/rulacńi płyty
drukującej na cylindrze płytowym rotacy,1ne.i maszy
ny drukarskiej
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Sposób polega na tym, że w celu-umocowania
1 regulacji płyty drukującej (5) na cylindrze
płytowym (1) rotacyjnej maszyny drukarskiej mocuje się najpierw jeden z końców płyty drukującej (5) w urządzeniu zaciskowym (3), umieszczonym w osiowym wyżłobieniu (2) cylindra płytowego (i)i Następnie płyta drukująca naciągana
3est na boczną powierzchnię cylindra płytowego
( 1 ) 1 mocowana na swoim drugim końcu w drugim
urządzeniu zaciskowym Í4), umieszczonym w tym
wypadku w wyżłobieniu (2). Urządzenie zaciskowe (4) jest zamocowane przesuwnie na dnie wyżłobienia (2) i w celu naciągnięcia płyty drukującej (5; przesuwane przy pomocy uruchamianych hydraulicznie tłoków (17), równomiernie
rozłożonych na całej długości urządzenia zaciskowego (4). Po osiągnięciu żądanego napięcia
płyty drugie urządzenie zaciskowe (4) jest mechanicznie ryglowane w określonej pozycji na
korpusie zaciskowym (27), a z układu hydraulicznego usuwane jest ciśnienie hydrauliczne.
(4 zastrzeżenia)
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zamontowaną na cylindrze płytowym (5, 15), która
ma pełny wzór druku; obraz wielobarwny jest przenoszony za pośrednictwem dalszych cylindrów gumowych (4, 14) z płyt druku wypukłego na papier
przebiegający pomiędzy tymi cylindrami cumowymi.
W drugim przypadku pierwsze z wspomnianych cylindrów gumowych (6, 16) pełnią rolę współdziałających gunowych cylindrów offsetowych, pomiędzy którymi przebiega papier, a które są zabarwiane przez offsetowe cylindry płytowe zastępujące selekcyjne walce farbujące; drugie z wspomnianych cylindrów gumowych (4, 14) 1 cylindry
płytowe druku wypukłego są nieczynne. U trzecim
przypadku papier przebiega pomiędzy współdziałającymi ze sobą drugimi z wspomnianych cylindrów
gumowych (4. i4). Pierwsze z wspomnianych cylindry gumowe (6, 16) są rozsunięte.
(2 zastrzeżenia)

B41D

MlM

Pi 251662

85 01 23

De La Rue Giori S.A., Lausanne, Szv/ajcaria
(Gualtiero G i o r i ) .
Rolowa lub arkuszowa wielobarvna maszyna rotacyjna
do .jednoczesneno drükov/ania d\<ust.ronne^o

B41D

B41M

P. 251661

85 01 23

De La Rue Giori SiA.. Lausanne, Szwajcaria
(Albrecht Josef Germann).

Rolowa lub arkuszowa wielobarwna rotacyjna maszyna do Jednoczesnego druku dwustronnego
Przedmiotem wynalazku Jest wielobarwna rota
cyjna maszyna drukarska szczególnie do druku tła
zabezpieczającego na papierach wartościowych.

'.Jynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji maszyny, za pomocą której można by
wybiórczo przeprowadzać drukowanie obydwoma sposobami "Orlof" 1 offsetowym, a także stosować Jednocześnie obydwa sposoby dla uzyskania druku "0rl o f na Jednej stronie a druku offsetowego na drugiej stronie«
Uedług wynalazku maszyna ma dwa cylindry gumowe (6, 16). które w pierwszym z wymienionych przypadków są odsunięte od siebie i pełnią rolę zbiorczych cylindrów farbujących zabarwianych przez selekcyjne walce farbujące (8, 8a; 18, 18a) a ze swej
strony zabarwiają płytę druku wypukłego (5a, 15a)

Wynalazek rozwiazuje zagadnienie opracowania
konstrukcji maszyny umożliwiającej jednoczesne stosowanie dwóch całkowicie różnych metod drukarskich
w celu uzyskania nadruku
offsetowego na jednej
stronie i nadruku typu M Orlof M na drugiej stronie.
Maszyna drukarska według wynalazło.) druku je na
jednej stronie papieru wielobarwny obraz za pomocą
cylindra płytowego wypukłodrukowcgo (20), przy czym
cylinder płytowy wypukłodrukowy (20) barwiony jest
przez pełniący funkcję cylindra zbiorczego cylinder gumowy (17J, który z kolei barwiony jest przez
różnicowe walce barwne (16) o liczbie odpowiadającej liczbie kolorów. Ma drugiej stronie papieru
drukowany Jest jednocześnie obraz nakładających
się barw i wzorów przy pomocy płytowych cylindrów
offsetowych, które stykają się z drugim cylindrem
gumowym (12; i których liczba odpowiada liczbie
jego barw i wzorów tego obranu.
W tym celu maszyna ma trzeci cylinder cumowy
(13), stykający się z cylindrem płytowym (20) wypukiodrukowym i z drugim cylindrem gumowym (12,
13)i V ten sposób można wytwarzać, zwłaszcza na
banknotach., obustronnie podłoże zabezpieczające
według całkowicie odmiennych metod. Ha tej samej
stronie papieru, na której powstał nadruk wielobarwny, można poza tym nanieść jednobarwny druk
mokrooffsetowy.
(4 zastrzeżenia)

B43L

P. 248715

84 07 12

Wojewódzka Pracownia Dydaktyczno-Techniczna w
Ostrołęce, Ostrów Ilazow, Polska (Zygmunt Stańczuk).
lablica szkolna
Celem wynalazku Jest skonstruowanie tablicy o
dużej powierzchni piszącej z rozdziałem miejscana części do pisania i częać przeznaczoną na symbole stałe - pozwnla.ja.cej na magazynowanie tek-
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stów, zakrycie ich oraz powtórne użycie.
Tablica składa się z ramy (3) mającej obudowę z dwiema bocznymi deskami (I5) t usytuowanych na ramie: napinająco-wodzącej rolki (4)
współpracującej z napinająco-łożyskowymi mechanizmami (5) i napędowego wałka (7) z mechanizmem (8) napędu ręcznego, na których rozpięta Jest taśma (9) do pisania o zamkniętym obwodzie oraz zamocowanych z ramą: płyciny stanowiącej sztywne podłoże dla pisania na taśmie (9) i dwu wysuwnych na obie strony tablic
mających po dwie powierzchnie piszące, umieszczonych suwliwie w rowkach wodzących belek (2'}
rsay.
(4 zastrzeżenia)

belką (3)i Do belki (3), wo obu stronach jednego z mechanizmów jazdy (1), są przymocowane wysięgniki (11), z których jeden jest wyposażony
w ramię (14) połączone z nim obrotowo. Górny» koniec ramienia (14) jest zakończony szybkoinocującyra zawiesiem (19/» natomiast dolny koniec
Jest zakończony osią (13) i zabezpieczony zapadką (16)» przymocowaną obrotowo do wysięgnika (11).
osadzoną w kanálku (15) osi (13) i dociskaną do
jego dna sprężyną.
(5 zastrzeżeń)

B61D
G05F

P. 251515

85 01 11

Institutul do Cércetare Stüntifuca si ïhginerie Technologien pentru Industria Electrotehnica, Bukareszt, Rumunia (Constantin Dan Ilicu. Romulus Zaroni, Elena Ledatu, Lucian ïîarinete).
Elektryczne urządzenie grzewcze do pociąmi
Elektryczne urządzenie grzewcze do pociągu
zawiera regulowany generator (1) prądu zmiennego
z trzema trójfazowymi, rozstawionymi kątowo uzwojeniami. Każde uzwojenie zasila jeden z trzech
trójfazowych, szeregowo połączonych prostowników
(2, 3, 4) dla uzyskania prostowania z osiemnastoma impulsami.
Informacje napięciowe z trzech uzwojeń są szeregowo połączone dla zasilania napięciowego wejścia -zabezpieczającego regulatora (7) oraz zabezpieczającego obwodu (28), Informacje prądowe z
trzech uzwojeń są równolegle dołączone do wejácia
ograniczania prądu zabezpieczającego regulatora
(7 ) oraz do zabezpieczającego obwodu (28). Urządzenie jest zabezpieczone przed wewnętrznymiuszkodzeniami generatora i prostowników, przy
czym uszkodzenia te są selektywnie sygnalizowane;
(3 zastrzeżenia)

BÖ1B

P» 251735

85 01 28

Fabryka Maszyn Górniczych lnu Tadeusza Żar«
skiego "Pioma", Piotrków Trybunalski, Polska
(Stanisław Ma Jev/ski, Ryszard Macie Jewski, Adam
Roj, Lucjan Robert).
Wózek .1edno3zynowe.i kolejki podwieszonej
Wynalazek
rozwiązuje zagadnienie szybkiego
łączenia 1 rozłączania zestawów jezdnych kolejki z lina napędową usytuowaną po dowolnej stronie kolejki.
Wózek charakteryzuje się tym. że jest wyposażony w dwa mechanizmy jazdy (i), każdy osadzony na dwóch kołach (6) jezdnych, przy czym
mechanizmy jazdy (1) są obrotowo połączone z

B62D

P; 255542 T

85 09 27

Instytut Sadownictwa i "Kwiaciarstwa, Skierniewice, Polska (Zdzisław Salamon, Zdzisław Cianciara, Stanisław Placek).
Ciągnik szczudłowy
Przedmiotem wynalazku jest ciągnik szczudłowy
przeznaczony do zmechanizowania procesów roboczych w szkółkach drzew owocowych. Szkieletem noánym podwozia są: podłuznice (1), połączone belkami (2). wspornik (3) i przednia oá (4) osadzona
wahliwie przy pomocy sworznia (5)1 tulei (6) we
wsporniku (3). Podwozie spoczywa na napędowych
kołach (9) ułożyskowanych w tulejach (7) i przednioh kołach (17) ułoży skowanych w członaciido),
zamocoMřanych w konsolach (15).
W przedniej części umieszczona jest kierownica
przekładnia (18), a tuż za nią znajduje się fotel
dla H^T-owcy. Moment obrotowy na tylne koła (9)
jest przenoszony od silnika (22).
(1 zastrzeżenie)
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nętrznej ścianki (7). Urządzenie zawiera także
kolektor powietrzny (2) i króciec (3) dla zasilania powietrzem dysz naddźwiękowych (4, 5 ) .
(1 zastrzeżenie)

B65G

P.

251533

85 01 11

Biuro Studiów i Projektów Przemysłu 'Włókienniczego, Łódź, Polska (Leon Bortnowski)*
Sposób zamykania przewodu instalac.1l transportu
pneumatycznego
B65D
F23K

P. 251464

85 01 04

Zakłady Energetyczne Okręgu Vschodniego,
ELEKÏROY/NIA »KOZIENICE", Swierże Gerne, Polska
(Jan Wrona, Jan Piłat. Marek Adamczyk, Marian
Bosowski, Andrzej Bullński, Edward Węsek)i
Sposób obracania zasobnika, zwłaszcza dla węgla
Sposób obracania zasobnika, zwłaszcza dla węgla polega na tyra, że odcina się dolną część zasobnika i opuszcza się ją na przygotowany ruszt,
zapewniający nieprzekroczenie dopuszczalnych jednostkowych obciążeń stropu kotłowni. Następnie
odciętą część obraca się w czterech fazach o
180 przyjmując ruszt jako bazę obrotu oraz nacina się krawędzie części nieruchomej zasobnika,
odgina się do pionu jego ścianę przednią, pochyłą a odpowiadający jej fragment ściany -tylnej
zagina się do środka zasobnika*
5ciany boczne nacina się i uzupełnia zgodnie
z nowym kształtem ściany przedniej i tylnej,
říastepnie podnosi się odciętą i obróconą o 180
część zasobnika i łączy w sposób nierozłączny
z częścią nieruchomą*
(3 zastrzeżenia)

B65G

P. 251911

85 01 09

Instytut Lotnictwa* Warszawa, Polska (Andrzej
Kalita).
Urządzenie
do aktywizacji y/ysypu materiałów sypkich
Celem wynalazku jest opracowanie urządzenia
do aktywizacji wysypu materiałów sypkich pozwalającego na maksymalne wykorzystanie energii
sprężonego powietrza w instalacji zasilającej*
urządzenie zawiera komorę w kształcie ďwócn
stożków ściętych, złączonych większymi podstawami, utworzoną przez dwie ścianki (6, 7 ) * W
ściance (6) zamocowane są szczelnie dysze naddźwiękovre (4), których osie są prostopadłe do
wewnętrznej powierzchni ścianki; W ściance (7)
zamocowane są za pośrednictwem tulejek (9) dysze naddźwiękowe (5). Osie dysz naddźwiękowych
(5) ustawione są pod kątem do powierzchni wew-

Wynalazek rozwiązuje, zagadnienie szybkiego
zamknięcia przewodu instalacji transportu pneumatycznego w przypadku zagrożenia pożarowego*
Sposób zamykania przewodu instalacji transportu pneumatycznego, zwłaszcza odpylającego
łatwopalne materiały włókniste, polega na zaciskaniu niewielkiego odcinka elastycznego przewodu, wmontowanego do powszechnie stosowanych
rurociągów z blachy i mającego naddatek w postaci fałdy.
(3 zastrzeżenia)

B65G

P., 251641

85 01 21

Główne Biuro Studiów i Projektów Przeróbki
Węgla "Separator", Katowice, Polska (J"ózef Pieszka, Alfred Rolnik, Bogumił Fajkis, 1/itold Grochowski, Alfred Kabiesz, Zdzisław Sowula, Lucjan
Bukala).
Przenośnik kubełkowy
Przedmiotem wynalazku jest przenośnik kubełkowy przeznaczony do transportu 1 odwadniania
materiałów sypkich.
Celem wynalazku jest umożliwienie łatwego montażu i demontażu kubełków przenośnika. Przenośnik charakteryzuje się tym, że element nośny (1)
stanowią dwa równoległe łańcuchy ogniwowe, złożone z zestawu ogniw eliptycznych, które łączone są zamkiem (3). Zamek (3) jest zamykany ele-.
mentem mocującym (4), który również przytwierdza
łączniki (5), do których przymocowane są rozłącznie kubełki (8).
Przenośnik kubełkowy może być stosowany do
transportu pochyłego materiałów ziarnistych o
różnej granulacji szczególnie w zakładach przeróbczych węgla kamiennego.
(3 zastrzeżenia)
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P. 251647

85 01 22

Biuro Projektowo-IConstrukcyjne Mechanizacji
Budownictwa "Zresb" w Warszawie. Oddział w Czę
stochowie, Częstochowa, Folska (lionan Konieczny, Vitold Wcisło, Janusz Pogorzelski, Henryk
Cieślak, Lidia Ilrasuska, Piotr Siwek),
Samojezdna załadowarka worków z nateriałea syPkim do wagonów kolejowych
Walazek
rozwiązuje zagadnienie mechanicznego załadunlru worków z materiałem sypkin do
wagonów kolejowych, zwłaszcza do wagonów wapriarek, Załadowarka składająca się z członu
początkowego uaieszczone~o na kołach porusza
jących się po szynach, na któryn umieszczony
jest człon środkowy i teleskopowy człon koń
cowy, przy czym każdy człon wyposażony jest w
przenodnik taśmowy, charakteryzuje się tyra, że
człon irodkowy (0) osadzony jest obrotowo i
przesuwnie w przegubie łączącym człon początko
wy (1) z członeta środkowym (3), a teleskopowy
człon końcov.y (11) zaopatrzony jest w urządze
nie układające worki (13).
Urządzenie układające worki (13) wyposażone
jest w suport niający ruch wahadłowy wzgloden
osi (16) i ruch przesuwny, poprzecznie \/zględera podłużnej osi synetrii teleskopowego czło
nu końcowego (11), zad po suporcie przemiesz
cza się płyta,
(2 zastrzeżenia)

11650;

P« 251694

65 01 25

Przed.siebiorstv'O Inwestycyjno-Remontowe Przemysłu Chenicznego ":îA?T0BLVCO'..'A"f ij-aków, Folska
(."acek łiaszczak, Zyn^unt Adler, Kazinierz Cieilak).
Transporter
Celem wynalazku j e s t opraco\1nanie transportera do transportu wkíadóv plaszczowo-rurov^ch vy:üiennik<5v/ ciepła na stanovisko ich czyszczenia
L. udrażniania.

rrasisporter charakteryzuje się tym. że jego
rafn składa sic z nleruchorcej ramy t u zewnętrznej o konstrukcji skrzynkowej oraz przesuwnej ra.•ny (2) wewnętrznej zaopatrzonej we •'vpusty klinujące Ją w raî^ie (1), a ponadto na ranie transportera są usytuowane trzy zespoły (6, k, 7) obroto'iych rolek podporowych. Zespół 6 rolek podporových ma śrubową refulacjQ ich v^sokosci v/ stosunku do pozionu rany, natomiast zespół (A) jest zespołem przesuwnym w płaszczy.biie poziomej, a zespół (7) obrotowych rolek podporowych na napęd od
silników hydraulicznych,
(2 zastrzeżenia)

B65G

17
P. 25170S

.85 01 2k

Politechnika Śląska in. Wincentego Pstrowskiego, Gliwice, Polska (Jan Polarski, Franciszek Pleva).
Sposób transportu
rurowego ciał stałych "w~cieczy
>.ynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia enercochłonności transportu rurowego ciał
stałych w cieczy.
Sposób charakteryzuJe się tyn, że w transporcie wykorzystuje się jako czynnik nośny cząstki
ciała stałego o gęstości niniejszej od gęstości
cieczy dostarczone z zewnątrz do rury transportowej.
(1 zastrzeżenie)

B55':

P. 255*»32 T

85 09 19

Instytut Budownictwa, .Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa, Polska (Jan Brzozowski).
Zapadkowy raechanizn sterujący napędem przenośnikóv: łańcuchowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostej konstrukcji zapadkowego mechanizmu sterującego napędem przenośników łańcuchowych, zwłaszcza v przyczepach zbierających, wozach paszowych
i rozrzutnikach obornika, umożliwiającej zarówno
sterowanie automatyczne jak i ręczne.
Mechanizm taa koło zapadkowe (1 ) współpracujące
z zapadką (3) unieszczoną na ramieniu wodzącym
(4). połączonyn z korbowodem (5) napędzanym korbą {S; z wału przyczepy. Zapadka (3; Jest połączona z elektromaniesea (10), powodującym jej zazębienie oraz ze sprętyną (11), powodującą jej
wyzębienie. Fonadtd elektromagnes (10) jest połączony z czujnikiem wysokości warstwy oraz poprzez modulator sygnału z czujnikiem nacisku materiału na górny walec wygarniający, przy czym
czujniki te są połączone odpowiednio z przełącznikiem załadunku i przełącznikiea wyładunku, działającymi w reżimie sterowania autonatycznego.
Frzy sterowaniu r«jcznyu przełącznik załadunku jes:
połączony bezpośrednio z elektromagnesem (10),
a przełącznik mtkladwUi* j>«t pelqeeony ^eepeáred*Łm a «l«)i»p«raagnqecia (10) y a pi'ielaetnih v^rladunku Jest połączony z elektromagnesea (10) bezpośrednio lub poprzez modulator sygnału.
(2 zastrzeżenia)
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Pierwszeństwo: 84 10 05 - Bułgaria (nr 67049)
SMEK "MARIZA" - Iatok", Radnevo k/3tarej Zagory, Bułgaria fBimo Diœitrov Kirov, Cantscho
otefanov Karkov).
Urządzenie do nawijania, przenoszenia i odwijaula ^ludowych taśm prženoinikovych
Celem wynalazku jest opracov/anie urządzenia
umożliwiającego nawijanie, przenoszenie i odwijanie gumowych taśm przenośnikowych o dowolnej długości.
Urządzenie składa się z bębnów, przy czym
každý z nich jest zamontowany na jednoosiowej
ramie (9) ze swobodnie ulożyskowanyni, pneumatycznymi kołami jezdnymi. Ramy (9) są połączone wzajemnie przegubowo, a bębny są napędzane
indywidualnie hydraulicznym silnikiem (12),
reduktorem (11) i elastycznym sprzęgłem (10).
'&żdy bęben składa się z dwóch bocznych den
(2) połączonych z profilami, w których osadzone są swobodnie cylindryczne rolki. Profile są
symetryczne względem osi bębna i ukształtowane
tak, że tworzą wzdłużną szczelinę pomiędzy ich
dolnymi, płaskimi ścianami do przeprowadzania
gumowej taśmy (7) przenośnikowej, która przy
obrocie bębnów obejmuje górne, cylindryczne
ściany profili.
(1 zastrzeżenie)

B66B

P. 252119

85 02 25

Rybnlcko-Jastrzębskie Gwarectwo ï/eglowe,
Wielozakładowe Przedsiębiorstwo Faństwowe Użyteczności Publicznej, Kopalnia Y/ęgla Kamiennego "Jastrzębie", Jastrzębie Zdrój. Polska (Jacek Dziuk, Stanisław Sosna, Kazimierz Gamrot,
Zbigniew Cichy, Felicjan Szweda).
Sposób i prowadnik do prowadzenia naczyń wyciągowych na przelotowych poziomach
Yynalazek dotyczy sposobu i prowadnika -do
prowadzenia naczyń wyciągowych na przelotowych
poziomach za pomocą ciągów sztywnych prowadników, rozłączanych w czasie prowadzenia ruchu z
danego przelotowego poziomu kopalni głębinowej.
Sposób prowadzenia naczyń urządzeń wyciągowych na przelotowych poziomach charakteryzuje
się tym, że ciągi sztywnych prowadników na przelotowych poziomach łączy się za pomocą wysuwnych
prowadników, sprzęgających prowadnicze ciągi do
czasu uprawnienia poziomu do prowadzenia ruchu.
Prowadniki te rozsprzęgają prowadniczy ciąg po
nadaniu uprawnienia na przelotowy poziom, co powoduje odblokowanie zasilania napędowego układu
(4) z elementami przysowującyai ślizgowe boczne,
owierzchnie (10 i 11) i czołową powierzchnię
12) v/ysuvmej części prov/adnika do pokrycia się
z analogicznymi powierzchniami (13', 14) bocznymi oraz czołową powierzchnią (15) przy zamkniętych ciąrrach prowadników.
Prowadnik do prowadzenia naczyń wyciągowych
na przelotowych poziomach złożony jest z przyłącza (16) do ciągu sztywnych prowadników z klinani (5, 6, 7, 8, 9 i 24) i osadzonego wewnątrz
napędowego układu (4) wysuwu ruchomej częćci prowadnika. połączonego z ciepłem (18) poprzez sprzęgło (17). Klinowe zespoły z klinami (5 i 6) mocowanymi do cięgła (18) sterują poprzez kliny (7)

f

bocznymi powierzchniami (10 i 11), zaś kliny (8
i 9) osadzone w prowadnicach (19.i 22) sterują
czołową powierzchnią ślizgową (12), przy czym od
strony saraonaprowadzającego gniazda (20; z klinem
(24) wysuwna część prowadnika ma suwliwie mocowane do prowadnicy (19) poprzez klin (9) ścięte zakończenie (21) wysuwnej części prowadnika. Dla
zsuwania bocznych powierzchni (10 i 11) na cięgle
(18) mocowane są kliny (6) działające na zewnętrzne skosy klinów (7) dwuczęściowych, przyłączonych do bocznych powierzchni (10, 11 ) ślizgowych.
I5
zastrzeżeń).

B66B

P. 254605

85 07 17

Ftybnicko-Jastrzębskie Cwarectwo Węglowe, Wielozakładowe Przedsiębiorstwo Państwowe Użyteczności
Publicznej, Kopalnia 1/ęgla Kamiennego "Jastrzębie",
Jastrzębie Zdrój, Polska (Jacek Dziuk, Jerzy Gąsior, Aleksander Fitał, Eugeniusz Zieleń),
Układ połączeń sterowania i blokady wyciągów pionowych
Celem wynalazku jest opracowanie układu połączeń sterowania i blokady wyciągów pionowych, w
górniczych szybach wydobywczych z zastosowanym
sposobem i prowadnikiem do prowadzenia naczyń wyciągowych na przelotowych poziomach według zgłoszenia wynalazku P, 252 119.
Układ charakteryzuje się tym, że do cewki elektrozaworu (PZP), zasilającego siłownik (4) napędu ruchomej części prowadnika (2), są za pomocą
stycznika (SZP) przyłączone szeregowo styki wykonawcze przekaźników (PkUPZ, PkKZ i PkUS) szybowej sygnalizacji oraz czasowego przekaźnika (PCP)
opróżniania odmiarowego zbiornika. Natomiast do
prowadnicy (19) zakończenia (21) ruchomej części
prowadnika (2) mocowany jest stały magnes (!").
Stały magnes (M) zwiera styki łączników (VÍKZP
i WKOP) położenia wysuwnej części rozsuwanego prowadnika (2), połączone z powielajacyni przekaźnikami (PKZP. PKOF) i przyłączone do zaciskowej listwy, do której rovmolegle przyłączone są wykonawcze styki przekaźników (PKZP, PKOP) powielających, z posobnie przyłączonymi sygnalizatorami
(LZP), zamknięcia i (LOP) rozwarcia ciągu prowadników (1). üatoniast przekaźnik (PIŁ) kontroli
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konawczy styk przekaźnika (PBP) v/łączony jest
szeregowo w obwód blokady wyciągowej maszyny
i/lub w obwód alarmu w układzie szybowej sygnalizacji, zaś wykonawczy styk przekaźnika
(PKOP) włączony jest szeregowo w układ sterowania odaiarowego zbiornika, a styki przekaźnika
(FKZP) oraz przekaźnika (PKOP) mają przyłączone
sygnalizatory (L2P) zamknięcia i QLCP) rozwarcia ciągu prowadników (1) umieszczone na pulpie
cie szerowania wyciągowej maszyny.
(3 zastrzeżenia)

B66F

p. 2 5 1 % ;

85 01 09

Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego
Lącznoćci nr 9, Poznań, Folska (Janusz Kacda),
Cposćb zabezpieczania pracy dźwignika co najmniej
dwukolumnowego oraz .•nechanlzra zabezpieczający pra
cę d^-firnlka co n a j a n i e j dwukolumnowego
wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpiecza
nia pracy dźwignika co najraniej dwukolumnowego za
pomocą jednego mechanizmu, n i e z a l e ż n i e od rodza
ju napędu wózków d:h/i;>T)ika. -sposób v/edług wyna
lazku polega na tym, że v/ przypadku nie jednoczes
nego prtesuwania s i ę wózków ( 7 ; wyłącza s i ę na
pęd główny (1) za ponocą zmian napięcia cięgna
(9) łączące ;o dwa yiózki ( 7 ) . Mechanizm zabezpie
czający pracę dźwignika co najmniej dwukolu:nnowego mający urubowy napęd wózków charakteryzuje
s i ę tyra. że na cięgno ( 9 ) , połączone z dworna wóz
kami ( 7 ) . Cięgno (9) prowadzone J e s t na co n a j m n i e j dwóch krążkach prowadzących (10), z k t ó 
rych jeden połączony j e s t poprzez czujnik (11)
znian napięcia c i e r n a , zawierający wyłącznik na
pędu głównego, z napędem głównym ( 1 ) .
(2 zastrzeżenia)

atykóv; magnetycznych łączników (\.niZP i V/KOP)
połączony jest z posobnie, wzajemnie równolegle połączonymi stykami przekaźników (FKZP) zaniknięcia i (PKOP) rozwarcia ciągu prowadników
U ) , a do cewek przekaźnika (PDP) blokady wyciągowej maszyny przyłączone są wykonawcze stykami przekaźnika (PuZP) zamknięcia ciąr-u prowadników (1) i przekaźnika (PKŁ). Ponadto wy-

DHEMIA I METALURGIA
C01B
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P. 251566

85 01 15

Akademia Medyczna, Gdańsk, Polska (Roman Cichoń, Stanisław Janicki, Witold Zegarski).
Sposób wytwarzania węgla leczniczego do heaoperfuz.ji
Sposób wedłuc wynalazku polega na tym, że węgiel leczniczy granuluje się metodą Granulacji
na mokro, korzystnie przy użyciu octanu celulozy,
a następnie granulat powleka się błoną selektywnie przepuszczalną, korzystnie do 4;S przyrostu
masy granulatu.
(3 zastrzeżenia)

CQ1B

P. 251615

85 01 17

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Kopalnictwa Surowców Chemicznych "Biprokop", Chorzów,
Polska (Andrzej Koczy. Andrzej Heber, Marian Osowski, Ignacy Kwaánicki).
Sposób suszenia siarki nierozpuszczalnej
Vtynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
uzyskania produktu o wysokiej jakości z odpadowych gazów dotychczas usuwanych do atmosfery,
zmniejszenia zużycia ciepła oraz poprawy ochrony
środowiska dzięki zastosowaniu zamkniętego obiegu suszenia.
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Biuro Usług Konsultacyjno-Technlcznych Towa
rzystwa Konsultantów Polskich - Oddział Terenowy,
Gdańsk, Polaka (Damian Maćkowiak, Stanisław Róg).
a

ł

Napędowe urządzenie do wielofazowej oczY *f ?'*
biologicznej ścieków

w<

Przedalotes wynalazku Jest napędowe urządzenie
do wielofazowych oczyszczalni biologicznych ście
ków, niezbędne do nadania ruchu i prawidłowego
przebiegu procesu oczyszczającego wó4-prze«ysłowych.
Urządzenie według wynalazku składa się z napę
dowej śruby okrętowej (1) osadzonej na łaaanya
wałku napędowyn (2), z pionowego wspornika oporo
wego (3) i z płaskiego łożyska skrętnego (4)*
(4 zastrzelenia)

Sposób suszeni« siarki nierozpuszczalnej wy*
tworzonej na drodze reakcji chemicznej siarkowodoru K 2 S i dwutlenku siarki S0 2 w metanolowym
roztworze kwasu siarkowego, głównie Jako produkt uboczny utylizacji siarkowodoru H^S w kopalniach gazu, polega na tym, że suszący czynnik (2) w postaci suchego gazu obojętnego suszy wilgotną siarkę nierozpuszczalną-we fluidyzacyjnej suszarce (1), skąd nasycony oparami
wilgoci i zanieczyszczony pylaœi siarki przepływa poprzez odpylacze (3), chłodnicę oparów
(4; do separatora chłodnicy (5), gdzie następuje skroplenie wilgoci, następnie poprzez pierwotny wentylator (6; kierowany jest bezpośredni« strumieniem (7) do podgrzewacza (8) i pośrednim strumieniem (9) przez skraplacz oparów
(10), separator skraplacza (11 ) i wtórny wenty«
lator (12) do podgrzewacza (8), skąd ponownie
dopływa do fluidyzacyjnej suszarki (1), przy
czym suszący czynnik (2) krąży w podwójny« obiegu zamkniętym, którego strumienie (7 i 9) są regulowane«
(2 zastrzeżenia)

^IŁ

?• 251594

85 01 18

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przerobu Metali
Szlachetnych, Warszawa, Polska (Iwona Kagrodzka, Maria Karpiuk-Kokosińska),
Sposób wytwarzania •uwodnionego tró^chlorku rodu.
zwłaszcza z naterlału odpadowego zawierającego rod
Sposób według wynalazku polega na spiekaniu
materiału wyjściowego, zwłaszcza stanowiącego
mieszaninę platynowców, z cynkiem w postaci granulek lub laseczek, przy czym spiekana masa jest
umieszczana w tyglach kwarcowych, przykrytych,
z wylotem gazów poza strefą jreejną i ogrzewana
stopniowo do temperatury 900 C, a otrzymany w wyniku tej operacji chlorokompleksowy związek rodowy poddaje sie, przetworzeniu na uwodniony trójchlorek, przez odparováni» roztworu tego związku
w temperaturze nie przekraczającej 105 C pod
zaniesionym ciśnieniem, albo redukuje sie do
czystego
metalu.
(1 ustrzeżenie)

C02F

Pé 2548.9 T

85 00 06

Centralne Biuro Studiów i Projektów Technicz
nej Obsługi Rolnictwa "TOR-PEOJEKT*, warszawa,
Polaka (Hatylda D. Pawlikowska, Ryszard Marcin
kowski* Franciszek Ałeksanderek, Andrzej Zdunek.
Antoni Pobiedzińakl).
Sposób likwidacji ścieków pestycrdowych
wynalazek rozwiązuje zagadniecie opracowania
taniego i prostego sposobu likwidacji ścieków pow
stających w wyniku zabiegów ochrony roślin.
Sposób według wynalazku polega na wprowadzeniu
ścieków do basenu wypełnionego nateriałea natural
ny* typu gleby ornej, darniowej lub torfowej oraz
produktem pochodzącym ze spalania paliw stałych,
w postaci ich mieszaniny, osobnych warstw lub war
stw o zmiennyB stosunku nateriaiu naturalnego do
produktu spalania paliwa stałego.
(4 zastrzeżenia)

C02F

Pi 255516 T

65 09 16

Zakład Suchej Destylacji Drewna. Zawiercie,
Polska (Zdzisław Gruba, Cecylia Ogórek)*
środek do rozpuszczania kamienia kotłowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
środka d» rozpuszczania kamienia kotłowego złożonego i soli wapnia i magnetu«

érodek do rozpuszczania kaaleala kotłowego
zawiera jako substancje czynną wodny roztwór
kwasu octowego w ilości 18 do 20% wagowych oraz
2 do k% Inhibitora korozji, którym Jest gliceryna.
(2 zastrzeżenia)

C03Í

P. 251608

85 01 16

Instytut Szklą i Ceramiki - Filia w Krakowie, Krakov, Polska (Jadwiga Fornalik, Marian
Klisch).
Spasób barwienia szkieł, zwłaszcza szkieł sodowo-wapnlowych, ni kolor niebieski
Vynalazek rozwiązuje problea utylizacji odpadów przemysłowych z równoczesnym obniżeniem
kosztów barwienia szkła na kolor niebieskie
Sposób według wynalazku polega na tym, že
błoto kobaltowe i/lub katalizator kobaltowomolibcLenowy Biele się do uzyskania maksymalnej
średnicy ziarna korzystnie 0,335 na i wprowadza do surowcowego zestawu szklarskiego, który
zuanyia sposobea topi się na masę szklaną, przy
czy» błoto kobaltowe przed mieleniem suszy się
korzystnie powoli od temperatury otoczenia do
temperatury około 355 K, którą utrzymuje się .
przez 17-30 godzin«
(3 zastrzeżenia)

C03C
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rzona jest z ceramicznych kształtek (5) ogniotrwałych odpowiednio uformowanych w prowadnice (6)»
Instalacja grzewcza (8) na regulację dopływu ciepła na długości trzonu (1) dla wytworzenia termicznych stref obróbki cieplnej granul (7).
(28 zastrzeżeń)

C04B

P> 251739

85 01 28

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji
Inwestycji Przemysłu Cementowego, Wapienniczego
i Gipsowego, Kraków. Polska (Tadeusz Godowic«,
Zdziaław Góral).
Urządzenie do odbioru wapna z pieca szybowego
Vynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania urządzenia do odbioru wapna z pieca szybowego pozwalającego na skrócenie czasu pracy urządzenia uclągowego»
Urządzenie do odbioru wapna z pieca szybowego
zawiera pod zbiornikie« wapna piecowego (1) koaorę rozprężającą (2), która od góry jest połączona z układem odpylającym a od dołu z rurowy»
podawaćzea wibracyjnym (6), sprzężony» z wibratorea (7), przy czyn wylot rurowego podawacza
wibracyjnego (6) jest zamknięty klapą zaaykającą (8), sprzężoną z napędem klapy (10).
(1 zastrzeżenie)

85 01 17

Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Robót Budowlano- Inżynieryjnych Górniczych i Zagospodarowania
Odpadów »Sprizopol1. Kraków, Polska I Janusz Więcek. Kaziaierz Krasicki, Andrzej Koscvski, Anatolłusz Majsterek, Kichał Bartula).
Urz^d^enle
do wytwarzania gf'a'u'ulowanaKO szkła spienionego
vynalazek rozwiązuje .problea opracowania proste j i zwartej konstrukcji urządzenia do wytwarzania i obróbki cieplnej granulowanego szkła
spienionego«
Urządzenie według wynalazku składa się z cylindrycznego trzonu (1). na którego ścianie wewm/tr^nei ukształtcw.-.ne 24 spiralre j:rowucir;ice (6)
granul (7). przy czyn obroty trzonu (1) wokół
własnej osi są regulowane, a ponadto urządzenie
wyposażone jest w instalację grzewczą (8) gazowa, elektryozną lub gazowo*elektryczną#
ściana trzonu (1) składa się korzystnie z
zewnętrznego płaszcza ochronnego (2), środkowej warstwy terooizolacyjnej (3) i wewnętrznej
wykładziny (4). Wewnętrzna wykładzina (4) utwoC05B

P* 251564

85 01 16

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska
(Andrzej Urbánek)i
SpoBÓb wytwarzania nawozu fosforo^ego
Wynalazek rozwiązuje zagadniecie uzyskania nawozu fosforowego przetwarzanego w glebie do zwiąż*
ków fosforu łatwo przyswajalnych przez rośliny*
Sposób wytwarzania nawozu foííorov&co polega
na tym, że zaielony surowiec fosforowy aiesza się
z siarką elenentarćą w postaci drobnego proszku
w teaperaturze niższej niż 116 C, wyt-Airzoaą aieszanine ziarn ogrzewa się do temperatury wyższej
niż 118°C, korzystnie do temperatury 1AO-155 C,
pc czya chłodzi się ją do texp-eratury niższej niż
35 C i ewentualnie zakaża bakteriaŁi Ihiob»cillus
thiooxidar-s oraz w razie potrzeby aiesza z irj./ai nawozaasi 1 granuluje,
(1 zastrzeżenie)
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Uniwersytet śląski. Katowice, Polska (Jerzy
Burzyć, Ireneusz Zbawiony, Bolesław Lose;«
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rająca od 1 do 12 atomów węgla, grupa fenyIowa,
tolllowa i anlzylowa. R , fC 1 R~ każdy osobno
oznacza -U lub -CH, 1 n oznacza wartość" 0-1.
(28 zastrzeżeń)

Sposób otrzymywania proplonlanu propylu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
tanie,) i nieskomplikowanej metody wytwarzania
propionlanu propylu« Sposób według wynalazku
poleca na elektroutlenianiu n-propanol« do kwasu propionowego, ulegającego następczej estryfikacji z nieutlenionym n-propanolem, w obecności
1-596 kwasu siarkowego jako elektrolitu i równocześnie katalizatora estryfikaćji, na elektrodach wykonanych ze stopu Pt-Rh(10# Rh) lub PbO^,
w temperaturze 2O-65°C, stosując gęstość prądu
7»5-100 mA/cœ oraz stężenie wyjściowe n-propanolu 10-75% objętościowych.
Propionian propylu ma zastosowaniu jako rozcieńczalnik w przemyśle farb, lakierów i tworzyw
sztucznych.
(1 zastrzeżenie)

C07C
B01J
C07F

P, 251973

85 02 15

Pierwszeństwo: 84 02 17 - Stj' Zjedna Am.
(nr 581352)
84 12 28 - Sti Zjedn Am;
(nr 685025)

Union Carbide Corporation, Daribury, Stany
Zjednoczone Anie ryki) i
Sppsób k&rbonylovanl.at| sposób hydroformylowania
i ko^pozYC.1a'+
'ł-alaljłycz.nc-Ko prekursora ao hydroforayloyania
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zastosowania
w reakcjach karbonylowania i hydroformylowania
bardziej efektywnego katalizatora, w porównaniu
do
katalizatorów
znanychi.

C07C

85 07 04

SpO3ób yytwarzanJg nowego ncetalu dJ,BX>tylowego
' t>-rotłto->-..-ycytroasiYl 3lq
Wynalazek rozwiązuj« zagadnienie wytwarzania
nowego związku chemicznego, przydatnego jako składnik kompozycji zapachowych.
Sposób otrzymywania acetalu dlnetylowego 6-metoksycytronellalu, polega na tym, że cytronellal
poddaje się elektrochealcznenai metoksylowaniu w
metanolu, w elektrolizerze bezprzeponO'iym na anodzie wykonanej z platyny, w^gla szklioicgo lub
grafitu, w temperaturze 275-338 K- w obecności soli kwasu alkiloarylo sulfonowe go, korcystnle p-to»»
luenosulfonlanu sodu jako elektrolitu. Po przepłynięciu ładunku elektrycznego 2,0-3,0 F/aol pro-'
dukt wyodrębnia się z wydajnością 65-7O# przez
destylację pod zmniejszonym ciśnieniem.
(2 zastrzeżenia)

C07C

Pi 254951 T

85 07 31

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Krzysztof
Marszal, Joanna Masłowska)•
Sposób otrzytsrywnnią kwnsu
0»fei"iylo^nricyr;o,:Ł-a-ou1?JYJ.w;p^o
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania
kwasu o-fenyloglicynokarboksylowego ze znaczni©
wyższą wydajnością w porównaniu do znanych sposo
bów.
Sposób otrzymywania kwasu o-fenyloglicynokarboksylowe^o na drodze kondensacji soli sodowej
kwasu antranilowego z solą sodową kwasu chlorooc
towego, w temperaturze 30-100 C, charakteryzuje
się tym, ze przed procesem kondensacji schładza
się sól sodową kwasu chlorooctowego do tempera**
tury 0-10°Ci
Otrzymany kwas o-fenyloglicynokarbok3ylowy
stanowi półprodukt w syntezie barwrłika jndyto*
(1 zastrzeżenie)

C07C
Sposób karbonylowanla, sposób hydrofonnylowania, charakteryzują się tym, że reakcję karbonylowania prowadzi się w obecności katalizatora
stanowiącego kompleks metal przejściowy z VIII
grupy -ďiorganofosforyn, a reakcję hydroformylowania w obecności katalizatora stanowiącego
koccpleks metal przejściowy z VIII grupy -dio»ganofoüfoiyn i wolny Ugand diorganofosforynowy«
Kompozycja katalitycznego prekursora do hydro formy I ováni a z kompleksem metalu przejściowego z VIII grupy- składająca się z rozpuszczonego kou-pleksu metal przejściowy z VIII gi-upy
-dioi^unofosforyn, rozpuszczalnika organicznego
i wolnej li&andu diorganofosforynowego, charakUfryzuje się tym, że zawiera llgand o wzorze
ogólnym 1, w którym V oznacza nie podstawiony
lub podstawiony jednowartościowy rodnik węglowodorowy, kaidy Ar oznacza taki sam lub rożny,
podf;taviloriy lub nie podstawiony rodnik arylowy,
każdy y osobno oznacza wartość" 0-1, Û oznacza
dwuwartoifciową7grupę mostkowa, taką áak grupa
o wzorze -CRiR*-, -O-f-, -NRÍ-, -SiR*R*- i -CO-,
w których to wzorach każdy R 1 R osobno oznacza rodnik taki Jak wodór, grupa alkilowa zawie-

P. 254AO9 T

Politechnika Łódzka, Łódź. Polska (Józef Góra,
Krzysztof Smigielski, Józef Kula)«

P« 255541 T

85 09 27

Politechnika Łódzka. Łódź, Ralska (Joanna Ma
słowska, Longin Chruściński)*
Sposób otrzymywania soli kompleksowej chromu trój
wartościowego i Kwasu Ł-zuątamiuowr^o
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania no
wego związku chemicznego przydatnego jako akładnik
mikroelementowy wzbogacający paszki
Sposób otrzymywania aoli kompleksowej chromu
trójwartościowego i kwasu L-glutaminowego polega
na tym, że wodno-aetanolowy roztwór soli chromu
trójwartościowego, korzystnie siarczanu chromowe
go, poddaje się reakcji z wodno-metanolowyra roz
tworem kwasu L-glutarninowego, w temperaturze oko
ło 80 C. w ciągu 3-ch godzin, e roztwór poreakcyj
ny zatęza ale, kilkakrotnie, schładza do temperatu
ry pokojowej 1 pozostawia do krystalizacji, po czym
wytrącony osad surowej soli kompleksowej przemywa
sie kilkakrotnie etanolem i suszy w temperaturze
110-120 C, Tfodno-metanolowe roztwory wyjściowe za
wierają co najmniej 50Jł objętościowych metanoluy
(1 zastrzelenie)

C07C
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Nr 15 (329» 1986
P* 255723

84 12 20

Pierwszeństwo: 83 12 22 - St. Zjedni Anu
(nr 564386)
Syntex (U.S.Ai) Inc., Pało Alto, Stany Zje
dnoczone Ameryki&
Sposób w/twarzania rochodnych kwasu
1 .fc-fenokcyprostatrienowefto
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza
nia pochodnych kwasu 16-fenokayprostarienowego, mających zastosowanie w przypadkach, gdy
wskazane jest podawanie prostaglandyni
Spo3Ób wytwarzania pochodnych kwasu 16-fenoksyprostatrienowego o ogólny* wzorze 1, w
którym R oznacza niższy rodnik alkilowy, ko
rzystnie rodnik metylowy, X oznacza atom wodo
ru lub chlorowca, grupę trójfluorometyIową,
niższy rodnik alkilowy albo niższą grupę, alkoksylową, a linie faliste oznaczają konfigura
cję db lub Jh . przy czym gdy jedna z tych linii
oznacza konfigurację oC , wówczas druga oznacza
konfigurację }», , polega na tym, że kwas o wzo
rze 2, w którym X i linie faliste aają wyżej
podane znaczenie, albo odpowiednik tego kwasu
o konfiguracji innej niż w naturalnych pro3taglandynach, lub też mieszaninę kwasów o wyżej,
opisanym wzorze 2, estryfikuje się dwuazoalkanem, korzystnie dwuazometanera;
Sposobem według wynalazku wytwarza się rów
nież odpowiedniki związków o wzorze 1 o konfi
guracji innej niż w naturalnych prostaglandynach, albo mieszaniny związków o wyżej opisa
nym wzorze 1.
(1 zastrzeżenie)

kondensacji prowadzi się w temperaturze 13O-15ü°C,
a nieprzereagowany benzaldehyd ui>uwa się z aieszaniny poreakcyjnej przez ekstrakcję ksylenem.
(1 zastrzeżenie)
Pi 25157»

CO7D

85 01 15

Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa",
Grodzisk Mazowiecki, Polska (Jan Zaniuk, Zygmunt
Jarczyk, Tadeusz Nyczka)*
Sposób otrzymywania
3-( R> -bromoetylo )-^«etyio-Y-hvdroksykufliaryny
Celem wynalazku jest opracowani* bardziej akonomicznego procesu.
Sposób otrzymywania 3-(/ł -bromoetylo )-4<*etyło-7-hydroksykumaryny przez działanie mieszaniny
rezorcyny i cC-acetylo- 1f-buty rolak tonu na roz
twór bromowodoru w kwasie octowym wraz z wprowa
dzeniem do środowiska reakcji stężonego kwasu
siarkowego, charakteryzuje się tym, że po dodaulu kwasu siarkowego do mieszaniny reakcyjnej w
stosunku wagowym do wydzielającej się w reakcji
wody nie mniejszym niż 0,7*1, ogrzewa się w ukła
dzie zamkniętym do temperatury 90-95 C i utrzy
muje w tej temperaturze przez 0,5-1 godziny, prz}
czym ciśnienie wewnątrz układu nie przekracza
0.5 KPa,
Otrzymany związek Jest pół,,.oduktem do syntezy
środków leczniczych z grupy carbochromenu»
(3 zastrzeżenia)

C07D

P.

255318

85 08 23

Pierwszeństwo: Bh 08 25 - RFN (nr P 3*01303.6)
85 01 29 - RFN (nr P 5502790.8)
Godecke Aktiengesellschaft, Berlin Zachodni.
3poa«3b wytwarzania pochodnych 1,6-naťťyrydyny
Sposób wytwarzania związków o ogólnym wzorze 1,
w którym K1 oznacza niepodstawiony lub podstawiony pierścień aromatyczny lub heteroaromatyczny,
R* oznacza prostolařxuchov/y lub rozgałęziony rodnik alkilov/y lub rodnik benzylowy, R* oznacza atoffi wodoru, prostołańcucliowy lub rozgałęziony, rodnik alkilo /y lub rodnik alkoksykarbonyIowy, R
oznacza prostoplarfcuchov/y lub rozgałęziony rodnik
alkilowy lub NH 2 a R» oznacza grupę karboksylową
lub prostołsLncuchowy, rozgałęziony bądź cykliczny rodnik alkoksykarbonylowy ewentualnie zawierający atom tlenu, siarki lub azotu, ewentualnie
w postaci farmakologicznie dopuszczalnej soli,
polega na tym, że alkiluje sie związek o ogólnym
wzorze 2, w którym R 4 , R' i R* mają wyżej podane

C07C

P. 256569

85 12 02

Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny "Faraapol",
Poznań, Polska (Maria Judejko, Stefan Palacz,
Bogusław Maciejew3ki).
Sposób wytwarzania kwasu trans-cvnamonowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania kwasu trans-cynamonowego w procesie o mniejszej energochłonności.
Sposób wytwarzania kwasu trans-cynaaonowago,
w którym aldehyd benzoesowy poddaje sie kondensacji z bezwodnikiem octowym, w obecności metalu alkalicznego, a otrzymaną mieszaninę poreakcyjną alkalizujt alę, usuwa z niej nieprzereagowany benzaldehyd i zakwasy c.ilem wydzieleni» produktu, charakteryzuje się tym, że reakcję
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znaczenie a R' oznacza rodnik alkoksykarbonylowy, który ewentualnie zawiera także atom tle
nu, siarki lub azotu.
wytworzone związki wykazują działanie przaciwskurczowe na naczynia krwionośne i znajdują
zastosowanie do zwalczania chorób układu krą
żenia.
(10 zastrzeżeń)

C07D

P. 255623

85 10 03

Pierwszeństwo: 84 10 03 - Japonia
(nr 208683/1984)
Tanabe Seiyaku Co.« Ltd.» Osaka, Japonia
(Toyonari Oine. Yoshihlsa Yamada, Eisaku Yamato f Aklo Nakao).

007D

Nr 15 (329) 1986
P. 255695

85 10 09

Pierwszeństwot 84 10 11 - St, Zjedn. An*
(nr 659,749)
Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Aoerfkli
Sposób wytwarzani a dwubronowodorku 2-fyanldyno-4-CZ-aetylo-A-imldazolllojtrlazolù
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania
tytułowego związku w reakcji prowadzonej w jednym naczyniu, bez konieczności wyodrębniania związku przejściowego«
Sposób wytwarzania dwubronowodorku 2-guanidyno-4-(2-metylo-4-imidazoHlo)tiazolu polega na
bromowaniu 2-metylo-4-acetylolmldazolu bromem a
następnie na reakcji otrzymanego produktu z Namidynotiomocznlkiemi
Otrzymany dwubroœowodorek użyteczny jest w leczeniu nadkwaśności i wrzodów trawiennych«
(6 zastrzeżeń)

C07K

Wi 2^0068

84 10 16

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Ryszard
Andruszklewi.cz. Henryk Chmara, Sławomir Milewskl,
Edward Borowski)«
Spo3ób otrzymywania pochodnych kwasu
Ł-2.3-^iamlnopropanowego o strukturze (Tlpeptydów
wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu otrzymywania nowych związków chemicznych
wykazujących aktywność przeciwdrobnoustrojowąi
Sposób otrzymywania pochodnych kwasu L-2,5-diaftinopropanowego o strukturze dipeptydów o wzorze
ogólnya 1, w którym R jest resztą aminokwasu jednoamlnoJednokarboksylowego, zaś R 1 oznacza alkil
o długości łańcucha alifatycznego C1-C4, izoalkil
0 długości łańcucha alifatycznego C3-C5 lub cykloheksyl, w reakcji acylowania, polega na tym. że
monoester alkilowy kwasu fumarowego aktywuje się
1 poddaje reakcji z kwasem N -t-butoksykarbonylo-L-2,3-diaJttinopropanowym w środowisku polarnego
rozpuszczalnika organicznego lub jego mieszaniny
z wodą, następnie z powstałego kwasu N -t-butoksykarbonylo, N=-4-alkoksyfumarylo-L-2.3-dianiinopro«
panowego usuwa się ochronę grupy aminowej i acyluje go estrem aktywnym N-chronionego aminokwasu
jednoaminojednokarboksylowego, zaś po upływie 4-6
godzin uzyskany N-chroniony dlpeptyd wydziela z
mieszaniny poreakcyjnej, usuwa ochronę grupy aminowej, zaś produkt końcowy w postaci soli Izoluje
up. przez krystalizację i ewentualnie przeprowadza w wolny kwas»
(3 zastrzeżenia)
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85 01 24
P. 251675
C08J
B29C
Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, PolB29D
ska
(Beatrycza Szabłowska, Irena Tomaszewska-

Mlazga, Marek Kucharski)«

SPOsSb wytwarzania podkładowej powłoki na dzianinie 1 tkaninach
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
podkładowej powłoki na dzianinie i tkaninach zabezpieczającej przed wnikaniem w nie past PCW,
zwłaszcza przy wytwarzaniu metodą maczania rękawic- ochronnych na podkładzie dzianinowym*
Sposób według wynalazku polega na tym» że na
dzianinę lub tkaninę nanosi się dyspersję uzyskaną przez zmieszanie 20 do 80 części wagowych
proszku polichlorku winylu i 100 do 200 części
wagowych krochmalu ziemniaczanego, ryżowego,
ewentualnie z mąki p3zeanej. przy czyn stężeni«
krochmalu wynosi od 0,5 do 5% wagowych 1 tak
otrzymaną powłokę_podkładową suszy się w temperaturze około 100 C*
(4 zastrzeżenia)

009B

P» 255520 T

85 09 24.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni
ków •Organika", Zgierz, Polska (Stanisław ¥ardyn, Andrzej Gawłowski, Lucjan Szuster, Chrystiai
Przybylski, Jan Gtaaj, Bernard Graczyk, Igor Pro
kopowicz, Józef Baliński, Józef Bratkowski)4
Sposób otrzymywania azowego barwnika chromokon~
pfreksowe/so typu i:Z
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywa
nia barwnika o wysokim stopniu czystości* Spo
sób otrzymywania azowego barwnika cliromokompleksowego typu 1:2 o ogólnym wzorze 1, w którym M,
M.. i fŁ, są jednakowe lub różne i oznaczają atom
wodoru lub metalu alkalicznego bądź" grupę amo
nową, ewentualnie podstawioną alkilem lub bydfoksyalkiem zawierającym 1-4 atomów węgla,
przez sprzęganie kwasu 1,2-dwuazooksynaftalenoaulfonowego-4 z 2-naftolem w alkalicznym Środo
wisku wodnym w podwyższonej temperaturze i pod
danie wytworzonego barwnika monoazowego o ogól
nym wzorze 2, w którym H»J oznacza atom wodoru
albo metalu alkalicznego względnie grupę amono
wą, ewentualnie podstawioną alkilem lub hydroksyalkilem zawierającym 1-4 atomy węgla, reakcji
chromowania działaniem dwuchromianu sodowego lub
potasowego w obecności alkanoloaminy w tempera
turze powyżej 80 C, charakteryzuje się tym, że
kwas 1,2-dwuazook8ynaftalenosulfonowy-4 wprowa
dza się do alkalicznego roztworu lub zawiesiny
2-naftolu, zawierającej 1,05-1,20 mola 2^*afto-
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lu, 1{5-2,5 mola wodorotlenku metalu alkalicznego i 0,3-1,0 mola węglanu metalu alkalicznego na 1 mol kwasu 1,2-dwuazooksynaftalenosulfonowego-4, a reakcje sprzęgania prowadzi się w
temperaturze 35-55 C przy objętoici mieszaniny
reakcyjnej poniżej 2,0 dm'' na 1 mol kwasu 1,2dwuazooksynaftalenosulfonowego-4, po czym powstały barwnik monoazowy o vzorze 2, po ewentualnym wyodrębnieniu z mieszaniny poreakcyjnej,
poddaje się, korzystnie niezwłocznie, reakcji
chromowania działaniem dwuchromianu sodowego lub
potasowego, utytego w ilości odpowiadającej 0,500,55 gramoatomu chromu na 1 mol barwnika monoazowego, w obecności mono-, dwu- lub trójetanoloamlnr albo ich technicznej mieszaniny, st -sowanej
v ilości odpowiadającej 1,0-1,8 mola na i mol
barwnika monoazowego•
(8 zastrzeżeń)

C09D

Pi 251645.

85 01 22

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa,
Polska (Wiesław Olczyk, Henryka Szpakowska, Sylwester Chybowskl)«
Sposób otrzymywania lakieru z polimerów uretanowych i pochodnych celulozy
Celem wynalazku jest wytwarzanie lakieru o dużej przyczepności do różnych materiałów.
Sposób otrzymywania lakierów z polimerów uretanowych i pochodnych celulozy, poleea na wygrzewaniu polimeru uretanowego w 100-160 C, a naatępnie na poddaniu go reakcji z rozgałęzionym prepol1merem uretanowym z wolnymi grupami izocyjanianowymi« Tak przygotowany rozgałęziony prepolimer
poddaje się reakcji z pochodną celulozy, posiadającą w cząsteczce przynajmniej Jedną grupę z czynnym wodorem i z wodą» Otrzymany produkt modyfikuje się dodatkiem kaprolaktamu i lialaßdJnl ewentualnie w mieszaninie z pochodną nonyloienolu ora*
dalszym dodatkiem pochodnej celulozy. Całość rozpuszcza sie w rozpuszczalnikach organicznych w
takich ilościach, by zawartość suchej masy produktu wynosiła 4 do 60##
(1 zastrzeżenie)
C09J
C08C

P. 251646

85 01 22

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa,
Polska (Wiesław Olczyk, Wiesław Kalinovski, Sylwester Chybowski)«
Szybkoschnący środek wiążący
Celem wynalazku jest opracowanie środka o
zwiększonej przyczepności wstępnej oraz zwiększonej przyczepności do materiałów gumopodobnych«
Środek wiążący według wynalazku składa się z
polimeru uretanowego otrzymanego w reakcji dwuizocyjanianu toluilenu z mieszaniną dianu i/lub
glikoli i poliestru kwasu adypinowego i glikoli,
przy czym ilość dianu i glikoli razem wynosi 0,0515 części wagowych na 100 części wagowych poliestru a ilość tego polimeru uretanowego w stosunku
do 100 części wagowych suchej masy szybkoschnącego środka wiążącego wynosi 50 do 90 części wagowych, z polimeru octanu winylu lub kopolimeru octanu i chlorku winylu użytych w ilości 3 do 40
części wagowych, z kaprolaktanu użytego w ilości
2 do 20 części wagowych, kalafonii i/lub produktu reakcji nonyloienolu i formaldehydu użytych w
sumie 0,5 do 10 części wagowych na 100 części wagowych suchej masy środka wiążącego»
(i zastrzeżenie)
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Zakłady Azotowe im« F. Dzlerzyńsklego, Tarnów, Polska (Kazimierz Boryczko, Józef Lach,
Stanisław Ludviczak, Jerzy Maniawski, Stanisław
Maciejczyk, Marian Jurkiewicz, Józef Gwizdak,
Marek Zyliński, Jan Makowski. Mieczysław Siegel, Kazimierz Hebda, Zygmunt Janeczek).
Urządzenie ćo odsysa spalin z pieca refonalriftu
feazu ziemnego
"Wynalazek rozwiązuje zagadnienia skonstruowania urządzenia zapewniającego odsysanie spalin z pieca reformingu gazu ziemnego parą wodną oraz przepływ powietrza chłodzącego piec zarówno w przypadku awarii mechanicznej jak i
elektrycznej wentylatora*
Urządzenie złożone z kanału spalin (1) i komina wyciągowego (2) zawierające wentylator (3)
r.pňl.1n, mii strumienie^ parowy Í4) włączoną równolegle z wentylatorem (3).
(1 zastrzeżenie)

C11C
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P* 251729

85 01 28

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Prze*
mysłu Syntezy Chemicznej "Prosyncheo", Gliwlcei
Zakłady Chemii Gospodarczej "Pollena-Strem",
Dąbrowa Górnicza, Polska (Ignacy Łachman, Krystyna Popllcha, Jan Szuba, Ewa Zygmunt, Lucjan Gajerskl, Lechosław Ruranski, Krystyna Kalińska,
Lech Kruszakin).
Sposób rozdziału masy autoklawowe.1 z hydrolizy
tłuszczów
Sposób według wynalazku prowadzi się dwuetapowo, przy czym w pierwszym etapie masę autoklawową poddaje się wymuszonej sedymentacji powo«
dującej częściowe odwodnienie mieszaniny, natomiast w drugim etapie z mieszaniny kwasów tłuszczowych i tłuszczów odwirowuje się wodę pozostałą po pierwszym etapie rozdziału*
(1 zastrzeżenie)

C12P

P. 255683

85 10 08

Pierwszeństwo: 84 10 09 - Sté Zjedn» AB«
(nr 658.979)
Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center,
Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki*
Sposób
wytwarzania pochodnych antybiotyków A-21978Ç
Celem wynalazku jest zwiększenie wydajności
oraz skrócenie czasu trwania procesu*
Sposób wytwarzania pochodnych antybiotyków
A-21978C o ogólnym wzorze przedstawionym na rysunku, w którym R oznacza grupę C2-C,,^-alkanoilową polega na tym, że do hodowli drobnoustroju
wytwarzającego A-21978C dodaje się odpowiedni
kwas C2-C1ił-alkanokarboksylowy lub jego ester
lub sól.
Rodzina antybiotyków A-21978C wykazuje dzia- .
łanie przeciwbakteryjne«
(11 zastrzeżeń)
C10M

P. 251715

85 01 25

Instytut Technologii Nafty, Kraków, Polska
(Dorota Zielińska, Henryk Maczel, Vojciech Chwaja, Alojzy Vasyl, Henryk Malarz, Janina Skaźnik,
Leopold Paruch, Józef Mucha, Krystyna Gutan).
Olej ąilnikowy do smarowania silników lokomotyw
spalinowych
Olej silnikowy do smarowania silników lokomotyw spalinowych składa się z: 85,9 do 90 części
wagowych oleju bazowego o lepkości w temperaturze 100 C nie wyższej niż 15 m m / s , zawierającego do 55 C2ęści wagowych węglowodorów aromatycznych, do 5,0 części wagowych żywic, do 1,5
części wagowych siarki i do 40 częaci wagowych
frakcji wrzących powyżej 5C0 C\ z 10 do 16,1
częaci wagowych pakietu dodatków, składającego
się z 28,0 do 73,0 częaci wagowych alkiloarylosulfonianów baru i/lub wapnia i/lub magnezu,
lub alkilofenolanów i siarkowanych alkiłofenolanów baru i/lub wapnia i/lub magnezu, lub fosfonianów i tiofosfonianów baru i/lub wapnia i/lub
magnezu, lub aUtilosalicylanów baru i/lub wapnia i/lub magnezu, lub mieszanin tych związków
chemicznych, od 8,0 do 30 części wagowych soli
cynkowych kwasów alkilo i/lub arylotiofosforowych i 6,5 do 40 częaci wagowych pochodnych bezwodnika alkenobursztynowego i/lub pochodnych
alkilofenolu i/lub tych związków chemicznych
zawierających bor oraz 0,1 do 1,0 części wagowych znanych dodatków lepkościowo-depresujących
i/lub depresatorów temperatury krzepnięcia i do
0,1 częaci wagowych znanych inhibitorów plenienia, przy czym dodatki zostały tak dobrane, aby
całkowita liczba zasadowa wynosiła 8,0-11 mg
KOH/g a zawartość cynku 0,09-0»14% wagowych w
"leju gotowym*
(1 zastrzeżenie)

C13D

P» 251740

85 01 28

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P« 243842.
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy
Urządzeń Chemicznych "Cebea", Kraków, Polska
(Franciszek Kozaczka, Jarosław F. Kozaczka)*
Aparat
do saturacji zderekowanego soku cukrowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowa
nia aparatu umożliwiającego zwiększenie efektyw
ności procesu saturacji zdefektowanego soku cu
krowego.
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Aparat według wynalazku charakteryzuje się
tym, że w dolnej części aparatu pod najniżej
położonym pierścieniem zbierający« (5) usytuowane są dwie lub więcej przegrody cyrkulacyjne
(1) nachylone pod kątem od 70 do 90 do poziomu, przy czym górne krawędzie przegród (1)
sięgają lustra poziomu soku w aparacie, a ich
krawędzie dolne znajdują się poniżej króćca
wejściowego (2) gazu saturacyjnego«
(3 zastrzeżenia)

po czyn dodaje się 0,6£ kwasu mrówkowego i Q,&%
kwasu siarkowego 1 bęben garbujący obraca się
przez 90 minut a następnie dodaje się 5% garbników syntetycznych i dolewa 100# wody i obraca się
bęben przez 10 minut, natomiast podczas garbowania właściwego garbniki mają stężenie 1 Be, bęben garbujący obraca się przez 10 minut w jedną i
drugą stronę i następnego dnia wylewa się 5O9Í
kąpieli, a potem przez klika dni uzupełnia się ją
odpowiednimi ilościami brzeczki roślinnej.
(3 zastrzeżenia)

C21C

P. 256875

85 12 16

Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych "Mikrograń1*, Katowice, Politechnika śląska imi V. Pstrowskiego, Gliwice, Polska (Remigiusz Sosnowski, Zdzisław Murczyński, Stefan Podbioł, Bolesław Machulec, Marek Bronisławskl).
Dodatek stopowy do żeliwiaka w postaci brykietów
lub innych kształtek
Dodatek zawiera jeden lub kilka żelazostopów
w postaci pylistej lub drobnoziarnistej o wielkości do 5 JMU, spojonych smołą lub pakiem węglowym, lub też asfaltem jako lepiszczem w ilości
3-1096 wagowych* Może też zawierać do 20# wagowych
pyłów elektrownianychi
Dodatek stopowy według wynalazku ma porównywał"
ne własności ze znanymi dodatkami na lepiszczu
cementowym, a Jego koszty wytwarzania są niższe
ze względu na zastosowanie surowców odpadowych«
Hie wymaga też suszenia.
(2 zastrzeżenia)

C23F

Pi 257615

86 01 22

Zjednoczone Zakłady urządzeń Jądrowych "Polon"
- Zakład Urządzeń Dozymetrycznych, Dydgoszcz,
Polska (Edward Valenczykowaki, Stefan Fryca);
C14C

P. 251666

85 01 21

Zakłady Przemysłu Skórzanego "Asko", Rymanów,
Polska (Adam Bochericzyk, Stanisław świder, Jan
Tabor, Marek Sołtysik, Mieczysław Lorenc, Stanisław Gubała),
Sposób wytwarzania skór cielęcych przez garbowanie roślinne
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest
podniesienie jakości otrzymywanych skór*
Sposób według wynalazku charakteryzuje się
tym. że wprowadza się dodatkowo przed zagarbowanlem do bębna garbującego pikiel składający
się ?r 120# wody z dodatkiem IO96 soli kuchennej,

Sposób pokrywania powierzchni tworzyw sztucznych
warstwa przewodzącą ładunM elektryczne, zwlasż«*
cza komór jonizacyjnych czujek dymu
Sposób według wynalazku polega na uczuleniu
powierzchni tworzywa sztucznego, które zwiększa
przyczepność nanoszonej warstwy przewodzącej ładunki elektryczne do podłoża, przy czym pierwszą
czynnością procesu nanoszenia warstwy jest uprzednie uczulenie powierzchni tworzywa przez fizyczne
oddziaływanie pomiędzy cząsteczkami osadzonego na
tej powierzchni nalotu penetrującej cieczy lotnej
a cząsteczkami tworzywa sztucznego, po której następuje naniesienie substancji zawierającej grafit oraz wysuszenie pokrytego wyrobu.
(1 zastrzeżenie)
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DZIAŁ D
TŁOKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
DO1H

P. 251671

85 01 22

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Prze
mysłu Włókienniczego "Południe". Bielsko-Biała.
Polska (Miohał Grudniewski).
Urządzenie
Skr^ca^ąco-nawilaiace przędzarki lub skręcarki
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
urządzenia łączącego zalety skręcania kapturkowego z zaletami wysokiej wydajności skręcania
obrączkowegoi
Urządzenie stanowi wrzeciono (1) zaopatrzone
w kapturek (4) w kształcie klosza, który umiesz
czony jest suwliwie i ułożvskowanv na cylindrycz
nej części wrzeciona powyżej cewki (2)i Kapturek
wykonuje ruch posuwisto-zwrotny wzdłuż osi wrze
ciona (1), który to ruch jest wymuszony bezdotykowoi Ruch ten spowodowany jest oddziaływaniem
siłowego pola magnetycznego magnesów (5 i 6)
umieszczonych na kapturku (A) i ławie obrączko
w i (7)» wykonującej ruch posuwisto-zwrotny.
(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ

E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE
E02D

P. 255299 T

85 09 09

Władysław Krzyżanowskl, Warszawa, Polska
(Władysław Krzyżanowski).
Keson z bezciśnieniową powierzchnia robocza
"Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji urządzenia ułatwiającego pracę przy
wykonywaniu budowli hydrotechnicznych«
Keson z bezciśnieniową komorą roboczą charakteryzuje się tyra, że zbudowany jest z podwójnych ácian otaczających powierzchnię roboczą wystających nad powierzchnię wody, zamkniętych u góry. opartych o dno gruntu i posiadających pomiędzy ścianami sprężone powietrze
i
(3 zastrzeżenia)

E02F

P* 251570

85 01 15

Przedsiębiorstwo Zagraniczne "Multireaktor
PL", Warszawa, Polska (Zbigniew Kudaś, Adam
Konarzewski)*
Urządzenie do mechanicznego wybierania piasku
Z poziomego płaskownika
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji
urządzenia do mechanicznego wybierania piasku
z poziomego płaskownika o dwóch korytach, przystosowanego zwłaszcza do oczyszczania ścieków
poprodukcyjny cłu
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje
się ty«, że zawiesie (6) podbieraka (7) podwieszonego na łącznikach (8) jest osadzone
przesuwnie v poprzek wózka (5) cele» obsługi
jednego z dwóch wybranych stosownie do potrzeb
koryt (2) płaskownika {1), przy czym tor j«zdny (A) tego wózka (5) w swej części końcowej
ruchu roboczego jest podniesiony do wysokości
bramki (2?), a w części łukowatej (Aa) jest
zakrzywiony ku dołowi dla samoczynnego opróżniania podbieraka (7) z piasku. Ponadto podbierak (7) ma osadzony uchylnie hak (10) do
podciągania go przy ruchu jałowym urządzenia,

który współdziała z odbojami (23) usytuowanymi
na prawym końcu toru jezdnego (A) dla zwalnia-,
nia z tego haka (10) podbieraka (7) do pozycji
roboczej.
(2 zastrzeżenia)
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85 01 15

Fabryka Mierników i Komputerów "Era"* in.
Janka Krasickiego, Warszawa, Polska (Kazimierz
Łasica).
Składana podłoga - podest
Przedmiotem wynalazku Jest składana podłoga
podest, w której płyty pokrycia oparte są narożami na regulowanych podporach wspólnych dla
sąsiednich naroży płyt.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wytrzymałości i pewności działania urządzenia« Podłoga ma nogę wsporczą, którą stanowi rurowy korpus (1) zakończony z obu końców
kołnierzami: dolnym (2) spoczywającym na podłożu i górnym (3) z czterema gwintowanymi otworami, w które wkręcone są, stanowiące cztery
podpory naroży płyt, cztery śruby (4) zakończone talerzykami (5) z kwadratowymi wytłoczeniami (6)« Spoczywające na talerzykach (5) jarzmo
(7) œa cztery prostokątne otwory na wytłoczenia (6), przy czym jedna z krawędzi każdego
otworu jest nacięta wzdłuż linii krawędzi do
niej prostopadłych i odgięta cio góry tworząc
ramię krzyżaka bazowego.
(1 zastrzeżenie)

E04G

P. 251607
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ne (3) i opor«, dolną (4), zaś z drugiej strony
gniazdo (5J z prowadnicą (6) i głowicą (8). W
gnieździe (5) i prowadnicy (6) zainstalowany
Jest siłownik (7).
(1 zastrzeżenie)

E21B

P. 251563

85 01 16

Przedsiębiorstwo Robót Hiertniczych, Poznań,
Polska (Tadeusz Baraniak, Eugeniusz Gibajło, Jan
Szymański, Jerzy Czają, Jan Doniczek, Jan Bubniak, Tadeusz Dutka, Stanisław Karp, Stanisław
Wojnar).
Świder wiertniczy
Przedmiotem wynalazku Jest świder wiertniczy
stosowany zwłaszcza do wierceń górniczo-geologicznych.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
takiej konstrukcji świdra, która umożliwia uzupełnienie smaru w kanałach smarowych bez konieczności pracochłonnego demontażu i montażu zespołów gryzowychi
Świder według wynalazku ma otwory (8) pod śruby (4), umieszczone na osi kanałów smarowych (9),
wewnątrz których osadzone są tłoczki (10) z gwintowanymi końcówkami (11) oddzielonymi od otworów
(8) tulejkami (12), mającymi co najmniej dwa poprzeczne otwory (13), najkorzystniej symetrycznie na nich rozmieszczone, przy czym zespoły gryzowe (3) z kadłubem (1) połączone są śrubami (A
i 6) odwrotnie osadzonymi względem siebie«
(1 zastrzeżenie)

85 01 16

Przedsiębiorstwo Montażu i Dostaw Pieców Tunelowych. Kraków, Polska (Antoni Romatowski,
Józef Łukaszewicz, Juliusz Szczurowski).
Urządzenie do łamania ścian
Celem wynalazku jest opracowanie urządzenia
umożliwiającego bezpieczną pracę przy rozbieraniu ścian murowych, betonowych i żelbetowych*
Urządzenie według wynalazku składa się z obudowy (1) posiadającej z jednej strony opory bocz-

E21C

P. 251690

85 01 23

Jaworznicko-Mikołowskie Zakłady Naprawcze Prze«
mysłu Węglowego, Katowice-Kostuchna, Polska (Włodzimierz Caban, Jan Dąbrowski. Tadeusz Marszałek,
Paweł Otręba, Franciszek Staniczek, Edward Żak)»
Uchwyt dysku urabiającego
Wynalazek dotyczy konstrukcji uchwytu dysku
urabiającego, znajdującego zastosowanie przy mocowaniu dysków urabiających na płatach kombajnowych organów urabiających.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
takiej konstrukcji uchwytu dysku urabiającego,
która umożliwi bieżące uzupełnianie ładunku smaru
i zwiększy trwałość uchwytu.
Sworzeń (1) jest wyposażony w kryzę oporową (6)
umiejscowioną wewnątrz otworu osiowego (7) dysku
urabiającego (8). Położenie kryzy oporowej (6)
ustalone jest pierścieniem ślizgowym (9) dysku
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urabiającego (8). "V kryzie oporowej (6) wykonany jest co najmniej jeden otwór (13) łączący jej
obwodową powierzchnię (14) z otworem smarowym
(15) wykonanym w osi (O) sworznia (1)i Powierzchnie robocze (10) dysku urabiającego (8) wyposażone są we wkładki ślizgowe (11, 12) z materiału porowatego odpornego na ścieranie* Otwór
osiowy (7) dysku urabiającego (8) zamknięty jest
szczelnie pokrywą (17). Miedzy tylną powierzchnią (18) dysku urabiającego (8; a czołową powierzchnią (19) tulei osadczej (5) na sworzniu
(1) osadzona jest sprężyna talerzowa (20).
(4 zastrzeżenia)

Nr 15 (329) 1986

(4) zabezpieczonego od iskrzeń kondensatorem (5),
czasowego przekaźnika (6) podtrzymującego wyłączenie elektromagnesu (7) rozdzielacza zabezpieczonego od przepięć diodą (8) i rezystorem (9)
wraz z jego pomocniczym przekaźnikiem (10) odciążającego silnik elektryczny napędu ponpy podczas
rozruchu, przy czym w obwód pracy silnika pod obciążeniem włączono, celem przerwania zasilania,
styki (3) przekaźnika nadmierptego przyrostu temperatury medium, styki (4) przetwornika nagłego spadku ciśnienia i styki (10) przekaźnika przypadkowego otwarcia rozdzielacza odciążającego silnik
przy rozruchu.
W układ sterowania obwodów napędu pompy włączono także elementy elektromagnesów (11 i 12), zabezpieczonych od przepięć diodą (8) i rezystorem
(9) rozdzielaczy dwóch dróg przepływu otwarcia i
zamknięcia, sterowanych na przemian ciśnieniowo
elektrycznymi przetwornikami (14 i 13), zabezpieczonych od iskrzeń kondensatorami (5) urządzenia
generującego hydrauliczne impulsy ciśnienia z
wzajemną blokadą tych rozdzielaczy stykami (16 i
15) ich pomocniczych przekaźników*
(2 zastrzeżenia)

E2JÇ.

Pi 251728

85 01 26

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Centrum
Mechanizacji Górnictwa "Komag", Gliwice, Polska
(Sławomir Pic, Czesław Yargan, Kazimierz' Pawllk,
Antoni Łopata, Adam Klich, Jadwiga Pawlik, Piotr
Gospodarczyk).
Układ hydrauliczny hydrowibratora do urabiania
skaż

E21C

Pi 251726

85 01 28

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska
"Centrum Mechanizacji Górnictwa w Koma£ M , Gliwi
ce, Polska (Sławomir Fic, Irena Hyk, Adam Klich,
Wojciech Skoczyński, Piotr C<- oodarczyk, Stefan
Jasiński, Andrzej Jurkiewicz,,
Układ elektryczny hydrowibratora do urabiania
W układzie elektrycznym hydrowibratora do ura
biania skał podczas załączania do sieci silnika
średniej mocy napędu pompy hydraulicznej prze
łącznikiem gwiazda trójkąt (1) jednocześnie włą
czają się równolegle obwody: stycznika sieciowe
go (2), przekaźnika (3) przyrostu temperatury
medium, ciśnieniowo elektrycznego przetwornika

wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu umożliwiającego zmian«; częstotliwości uderzeń narzędzia w zależności od rodzaju materiału
urabianej skałyi
Układ hydrauliczny hydrowibratora do urabia««
nia skał, składający się z silnika hydt mlicznego, rozdzielaczy, siłownika o nastawialnym skoku
tłoka, urządzenia generującego impulsy hydrauliczne, przetworników ciánieniowo-elektrycznych zawo- •
rów przelewowych i zwrotnych charakteryzuje się
tym, że urządzenie (1) generujące impulsy, zostało zaopatrzone we wlotowe przyłączki (2 i 3 ) , zasilane przez rozdzielacz (4) z hydraulicznej pompy (5), odciążonej rozdzielaczem (6) podczas rozruchu;
Urządzenie generuje impulsy hydrauliczne w funkcji obrotów hydraulicznego silnika (7), kontrolowane tachoaetryczną prądnicą (8) i w funkcji ilości na obwodach (9 i 10) wirnika (11) wylotowych
otworów (12 i 13) urządzenia (1), które sterują
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przyłączanymi na przemian rozdzielaczami (14 i
15) za pomocą ciśnieniowo-elektrycznych prze¬
tworników (1o i 17). Uzyskane impulsy podawa¬
ne są na dwu3tronnle działający hydrauliczny
siłownik (18) o nastawnym skoku tłoka (19) uno¬
szący narządzie do urabiania skał«
(1 zastrzeżenie)

E21D

P* 251596

85 01 18

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Cór»
niczego "Budokop", Mysłowice, Polska (¥iesław
Stąpor. Jerzy Godziek, Bogusław Ciałkowski, Ja¬
nusz Stąpor)*
Uniwersalna rozpora górnicza
Uniwersalna rozpora górnicza wykonana z kształ¬
townika, zwłaszcza kątownika giętego i obejmy z
materiału stalowego charakteryzuje się tym, z«
ma prtv.'; rozpora (3) i lewą rozporą (4) o dłu¬
gościach odpowiednich do stosowanego odstępu po¬
między odrzwiami obudowy (5) i obejmy (1)«
Obejma (1) má w dolnych końcach otwory o wymia¬
rach pozwalających na wsunięcie końców rozpór
prawej i lewej* Usztywnienie łączonych elementów
obudowy uzyskuje się za pomocą klina (2).
(1 zastrzeżenie)

E21D

P* 251622

85 01 18

Gwarectwo Budownictwa Górniczego, Zakład Ro
bót Górniczych, Sosnowiec, Polska (Kazimierz Horoń. Kazimierz Podgórski, Andrzej Kaczyński, An
toni Gołaszewski, Stanisław Marcinek),
Sposób zabezpieczania skał spągowych przed wy
piętrzaniem się oraz urządzenie do zabezpiecza
nia skal spągowych przed wypiętrzaniem się
Istota sposobu według wynalazku polega na po
krywaniu całego spągu wyrobiska elementami pod
porowymi rozmieszczonymi w odstępach od 0,2 do
0,5 m, których nacisk przenosi się na ociosy i
strop wyrobiska* W tym celu stosuje sie ramę pro
stokątną, której dwa dłuższe boki są połączona
ze sobą rurowymi łącznikami wraz z umieszczony
mi na nich tulejami dystansowymi o długości od
0,2 do 0,5 m. Na tulejach tych są osadzone pół
okrągłe podstawy, na których są zamocowane trwa
le elementy połączone śrubami kabłąkowyai z łu
kami ociosowymi (7) odrzwi obudowy wyrobiska ko
rytarzowego
i
(6 zastrzeżeń)

E21D

P. 251623

85 01 18

Gwarectwo Budownictwa Górniczego, Zakład Robót
Górniczych, Sosnowiec, Poloha (Andrzej Janczewskl,
Czesław Szatan, Alfred Krzywoń, Zdzisław Piętka,
Andrzej Bernady).
Urządzenie do zwiększenia stabilności łukowej obu¬
dowy wyrobisk chodnikowych
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie przezna¬
czone do zwiększania stabilizacji odrzwi łukowej
obudowy wyrobisk chodnikowych, zwłaszcza wyrobisk mocno nachylonych« Istota tego urządzenia polega
na zastosowaniu podkładki (1J w postaci krótkiego
odcinka kształtownika, do którego jest zamocowany
trwale element (2) łączący ten odcinek z łukiem
ociosowym (3) za pomocą srub kabłąkowych (4). Pod¬
kładka (1) może być dodatkowo połączona z tym ele¬
mentem poprzeczkami lub blachą w kształcie trój¬
kąta ze ściętym wierzchołkiem* Poza tym podkładka
(1) może być wyposażona od dołu w sworzeń, a od
góry w gniazdo dla łuku ociosowego (3) odrzwia
obudowy wyrobiska chodnikowego* (5 zastrzeżeń)
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85 01 18

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska
(Jan Gwiazda);
Hydrauliczna obudowa zmechanizowana
Obudowa ma prowadzenie lemniskatowe w postaci podwójnego wahacza (1, 2) łączącego spągnlcę (4) z odzawałową osłoną (3) dołączoną prze«
suwnie i obrotowo do stropnicy (6) podpartej
stojakami (5) na spągnicy (4) obudowy«
Stropnica (6) jest wyposażona w dwa hydrauliczne siłowniki (12, 13) do ustalania położenia przesuwno-obrotowego połączenia (10), dołączone do pompy (19) zasilającej obudowę, poprzez
zwrotny zawór (20) i rozdzielacz (21) sterowane
ciśnieniem z podtłokowej przestrzeni (24) stojaków (5). Siłowniki (12, 13) mają wspólny zawór bezpieczeństwa (18) do regulowania maksymalnego ciśnienia w układzie hydraulicznym blokady
przesuwno-obrotowego połączenia (10). Stojaki
Í5) mają niezależne elektrozawory bezpieczeństwa
(23), których elektryczne styki (22) są połączone z rozdzielaczem (21) do uruchamiania blokady
w chwili zsuwu obudowy»
Obudowa charakteryzuje się ograniczonym obciążeniem prowadzenia lemniskatowego, z zachowaniem
reakcji stropnicy i tego prowadzenia, niezbędnej
dla przeciwdziałania poziomej składowej masy skał
stopowych obciążających obudowę;
(1 zastrzeżenie)

E21F

P. 251624

85 01 18

Gwarectwo Budownictwa Górniczego, Zakład Robót
Górniczych, Sosnowiec, Polska (Tadeusz Markiewicz,
Bernard Drzęźla, Antoni Gołaszewski, Janusz Brodziński, Mirosław Kępa).
Sposób zabezpieczenia wyrobisk podzielanych przed
pożarem przewodów i kabli elkktrycznych oraz urządzenie äo stosowania te^o sposobu.
Yynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu umożliwiającego zmniejszenie do minimum
możliwości powstania pożaru w wyrobiskach podziemnych.
Istotą sposobu jest umieszczenie nad każdą mufą kablową, w odległości nie mniejszej niż 70 mm,
zamkniętego pojemnika z łatwotopliwego tworzywa
wypełnionego materiałem gaszącym* W przypadku podniesienia się temperatury mufy powyżej 90 C następuje stopienie się pojemnika i materiał w nim
zawarty zsypując się na dół zasypie całkowicie niżej położoną mufę kablową (5). Urządzenie do stosowania tego sposobu składa się z trzech elementów
zabudowanych w wyrobisku jedno na drugim. Na dolnej półce (4) jest swobodnie położona mufa kablo- '
wa (5),. powyżej na półce górnej (2) jest umieszczony pojemnik (3) z materiałem gaszącym, a nad
nim okap (1) w postaci daszka chroniącego urządzenie przed wodą i opadającymi odłamkami skał.
(5 zastrzeżeń)

E21D

P. 251721

85 01 25

Fabryka Zmechanizowanych Obudów ścianowych
"Fazos", Tarnowskie Góry, Polska (Adolf Drewniak. Tadeusz Mijał, Wincenty Pretor, Zbigniew
Cieslak, Henryk Zych).
Sekcja zmechanizowanej obudowy ftórniczer1
Przedmiotem wynalazku jest sekcja zmechanizowanej obudowy górniczej przeznaczonej do zabezpieczania przestrzeni roboczej wyrobiska ácianowego, zwłaszcza prowadzonego w systemie podsadzkowym.
Sekcja obudowy ma wysięgnikową stropnicę (7) połączoną z zasadniczą stropnicą (1) lub osłoną
(2) dwuprzegubowym elementem łączącym (9).
Element łączący (9) Jest wymienny i korzystnie
składa się z co najmniej jednego cięgna mającego
co najmniej dwa otworyi Długość elementu łączącego (9) jest zmienna i/lub.regulowana w zależności od nierówności stropu górniczego wyrobiska;
(5 zastrzeżeń)

E21F

P. 251909

85 02 12

Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia Węgla Kamiennego "Jastrzębie", Jastrzębie
Zdrój, Polska (Alfred Budziński, Jan Jadczyk, Jerzy Kuczera, Jerzy Swiderski, Andrzej Małyjurek,.
Krystian Zając, Piotr Grzegórzek, Eugeniusz Bednarski, Witold Bartoniek).
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Mieszanina podsadzkowa do wypełniania wybranej
przestrzeni albo wykonywania sztucznego stropu
Przedmiotem wynalazku čest mieszanina podsadzkowa do wypełniania wybranej przestrzeni albo
wykonywania sztucznego stropu, złożona z lotnych popiołów, paleniskowych odpadów i popłuczkowego kamienia.
Mieszanina podsadzkowa ma w swojej objętości
na wlocie do podsadzkowego leja od 75 do 9596
części stałych na noaniku z flotacyjnych odpadć* o zawartości powyżej 500 gramów części stałych w litrze odpadów oraz ma substancje chemiczne wiążąca wilgoć o jednorodnej postaci
i/lub składające się z kilku składników podawanych do mieszaniny, korzystnie przed wylotem do
wybranej przestrzeni pokładu, proporcjonalnie
do ilości podawanej mieszaniny, dla całkowitego
wypełnienia wybranej przestrzeni, zaś na wylocie do wybranej przestrzeni końcowa mieszanina
zawiera powyżej) 1000 gramów części stałych w
litrze na nośniku z flotacyjnych odpadów, dodawanych do mieszaniny o zawartości powyżej 500
gramów na litr części stałych* Ponadto korzystnie transportowalna mieszanina może mieć w nośniku z flotacyjnych odpadów zawierającym powyżej 500 gramów części stałych w litrze odpadów
powyżej 25# popłuczkowego kamienia oraz pi-oporcjonalnle do 5% dodatków chemicznie wiążących
wilgoć w postaci jednorodnej : cementów, gipsów,
cemlitów lub innych,
.
(3 zastrzeżenia)
E21F

P. 251910

85 02 12

Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo ¥ęglowe, Ko
palnia Węgla Kamiennego "Jastrzębie", Jastrzę
bie-Zdrój, Polska (Jerzy Stobiński, Maksymilian
Tarabura, Jerzy Swiderski, Andrzej Małyjurek,
Krystian Zając, Jerzy Kerecz, Piotr Grzegorzek, Eugeniusz Bednarski, Witold Bartoniek).
Sposób i instalacja do wykon>vanla podsadzki wy
branej przestrzeni l/lub sz£\iczncna stropu wyro^
baaka f;oriuc"^Ł;fiO
Przedmiotem wynalazku jest sposób i instalac
ja do wykonywania podsadzki wybranej przestrzeni
i/lub sztucznego stropu wyrobiska górniczego,
zwłaszcza szerokofrontowego eksploatacyjnego albo
korytarzowego wyrobiska z podsadzkowej mieszani
ny grawitacyjnie transportowalnej z prędkością
powyżej 2,0 metrów na sekundę, przy użyciu lot
nych popiołów i paleniskowych odpadów oraz odpa
dowego, popłuczkowego kamienia.
Sposób wykonywania podsadzki wybranej prze
strzeni (20; pokładu i/lub sztucznego stropu po-
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lega na podawaniu lotnych popiołów, paleniskowych odpadów albo dymnicowego pyłu do mieszalnika (10) równolegle lub prawie równolegle ze
zbiorników (3) lotnych popiołów, albo z urządzeń do transportu pylistych materiałów luzem,
a także ze zbiornika (5) flotacyjnych odpadów,
zaá po Ich wymieszaniu w mieszalniku (10) do
zbiornika (11) podsadzkowej mieszaniny, po czym
na wlocie do podsadzkowego leja (2) dozuje się
popłuczkowy kanleń na zsypnię (14) z przyłączonym wylotem (12) podsadzkowej mieszaniny o zawartości korzystnie powyżej 500 gramów części
stałych w litrze flotacyjnych odpadów oraz od 75
do 95* części stałych na nośniku z flotacyjnych
odpadów, przy czym flotacyjne odpady podaje się
do mieszalnika (10) poprzez pompę (7), natomiast
substancje chemicznie wiążące wilgoć dodaje się
najkorzystniej przed wylotem do wybranej przestrzeni (20) pokładu, do komory (29) podciśnienia strumienicy (18) wylotowej z pyłowego agregatu (19) przyłączonego do struaienicy (18), stanowiącej zamknięcie tradycyjnej podsadzkowej instalacji«
Instalacja do wykonywania podsadzki wybranej
przestrzeni (20) i/lub sztucznego stropu wyrobiska górniczego złożona jest ze zbiorników (3) lotnych popiołów połączonych zamkniętym podajnikiem
(*0 Z mieszalnikiem (10) oraz zbiornika (5) flotacyjnych odpadów, połączonego ssącym króćcem (6)
pompy (7), połączonej tłoczącym króćcem (9) z
mieszalnikiem (10), którego wylot (26) połączony
Jest ze zbiornikiem (11) podsadzkowej mieszaniny* *
Wylot (12) ze zbiornika (11) podsadzkowej mieszaniny połączony Jest z zsypnią (14), łączącą zbiornik (15) popłuczkowego kamienia z podsadzkowym lejem (2) na wlocie do szybowych rurociąców (16)
z przyłączonymi poziomymi rurociągami (17) oraz
włączonymi wysokociśnieniowymi zasuwami (35 i 36)
na pozioaach. natomiast na wylocie do wybranej
przestrzeni (20) podsadzkowa instalacja zakończona Jest strumienica. (18) z przyłączonym pyłowym
agregatem (19)i
(5 zastrzeżeń)
E21F
C02F

Pà 256168

85 11 07

Kombinat Górnlczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Górnicze "Rudna", Polkowice, Polska (Leszek Bielą,
Viktor Błądek, Henryk Cleszkowski, Stanisław Kopa,
Stanisław Krajewski, Waldemar Sidorowicz, Andrzej
Stankiewicz, Stanisław Zembaty)«
Sposób wykorzystania zrobów zawałowych do klarowania wod podsadzkowych zwłaszcza w górnictwie rud
miedzi
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu umożliwiającego zmniejszenie strat sub-
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stancji złożowej oraz zmniejszenie zagrożenia
tąpaniami.
Sposób według wynalazku polega na tym» že wo*
dy podsadzkowe pochodząc? z podsadzania pola
podsadzkowego (1) są odprowadzane rurociągami
(2) układanymi w podsadzce do zbiorczego kolektora (3) i dalej poprzez zamykanie bądl otwieranie zasuw (4) kierowane są do rurociągów i 5)
wprowadzających je do zrobów zawałowych (6) po-

Nr IS (329) 1986

wyżej spągu złota wybranego na zawał, w otoczeniu
punktów położonych możliwie najwyżej w przekroju
poprzecznym, prowadzonym przez miejsce udostępnione do zalewania zrobów zawałowych, natomiast
odprowadzanie sklarowanych wód podsadzkowych rozpoczyna się w otoczeniu najniższych punktów pola
zawałowego i prowadzi przesuwając się ku punktom
wyższymi.
(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ

F

MECHANIKA» OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE? UZBROJENIE»
TECHNIKA MINERSKA

PO1C

P. 251543

85 01 10

Zakłady Urządzeń Okrętowych "Hydroster",
Gdańsk, Polska (Bohdan Sieniawski, Jerzy Po tulski, Dariusz Sieniawski).
Silnik oblegowo-krzywkoyy
zwłaszcza .jako silnik hydrauliczny
Celeo wynalazku jest opracowanie silnika hydraulicznego mogącego pracować w dużym zakresie
obrotów 1 ciśnień»
Silnik charakteryzuje się tym, że garby (5)
zewnętrznej krzywki (1; na odcinku wyznaczonym
przez kąt (<£) tylko o wartości 7 do 8 stopni
mają kształt wypukły. Długość" krzywizny części
wypukłej garbu (5) stanowi odcinek (a) o długości 1/6 do 1/7 długości krzywizny na wzniosie
garbu (5).
(2 zastrzeżenia)

M

P. 255781

energii spalin na energię elektryczną.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że turbosprężarka doładowująca składa się z zamontowanych
na wspólnym wale (3) turbiny spalinowej (4) i
sprężarki (5), napędzanej silnikiem elektrycznym
(6), sterowanym urządzeniem regulującym. Urządzenie regulujące jest wykonane jako maszyna licząca (13;» do której jest doprowadzana jako wielkoáó
zadana wielkość przevíodnia doprowadzona, do regulatora (24) silnika spalinowego (1) oraz wielkości
mierzone. 2 doprowadzonych wielkości zadanych i
mierzonych oraz wielkości ustalonych w pamięci maszyna licząca wylicza wielkości sterowania, przy
których przy pracy silnika elektrycznego (6) jako
silnika pobierającego energię nastawia się możliwie szybkie przyspieszenie silnika spalinowego (1),
przy optymalnych stosunkach ilości powietrza do
spalania z wytwarzaniem możliwie tcalej ilości dy*mu, a przy pracy silnika elektrycznego jako prądnicy sieć (9) jest zasilana poprzez przekształtnik
(8) prądu największą ilością nadmiernej ilości
energii w spalinach, przetworzoną na energię elektryczną.
Przełączenie silnika z pracy z pobieraniem
energii na pracę jako prądnicy i w odwrotnym kierunku, jest sterowane w zależności od wielkości
ciśnienia ładowania lub mocy silnika spalinowego
(1)i które mogą być z góry podane lub wyliczone
przez maszynę liczącą*
(3 zastrzeżenia)

85 10 15

Pierwszeństwoi 84 10 16 - RFN (nr P 34 37 872.3)

M.A»N. - B and W Diesel Gm'uï., Augsburg, Siemens
Aktiengesellschaft. Monachium, Republika Federalna
Niemiec (Hanns-Günther Bozung, Joachim Nachtigal).
Urządzenie steru lace do silnika spalinowego z
turbosprężarką doJadowuląca na gazy wydechowe
Celem wynalazku jest opracowanie urządzenia
sterującego, połączonego z.turbosprężarką doładowującą, umożliwiającego, przy mniejszym zużyciu paliwa w porównaniu ze znanymi urządzeniami,
lepsze przyspieszenie w zakresie częściowego obciążenia silnika spalinowego oraz przetwarzanie

F02M

P. 254892 T

85 08 07

Janusz Laskowski, Warszawa, Polska (Janusz
Laskowski).
Sposób przygotowania mieszanki gazu i powietrz»
ao spalania w palniku gazowym, palnik gazowy oraz
gazowy kocioł grzewczy
Celem wynalazku jest poprawa warunków spalania
gazu w urządzeniach grzewczych.
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Sposób przygotowania mieszanki gazu i powietrza charakteryzuje się tym, że mieszankę
gazu i powietrza przygotowuje się dwuetapowo,
przy czyn w pierwszy« etapie gaz miesza się z
powietrzem pierwotnym, stanowiącym 30 do 50?»
ilości powietrza niezbędnej do całkowitego spalania doprowadzonego gazu, natomiast w drugim
etapie do mieszanki wyt*rorzonej w etapie pierwszym doprowadza się powietrze wtórne, stanowiące pozostałą część ilości powietrza niezbędnej do całkowitego spalania doprowadzonego gazu*
Dopływ powietrza wtórnego reguluje się w zależności od wyników spalania.
Palnik ma dyszę (1) doprowadzającą gaz osadzoną w tulei (2) z otworami wlotowymi powietrza pierwotnego (3) i komorę mieszania (k) pierwszego stopniai
Tuleja (2) osadzona Jest w mieszaczu (5) 2 otworami wlotowymi powietrza wtórnego (6, 11) i komora mieszania (9) drugiego stopnia* Otwory wylotowe mieszanki (10), korzystnie w postaci
szczelin, usytuowane są na kolektorze stanowiącym przedłużenie komory (9) oraz na prostopadłych do tego kolektora gałązkach. Dopływ powietrza wtórnego regulowany je3t za pomocą przesłony (7) ustalanej śrubą (s), (7 zastrzeżeń)

P04C

Pi 251709

85 01 24

Zakłady Urządzeń Okrętowych "Hydroster",
Gdansk, Polska (Vôjciech Danek, Ryszard Wróbel),
Urządzenie hydrauliczne^ śrubowe

F03D

P, 256639

85 12 03

Zgłoszenia dodatkowe do zgłoszenia nr P» 248447.
Fryderyk Wacław Daun, Gliwice, Polska (Fryderyk Vaclaw Daun).
Siłownia wiatrową
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
budowli mieszczącej wiatrowy silnik o pionowej
osi obrotu według zgłoszenia P» 248447«
Siłownia charakteryzuje się tym, że budowla,
na której jest usytuowany wiatrowy silnik (1?)
3est wysmukłą kolumną (1 ) z wewnętrznym kanałem
(4) rozciągającym się wzdłuż kolumny (1); Ponad
kolumną są usytuowane trzy platformy (13, 12, 18)
jedna nad drugą, o zarysie korzystnie kołowym«
Między platformami (13, 12, 18) są przestrzenie
(19, 20) otwarte na obrzeżu (21). Przestrzeń (20)
między dolną platformą (18) a środkową platformą
(12) łączy się z gardzielą (10) będącą rozszerzającym się zakończeniem kanału (4), rozciągającego się wzćłuż kolumny (1)i W przestrzeni (19)
między środkową platformą (12) a górną platformą (13) jest usytuowany wiatrowy silnik (17)»
Platformy (13, '»2, 18) są pobocznicami stożków
zwróconych wierzchołkami ku górze.
(2 zastrzeżenia)

Calem wynalazku jest opracowanie hydraulicznego urządzenia śrubowego, przeznaczonego do pracy jako pompa albo silnik, w którym warunki przenoszenia obciążeń osiowych byłyby niezależne od
rodzaju pracy urządzenia.
Urządzenie hydrauliczne, śrubowe charakteryzuje się tym, że boczne wirniki (1) od strony
niskiego ciśnienia osadzone są w tulei (2). której czołowa płaszczyzna (3) wraz z komorą (11)
średniego ciśnienia stanowi łożysko hydrostatyczne przenoszące obciążenia osiowe działające na
wirnik (1)« Łożysko to zasilane jest z komory
(19) wysokiego ciśnienia i połączoną z nią komorą (10) wysokiego ciśnienia w tulei, poprzez
szczelinę będącą dławikiem, utworzoną pomiędzy
powierzchnią otworu (4) w tulei (2), a powierz-
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chnlą zewnętrzną czopa (9) wchodzącego w ten
otwór (4). Czop (9) umieszczony jest w tulei
i osadzony Jest z luzem promieniowym ze wszystkich stron w otworze (12; oporowej płyty» ustalonej w korpusie (6) urządzenia«
(1 zastrzeżenie)

F04D

E21B

PA 251A45

Nr 15 (329) 1966

mieniu początkowym większym o 20-3O9Í od promienia zewnętrznego wirnika (?) i stałym kacie zawartym w granicach 0,035-0,07 radiana. Tylna
ściana (e; obudowy pocipy (1) poJączona Je6t ze
zbiorczym kanałem (5) poprzez rozłącznie mocowany pierścień (9), dostosowany do szerokości
wirnika (7) pompy o swobodnym przepływie*
(1 zastrzeżenie)

85 01 02

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa»
Kraków, Polska (Tadeusz Szymbara, Jan Szynakowski, Zdzisław Młodecki, Zbigniew Balawajder,
Jerzy Potocki)*
Pompa wirowa.
stosowana zwłaszcza do obciążonej płuczki
wiertnicze .1

Celem wynalazku Jest opracowanie łatwej w
demontażu i czyszczeniu pompy wirowej stosowanej do obciążonej płuczki wiertniczej. Pompa
d rakteryzuje się tym, że ma pierścienie zaciskowe (2 i 6) na połączeniach korpusu kanału
zbiorczego (3) z obudową łożysk (1) i z pokrywą
(5) oraz pierścienie zaciskowe (4 i 7) na połączeniach z rurową instalacją ssąca (10) i tłoczącą (11). Pompa ma również końcówkę stożkową
(9a) na wale napędowym (9). odpowiednią do stożkowej piasty (8a) wirnika (6) zamkniętego pokrywą kołnierzową (5)i
(1 zastrzeżenie)

F04D

Pł 255780

65 10 15

Pierwszeństwo: 84 10 24 - Węgry (nr 2958/84)
•Csepel Autogyyr, Budapeszt, Węgry.
Wentylator osiowy
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji
wentylatora o zwiększonej sprawnoźcii
Wentylator charakteryzuje się tym, że ma na
Jednej trzeciej łopatek (1) umieszczone łopatki
odchylające (2), odstające od powierzchni ło
patki (1)i
(6 zastrzeżeń)

F15B

TO4P

P« 251612

85 01 17

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego, Tczew, Polska (Paweł Zworski, Maria Starczewska, Henryk Szmyd).
Pompa do transportu hydra"iicznego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
pompy do transportu hydraulicznego, zwłaszcza do
stosowania na pogłębiarkach ssąco-tłoczących, w
różnych warunkach hydrogeologicznych, która zależnie od potrzeby może pracować Jako pompa wirowa, odśrodkowa lub Jako pompa wirowa o swobodnym przepływie»
Pompa (1) ma symetryczny kanał (5) zbiorczy
o stałej szerokości, którego zarys wewnętrznej
ścianki stykającej się bezpośrednio z pompowanym
czynnikiem stanowi spiralę logarytmiczną o pro-

P. 251727

85 01 28

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Centrum
Mechanizacji Górnictwa "KOMAG",'Gliwice, Polska
(Sławomir Fic, Jan Kaczmarek, Kazimierz Pawlik,
Antoni Łopata, Andrzej Podsiadło, Stanisław Łosiak, Krzysztof Krauze)i
Urządzenie generujące impulsy hydrauliczne
Celem wynalazku jest skonstruowanie urządze
nia wygodnego w zastosowaniu oraz zapewniającego
poprawny przebieg kształtu impulsu hydraulicz
neg.
Urządzenie zbudowane jest z wirnika (1) o
kształcie dysku wirującego zamkniętego w dzielo
nej obudowie (2) z przepływającą strugą medium,
Wirnik ma podcicciaobwodowe (3) i boczne (k i 5)
z obu stron, w których są osadzone centrycznie
wargowe uszczelnienia (6, 7 i 8) z wewnątrz osa
dzonymi rozpierającymi pierścieniami (9,-10 i
11) o przekroju okrągłym. oddzisiające obwodowe
pierścieniowe boczne powierzchnie (12 i 13) z
każdej strony wirnika i obudowy. V oddzielonych
od siebie obwodowych bocznych powierzchniach
wirnika wykonano dowolną ilość otworów (1'ł 1 15)
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o różnych kształtach obwodowego zarysu (16),
przez które przepływa ciecz hydrauliczna pod
ciśnieniem,
(1 zastrzeżenie)

F16C

P* 2516*2

85 01 21

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Boergetykl Cieplnej, Szczecin, Polska (Tadeusz Knop)i
Obudową łożysk tocznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania obudowy łożysk tocznych z wymienną oprawą s
zabezpieczeniem przeciw obracaniu się pierścienia zewnętrznego łożyska względem oprawy szczególnie dla łożysk pracujących w podwyższonej temperaturze i przy podwyższonym obciążeniu«
Obudowa zawiera dwie części (1 i 2) z gniazdami stożkowymi, w których umieszczona jest oprawa łożyska (3) w postaci pierścienia w kształci«
dwóch ściętych stożków połączonych podstawami,
rozcięta poosiowo, z umieszczonymi wewnątrz łożyskami (h)i Częaci ( 1 1 2 ) obudowy połączone aą
śrubami (6) zmieniającymi docisk obudowy do powierzchni bocznych łożyski
(3 zastrzeżenia)

F15B

P, 257255 T

85 12 30

Hajnowski Zaklad Przemysłu Maszynowego i Leśnictwa. Hajnówka» Polska (Marek Gawrysiak, Anatol Oniszczuk).
Sprężynowy akumlator hydrauliczny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji
sprężynowego akumulatora hydraulicznego do gromadzenia energii cieczy w celu pobrania tej energii w dowolnym czasie przez siłownik lub inny
odbiornik hydrauliczny.
Sprężynowy akumulator hydrauliczny składa się
z nurnikowych siłowników hydraulicznych (1) z
osadzonymi na ich zewnętrznej powierzchni sprężynami śrubowymi (2), które jednym końcem oparte są o kołnierz stały (3) połączony na stałe z
cylindrami siłowników hydraulicznych (1) a drugim końcem o kołnierz ruchomy (U), który jest
za pomocą łącznika (5) 1 ramienia (6) połączony
z końcami nurników siłowników hydraulicznych (1).
(2 zastrzeżenia)

F16F

Pi 255413 T

83 09 16

Tadeusz Twardowskl, Będzin, Polska (Tadeusz
Twardowski)«
Amortyzator nastawny
Amortyzator pracuje ruchem skokowym, na zasadzie przesuwania się wałka (2) w obudowie (1),
oo powoduje przesunięcie się kulek (11)» które
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odginają płaską sprężynę (5). Siłę amortyzowania nożna regulować za pomocą nakrętek (k i 7 ) ,
które skracają lub wydłużają tę sprężynę*
Amortyzator przewidziany jest do pasów bez*
pieczcństwa samochodowych, samolotowych i innych pojazdów, celen ochrony pasażerów i kierowców,
(2 zastrzeżenia)

niowa (y) między udarowymi powierzchniami pierścienia (2) i koła (1) jest mniejsza od amplitudy drgań promieniowych koła zębatego«
(5 zastrzeżeń)
F16K

P16H

P. 251697

85 01 25

Biuro Studiów i Projektów Przemysłu Papier*
niczego, Łódź, Polska (Marek Przygocki, Stanisław Makowski, Janusz Bednarek, Karol Marczyński, Jan Buczek, Franciszek tyszkowskl)«
Mechanizm napędowy
Celen wynalazku jest skonstruowanie mechanizmu pracującego z dużą równomiernością i małym zapotrzebowaniem mocy« V korpusie (2) z
wieńcem zębatym (3) o uzębieniu wewnętrzny«
łożyskowany jest wał napędowy (1), na którego
wykorbionej osi (5) osadzone jest koło zębate
(4)» Na kole zębatym osadzony jest obrotowo
drąg (7). który drogim końcem połączony iest
z dźwignią sprzęgła jednokierunkowego (9; sprzężonego z napędzanym urządzeniem technologicznym (10),
Mechanizm ma zastosowanie w napędach maszyn,
w których jednokierunkowy ruch obrotowy urządzenia napędowego zamieniany jest na ruch skokowy postępowo-zwrotny.
(1 zastrzeżenie)

F16H

P. 255506 T

Nr 15 (329) 1988

P. 251569

85 01 15

Kombinat Typowych Elementów Hydrauliki Siłowej "PZL-Hydral", Wrocław, Polska (Roman Batog,
Czesław Wargan, Jerzy Eteiemidowicz, Antoni Sołoduszklewlcz, Romualda Kania)»
Zawór rozdzielczy
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji
zaworu o uproszczonym przebiegu dróg ciśnieniowych wewnątrz korpusów sekcji i zmniejszających
gabarytach.
Zawór charakteryzuje się tym, że magistrala
zasilająca (5) dochodząca do poszczególnych sekcji bloku (13, 10, 16) z pokrywy wejściowo-zlewowej (4) rozgałęzia się w sekcjach podwójnych
w układ kanałków (8, 11, 14) dopełniających obraz
litery "H"« Natomiast w sekcjach pojedynczych,
droga zasilania tworzy kształt litery "U", przy
czym kanałki (11), tworzące poprzeczny odcinek
litery "H" 1 "U", wykonane są w korpusach (13,
10, 16) sekcji lub w suwaku rozdzielczymi
(3 zastrzeżenia)

85 09 23

Politechnika Krakowska im* Tadeusza Kościuszki, Kraków, Polska (Jerzy Perdenia).
Koło zębate z tłumikiem drgari
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skutecznego
tłumienia udarowego drgań koła zębatego, zwłaszcza drgań ukierunkowanych promieniowo«
Koło (1) ma dodatkową masę w postaci pierścienia (2), który umieszczony jest we wnęce między
wieńcem zębatym a piastą koła« Szczelina promieF16K

P« 251687

85 01 23

Zakłady Aparatury Chemicznej "Metalchen«, Opole, Polska (Jan Górka, Adam Gronklewlcz. Jan Romanows ki, Krzysztof Szczuka)*
Sposób prowadzenia elementu pływającego w położę-'
nlu. równole^łyp do poziomu cieczy
Celem wynalazku jest opracowanie sposobu pozwalającego na niezawodne utrzymanie elementu pływającego w położeniu równoległym do poziomu cieczy«
Element pływający (1) połączony jest w punktach
zamocowania za pomocą sztywnych ramion (3) z odpowiednią ilością punktów podparcia w ten sposób,
że punkty podparcia i zamocowania wyznaczają w każdym położeniu wierzchołki równoległoboku.
Sztywne ramiona są w punktach zamocowania i podparcia odpowiednio łożyskowane« (1 zastrzeżenie)
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F23C
F16K

1552F

Pi 251688

85 01 23

Zakłady Aparatury Chemicznej "Metalchem", Opole, Boiska (Jan Górka, Adam Gronklewlcz,
Jan Romanowski, Krzysztof Szczuka).
Urządzenie utrzymujące w stałym położeniu elemont pływający, na powierzchni cieczy
Pływające koryto (1) połączone Jest łoży»towanymi v punktach zamocowania i podparcia (<0
prowadnicami (3) z konstrukcją zbiornika (2)«
Odległość* punktów nocowania na korycie 1 konstrukcji zbiornika Jest jednakowa.
(1 zastrzeżenie)

F16K

Pi 251742

85 01 28

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Zakład - Poszukiwania Nafty i Gazu, Wołomin, Polska (Jan Wójcik, Zbigniew Rosiński)*
Korek wysokociśnieniowy odciążony
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji kurka, w którym tarcie pomiędzy elementem zamykającym a gniazdami, bez względu na
wartość ciśnienia zamykanego medium, jest małe.
Kurek ma w korpusie (1) kanały (6) z tłoczkami
(7), a ponadto w tulejach (3) nad i pod czopem
zamykającym (2) ma wstawki (4) z komorami (5)*
które są połączone z kanałami (6).
(1 zastrzeżenie)
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P. 255660

85 10 04

Pierwszeństwo: 84 10 05 - RFN (nr P 34 36 624,5)
Norddeutsche Affinerie Aktiengesellschaft,
Hamburg, Republika Federalna Niemiec;
Urządzenie do wytwarzania palnej zawiesiny ciała
stałego w razje
Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma do
prowadzenie zawiesiny ciała stałego w gazie pierwotnym wykonane jako"zbiornik rozprężny (2), któ
ry ma umieszczony stycznie, uchodzący zasadniczo
poziomo, przewód wlotowy (1) dla doprowadzanej
zawiesiny ciała stałego w gazie pierwotnym, a przy
tym zbiorniku rozprężnym (2) umieszczone są dwa
połączone stopnie mieszania (I, II) wykonane Jako
dyfuzory Venturiego, przy czym w pierwszym stop
niu mieszania (I) kanał (8) gazu wtórnego obejmuje
koncentrycznie dyfuzor (5, 6, 7 ) , a w drugim stop
niu mieszania (II) w obszarze wylotu dyfuzora wy
posażonego w komorę chłodzenia (18) umieszczony
iest pierścieniowy palnik gazowy (0) z dyszami
(14, I4a) gazu palnego i tlenu.
Całe urządzenie palnikowe osadzone Jest na gór
nej krawędzi pionowego szybu paleniskowego (13);
(8 zastrzeżeń)
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F23D

P. 251772

85 01 28

F23G

Nr 15 (329)1966

P. 255059 T

85 08 17

Marla Feszko, Tadeusz Feszko, Rzeszów, Pol
ska (Maria Feszko, Tadeusz Peszko)*

Instytut Szkła i Ceraniki w Warszawie, Filia
w Krakowie, Kraków, Polska (Stanisław Karcz,
Henryk Bieda, Franciszek Volanin, Stanisław
Zwierzyna)*

Sposób utYlizac1l spalin, zwłaszcza spalin z kot
łów, pjeccw przeraysloy.ych i rtJLnikćw spalinowych
oraz kanał spalinowy

Palnik gazowy

Celem wynalazku Jest umożliwienie ekonomicz
nej utylizacji spalin odprowadzanych do atmosfe
ry kanałami z urządzeń cieplnych*
Sposób utylizacji spalin polega na tym. że
między wlotem a wylotem spalin, wzdłuż całej dro
gi spalin, bądź wzdłuż korzystnie dobranego wy
cinka czy wycinków tej drogi, kanał spalinowy
zintegrowany jest z kanałem powietrznym na zasa
dzie przeciwprądowego wymiennika ciepła typu ru
ra w rurze, gdzie czynnikiem grzejnym jest stru
mień spalin, korzystnie niczym nie dzielony, a
czynnikiem ogrzewanym strumień powietrza izolowa
ny i/lub nleizolowany termicznie od otoczenia
względnie od Innych urządzeń czy instalacjii
Kanał spalinowy charakteryzuje się tym, że we
wnętrzu trzonu (1) znajduje się spalinowo-termiczny przewód (2), który poprzez przestrzeń (3)
wypełnioną powietrzem oddziela trzon (1) od stru
mienia spalin (4)* Przestrzeń (3),zależnie od
potrzeb, jest podzielona na podprzestrzenie od
cięte od siebie mechanicznie poprzez korzystnie
usytuowane wzdłuż drogi spalin i odpowiednio do
brane ścianki konstrukcyjne*
(15 zastrzeżeń)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji palnika gazowego umożliwiającego
uzysłanie bardzo stabilnego i ostrego płomienia,
niezbędnego w operacjach związanych z przetwórstwem szkła*
Palnik gazowy składa się z dwóch palników gazowych umieszczonych jeden w drugim, przy czym
palnik zewnętrzny ma korpus (1) tworzący komorę
zewnętrzną (2), połączoną na wlocie przewodem
rurowym (5) z mieszalnikiem iniektorowym (U) i
ograniczoną na wylocie płytką stabilizującą (5),
zaopatrzoną w otwory stabilizujące (6). Palnik
wewnętrzny, umieszczony w komorze zewnętrznej
(2) palnika zewnętrznego, ma korpus (7) ograniczający kociorę wewnętrzną (8) połączoną na wlocie z przewodem rurowym (9Î, wyposażonym w zawór (12), doprowadzającym mieszankę paliwowopowietrzną z mieszalnika zasadniczego (10) i wyposażoną na wylocie w dysze palnikowe (11) wmontovane w płytkę stabilizującą (5) p.alnika zewnętrznego«
(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ

G

FIZYKA
G01D

P. 251579

85 01 17

F15B
Fabryka Aparatury Elektromedycznej "Famed",
Łódź, Polska (Artur Makowski).
Przetwornik ciśnienia
względnego cieczy lub gazów
Celen wynalazku jest skonstruowanie niewrażliwego na zakłócenia zewnętrzne przetwornika o
prostej budowie«
Przetwornik zawiera ruchomą membranę (8) połączoną z eleaentem przesłaniającym (7) stanowiącym częać przesłony Í3). usytuowanej pomiędzy
źródłem światła (1) a różnicowym przetwornikiem
fotoelektrycznym.
Przetwornik ten składa się z odbiornika awlatła
pomiaru (6) oraz odbiornika światła odniesienia

(4>i źródło (1) oświetla otwory (2 f 5) w prze
grodzie (3)•
(3 zastrzeżenia)
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G01D
GOTB

P. 251636

85 01 21

Marek Kania, Warszawa* Polska (Marek Kania)i
Optoelektroniczny przetwornik przemleszczeiS li
niowych lub kąlo"- cTTYla sypał elektryczny
"Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
optoelektronicznego przetwornika do pomiaru
przemieszczeń liniowy:' Lub kątowych, umożli
wiających pomiar z wyi.s^3 dokładnością i roz
dzielczością niż znane urządzenia tego typu*
Przetwornik według wynalazku zbudowany jest
ze: źródła światła (1) i kondensora (2), two
rzących razem oświetlacz, siatki ruchomej wzglę
dem źródła światła (wzorca (3), siatki nieru
chome:) względem źródła światła (płytki odczy
towej) (A) i zespołu fotodetektorów (5 i 6 ) .
Okresy kres siatek (ich stałe) dobrane są tak,
ie siatka, na której wiązka oświetlająca ule
ga po raz pierwszy dyfrakcji ma okres d^t speł
niający warunek: A 0 < ct>a<3A o
(gdzie X0

Q01J

41
P. 251730

85 01 28

Ośrodek Eadawczo-Rozwojowy Techniki Medycznej "ORMED", Warszawa, Polska (Cze3ław Taraszewski).
Sposób automatycznego ustawiania zera absorpc.1l
w fotometrach i spektroťotonetrach jednowia'zkowych z fotopowlelacr.cm juko detektorem światła"
Sposób charakteryzuje się tym, że licznik rewersy jny (LR), sterujący przetwornikiem cyfrowoanalogowyr (CA), którego napięcie odniesienia
(U Q ) jest napięciem odniesienia zasilacza ÍZ)
fotopowielacza (F), steruje się
przez układ
komparatorów (IŁ, i Kg), przerzutników (L, Lg i
RS) oraz bramek (B, E^, B^) tak, aby zliczał
impulsy w górę i dół dla napięcia absorpcji (Ua)
większego i mniejszego od zera oraz aż do momentu gdy napięcie (Ua) będzie równe zeru.
(1 zastrzeżenie)

długość fali światła dla maksimum efektywnego
widma układu: źródło światła - fotodetektor).
Siatka druga ma okres d~ « 0,5 d... V wyniku
takiego doboru siatek za siatkami (3 i 4) is
tnieją obszary interferencji, w których syg- •
nał optyczny jest sinusoidalną funkcją prze
mieszczenia wzorca (3) względera płytki odczy
towej (4). Sygnały z fotodetektorów (5 1 6 )
umieszczonych w tych obszarach interferencji
są również sinusoidalną funkcją przemieszcze
nia wzorca (3) względem płytki odczytowej (4).
Wzorzec (3) ma postać liniału lub kręgu.
(1 zastrzeżenie)

G01K

P, 251581

85 01 17

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polaka
(Antoni Latuszek, Zygmunt Zawisławski).
Sposób
pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła

G01J

P. 251673

85 01 22

Instytut Odlewnictwa, Kraków, Polska (Wojciech Leśniewski),
Układ elektroniczny pirometru blchromatyczne^o
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu elektronicznego pirometru bichromatycznego, nie wymagającego stosowania precyzyjnego
układu optycznego, a równocześnie zapewniającego prostotę uruchomienia części elektronicznej
pirometru.
W układzie według wynalazku w torze pomiarowym pirometru zastosowano stałoprądowy układ
logarytmujący połączony poprzez kondensator (C)
z liniowym prostownikiem (P)« Rolę układu logarytmującego spełnia albo wzmacniacz logarytoujący (w) albo detektor połączony równolegle
z opornikiem«
(4 zastrzeżenia)

Celem wynalazku jest opracowanie takiego spo
sobu pomiaru, który będzie prosty i jednocześnie
bardzo dokładny.
Badanej próbce (1J, a także poprzez tę próbkę
dodatkowemu ciału (2; przekazuje się ciepło wy
twarzające się podczas przemiany fazowej ciała
(4)i Ciało (2) również utrzymuje sie w stanie
przemiany fazowej, przez co utrzymuje się stały
i dokładnej wartości gradient temperatury próbkli Hasa ciała powstałego po przejściu tego cia
ła (2) w inny stan skupienia jest mierzona, a
także mierzony jest przekrój poprzeczny próbkii
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Współczynnik przewodzenia ciepła materiału próbki wyznacza się ze znanych wzorów*
(1 zastrzeżenie)

CO1K

P. 251621

L5 01 18

Eyrekcja Okręgu Poczty i Telekomunikacji,
Ośrodek Techniki Optotelekomunikacyjnej, Lublin,
Połyka (Jerzy Wnuk, Wiesław Paluszkiewiez)«
Dwukanałowy pirometr dwubarvowy
Vyrialazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
dwukanałowego pirometru dwubarwowego do bezdotykowego pomiaru teiaperatur, niewrażliwego na
zakłócenia e^ktromagnetyczne lub zmiany temperatury otoczenia.
Dwukanałowy pirometr dwubarwowy wyposażony
jest w układ optyczny (1) połączony z wiązką
światłowodów (2), której rozdzielony koniec jest
polqczony z fotodetektorami (5) poprzez filtry
optyczne (*•).
Do fotodetektorów (5) dołączony jest układ
konwerterów prąd-częstotliwosc (6;. Z wyjściem
jednego fotodetektora (5) połączono jest źródło
prądowe (7), zaś zasilacz (9) połączony jest z
układem konwerterów prąd-cz^stotlii.ość (o),
źródłem prądowym (7) i licznikiem stosunku częstotliwości (8). Układ konwerterów (6) ma dwa
wyjścia połączone z wejściami licznika stosunku
częstotliwości
(8).
(2 zastrzeżenia)

G01M

*cOT

P. 251575

85 01 17

Centrum Mechanizacji Górnictwa M Komag% Gliwice, Polska (Wacław Warachim, Wojciech Skoczyński.
Jan Dębieć, Marek Wojtaszczyk, Roman Krzewiński,
Mieczysław Zieliński, Kazimierz Kowalczyk, Andrzej
Spychała, Hubert Niesyto, Edward Łlodarczyk)«
generator dynamicznesp obejrzenia obudowy
górniczej

J01K
G08B

P. 251751

85 01 28

Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektrotechniki
M
M
i Automatyki Górniczej EMAC , Katowice, Polska
(Michał Kondek, Ludwik Korczak, Janusz Tobiczyk,
Andrzej Turek).
Czujnik dwustanowy temperatury powietrza
Celem wynalazku jest skonstruowanie czujnika
wygodnego w zastosowaniu i prostego w obsłudze.
Czujnik ma wymienny element sygnalizacyjnopomiarowy (1) mocowany współosiowo w osłonie (2),
składający się z tulei (10) z osadzonym wewnątrz
współosiowo termokontaktronem (11) połączonym dalej poprzez układ elektroniczny (6) z listwą zaciskową (7) przewodów systemu transmisji sygnałów dwustanowych« Termokontaktor osadzony jest w
tulei tak, że z dolnej jej częaci wystaje co najmniej połowa zbiorniczka z cieczą termometryczną,
a przestrzeń między nimi wypełniona jest elastycznym materiałem izolacyjnym (12U Osłona przytwierdzona jest do i tyty noánej (3; obudowy zamkniętej pokrywą (5)« Od zewnątrz do płyty nożnej
przytwierdzony jest również przepust kablowy (9;
i uchwyt mocujący (17). a od wewnątrz wspornik
(8) służący do mocowania usytuowanych wewnątrz
obudowy układu elektronicznego (6) i listwy zaciskowej (7) i
Czujnik przeznaczony jest do zdalnej kontroli
i sygnalizacji przekroczenia granicznych wartoáci temperatur powietrza, zwłaszcza kopalnianego
w rejonach o podwyższonej temperaturze*
(3 zastrzeżenia)

Celem wynalazku jest skonstruowanie generatora syuiuüujifce^o tąpniecie stront; ;*OT*Otworu poprzez wybuch materiału wybuchowego i umożliwiającego wykonanie kolejnych prób w identycznym
wzajemnym położeniu generatora względem badanego
elementu«
Generator zawiera cylinder z tłokiem, który
spełnia rolę elementu udarowego« W dnie cylindra
(8) wykonane są symetryczne konory (10) na pomieszczenie materiału wybuchowego. Materiał wy-, •
buchowy dozuje się do każdej z komór poprzez otwory (6, 7) w pobocznicy cylindra. Otwory te wywiercone są pod kątem umozliwiajqeyia grawiťa yjne wypełnienie komory materiałem wybuchowym już po
wstępnym rozparciu badanej sekcji obudowy (1) pomiędzy spągiem a generatorem wspartym o strop (5)
stanowiska badawczego« Cylinder (B) zamknięty jest
ogranicznikiem (13) skoku tłoka (9),
('• zastrzeżenia)
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Instytut Komputerowych Systemów Automatyki
i FtoaJarów, Wrocław, Polska (Henryk Stybei,
Jerzy Kamberg, Roman Gawlak, Broanjjtław Namyślak).
Głowica zanurzeniowa do pomiaru własności iizyko-choaiczny;h cieczy
wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
głowicy zanurzeniowej do pomiaru własności fi
zyko-chemicznych cieczy* mającej zastosowanie w
aparaturze chemicznej, głównie do pomiaru własnoici roztwórów wodnych lub cieczy technologicz
nych
Głowica zanurzeniowa według wynalazku aa w
cylindrycznym korpusie (1) centralnie usytuowa
ny układ (6) mechanicznie oczyszczający elektro
dy pomiarowe, który w dolnej części Jest zakoń
czony czyszczącymi pierścieniami (18J zamocowa
nymi w gnieździe (21), zaś w górnej części jest
zaopatrzony w skokowy, nastawny suwak {22) -cwitwierdzony z jednej strony sworzniem (23) do
obrotowej belki (24) połączonej z przekładnią
silnika (5), zaś z drugiej - iest osadzony w
nastawnych otworach układu (6) i zamocowany pro
wadzącym, sworzniem (25), natomiast cały układ
(6) jest umieszczony w uszczelniającym gnieź-.
dzie (7) bazowej płyty (2) oraz w przelotowym
gnieździe (16) obudowy (12) głowicyi
(1 zastrzeżenie)

G01N
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Politechnika Warszawska. Warszawa, Polska
(Jerzy Kowalski, Roman Matla, Andrzej swierczyriski)i
Urządzenie do badania szczelności izolacji ruro
ciągów metalowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie badania izo
lacji rurociągów metalowych urządzeniem o niskim
poborze prądu, nie wymagającym połączeń z ziemiąi
> urządzeniu według wynalazku w obwód wyjścio
wy kondensatora podwyższającego (c) włączony Jest
szeregowo z uzwojeniem pierwotnym cewki wysokiego
napięcia (CWN) tyrystor (Ty). Uzwojenie wtórne cew
ki (CWH) jest połączone z sondą pomiarów: (S) oraz
iskiernikiem wyładowczym (Iw), szeregowo połączo
nym z rezystorem pomiarowym (Rp)» Rówiicle^Le do
rezystora (Rp) włączony jest blok wykrywania nie
szczelności izolacji (BWNI), wyjście którego jest
połączone z blokiem sygnalizacji (BS),
(1 zastrzeżenie)

G04Q
G01R

P. 251546
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Fabryka Mierników i Komputerów "Era* im. J.
Krasickiego, Varszawa, Polska (Jan Krekora).
Ustrój pomiarowy miernika magnetoelektrycznego
Celea wynalazku jest uproszczenie konstrukcji
układu poi..iarowego oraz ułatwienie i skrócenie
jej montażu.
Według wynalazku ustrój pomiarowy ma zamknięty rdseriiotrzyoak (1), wewnątrz którego umieszczony jest cylindryczny magnes rdzeniowy (2), mający na powierzchni cylindrycznej dwa wzdłużne,
leżące naprzeciw siebie wgłębienia. Położenie magnoüu (2) w rdzeniotrzymaku (i) ustalają dwa trzymacze (3), najkorzystniej z tworzywa termoplast
tycxnego wsunięte we wgłębienia magnesu, między
ścianki wgłębień a rdzeniotrzy&ak i jednocześnie
między górną część rdzeniotrzymaka (1) a powierzchnię czołową magnesu (2). Na rdzeniotrzymak (1)
nasunięte jest jarzmo (<•) dociskające trzyaac2e
(3) do magnesu (2) w kierunku promieniowym,
(5 zastrzeżenia)

P. 254528

Ot, 07 11

Ryszard wyganowski, Wrocław, Polska (Rys..ard
Wyganowski),
Elektroniczny zeftar szachowy
Zegar według wynalazku ma przycisk (n.) do włą
czania i wyłączania zegara, dźwignie (oa 1 ób) do
uruchamiania pomiaru zużycia czasu przrz poszcze
gólnych zawodników, ekranik (2) limitu <;2o:iu 'wy
świetlający 3 cyfrową liczbę minut, którą kaidy
z zawodników raa do dyspozycji do pierwszep kontro
li czasu, przycisk (7) przerywania pomiaru czasu,
ekrany (Ba i 8b) zużycia czasu przez poszczę/jolnych zawodników, oraz ekraniki (9a i 9b) wyświe
tlające numery kontroli czasu dla poszczególnych
zawodników.
Przycisk włączający i wyłączający zegar oraz
przycisk przerywania pomiaru zużycia czasu osło
nięte są klapkami dla zabezpieczenia przed przy
padkowym wciśnięciem.
{*> zastrzazen)
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(3)i Drążek kontaktowy zakończony jest z jednej
strony ijałka (5), a z drugiej wycinkiem kuli
(6), który dociskany jest do dolnej płytki nośnej poprzez podkładkę wz&acniającą (7), płaską
sprężyną dociskową (8)i Na wierzchu górnej płytki nośnej w otworze drążka kontaktowego znajduje się płytka kontaktowa (9) mącąca cztery styki,
(2 zastrzeżenia)

G05D
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Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, Raszyn, Polska (Tadeusz Kaczorowski)»
Hydrauliczny, .transformator mocy
Hydrauliczny transformator n:ocy znajdujący
zastosowanie w pulsacyjnych nawodnieniach rolniczych oraz w instalacjach wodnych koaunalnych
i przemysłowych, do zwiększania ciJnienia w sieciach odbiorczych (uzyskanie dużego zasięgu
strugi wody), składa się z dwóch zespolonych
zbiorników (1 i 2) wodno-powietrznych, oraz samoczynnych zaworów, przy czym zbiorniki te są
oddzielone zespolonymi laec'hran&iri (3 i 4) o różnych średnicach, a układ sterowania składa się
z samoczynnego zaworu (12) otwierającego się,
pod vplyvem wzrostu ciśnienia w zbiorniku (2),
oraz saEOczynr.ego závoru (5) otwierjjqcego się
pod wpływem spadku ciśnienia w komorze (22).
(3 zastrzeżenia)

G06F
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Przedsiębiorstwo Zagraniczne w Polecę "SPARKS" t Zygiuunt Piłat, Wesoła, Polska (Grzegorz
Majczak, Jerzy Łowiński).
Manipulator drążkowy
zwłaszcza do inikrofcomputera osobistego
Wynalazek rozwiązuje zagadnieńic opracowania
konstrukcji manipulatora drążkowego, który umożliwia kierowanie obiektem w oámiu dowolnych kierunkach na ekranie monitora.
Kanipulator ma metalowy okrągły drążek kontaktowy (4) zamontovaný w otworach znajdujących
się w górnej (1) 1 dolnej (2) płytce nożnej przedzielonych izolacyjnymi tulejkami dystansowy mi

C06F
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Przedsiębiorstwo Zagraniczne w Polsce "SPARKS" - Zygmunt Piłat, Vosoła, Polska (Grzegorz
Kajczak, Jerzy Łowińskl),
Interfejs manipulatora drukowego
zwłą-zcza do Łii:rc.kJH:i>utfcrcL otaMate/ro
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu "interfejsu pozwalającego uzyskać osiem
kierunków danych mikrokomputera*
Bramki adresowe (1 i 2) wyjściami swymi połą
czone są z wejściami (z i H) bramki głównej (3),
która następnie suyrn wyjściem połączona jest z
wejściem (k) braiski sterującej (4), Wszystkie
wejścia bramek adresowych, bracki głównej i ste
rującej stafriowią szyny adresowe mikrokomputera
(AO + A 7 ) , (TORS, TH i im). Wejście bramki ste
rującej włączone jest do ośmiu buforów trójstanów (5 + 12), które następnie z jednej strony
połączone są z połączeniami (a + h) drążka ste
rującego, oraz poprzez rezystory terminujące
(R1 + R8) z plusem zasilania (Uc), a z drugiej
strony z szynami danych niikrokomputera (DO • U7)»
(1 zastrzeżenie)

G11B
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Łódzkie Zakłady Kinotechniczne "prexer"t
Łódź, Polska (Henryk liycz, Franciszek Szcze
panek, Jerzy Radwański, Zenon Mazurek, Irene
usz Stachowiak)*

utworzona jest z przesłony (6) ze szczeliną (7)
1 stanowi jednocześnie ściankę przednią komory
odbiorczej (8) odbijającej promieniowanie, wyposażonej w obiektyw (9) i odbiornik
promienio1
wania (10).
i * zastrzeżenia)

Spoąób i uradzenie do optycznego odczytu dźwicku"zapisanego na taśmie filmowej
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu Jest
opracowanie sposobu i urządzenia, umożliwiają
cych optyczny odczyt dźwięku zapisanego na taś
mie filcowej.
Sposób polega na tym, że taśmę filmową opa
sującą bęben dźwiękowy naświetla się promienia
mi emitowanymi z nadajnika promieniowania pra
cującego w niewidzialnej części widma.
Urządzenie ma n?dajnik promieniowania (1),
emitujący proaieniowanie podczerwone, który
umieszczony Jest wewnątrz bębna dźwiękowego (2)
na wspólnej osi z obiektywem (4)» umieszczonym
w światloszczelnej, pochłaniającej światło, ko
morze transformującej (5), której ścianka tylna

DZIAŁ H
ELEKTROTECHNIKA
H01H

P. 251618
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Przemysłów Instytut Automatyki i Pomiarów
"MERA-PIAP", Varszava, Polska (Hilary Grupiński,
Włodziroierz Gwiazda)à
Bmetalowy ogranicznik temeratury
dwustopniowego działąnia
Przedmiotem wynalazku jest bimetalowy ogranicznik temperatury dvíustropnloweco działania,
skutecznie zabezpieczający urządzenia elektryczne przód uszKodsenic-ia»
Ogranicznik ttjrperatury Qa zespół bimetalowego czujnika temperatury zawierający czujnik
temperatury ( 2 ) , na którym ułożona jest p r z e kładka (3) i pierścień (h)i Ka pierścieniu (U)
ułożony jest samoczynny blrotalowy czujnik t e m peratury ( 5 ) , a na nim ułożona jest przekładka
(6)» Popychacz ( ö ) z materiału dielektrycznego
przenoszący ruch poraiędzy pierścieniem ( 6 ) , a
zworą (10) jest prowadzony w otworze prowadnicy ( Y ) wykonanej ró\raież z materiału dielektrycznego ; W korpusie (12) wykonanym z materiału
«loktroizolacyjnego połączonym w sposób trwały
z obudową (1) umieszczone są zestyki (9) o b w o du elektrycznego, "i przycisku (13) znajduje się
sprężyna ( 1 1 ) , która dociska zworę ( 1 0 ; do z e s tyków (9)i
(1 sastrzeżenie)

H01H
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Politechnika Łódzka- Łódź, Polska (Eugeniusz
Walczak, Krzysztof Holi)*
Układ stykowo-gaazenlowy łącznika nlsklejp
napięcia
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
technologii wykonania układu stykowo-gaszeniowęgo niskonapięciowego łącznika dwuprzerwowego*
¥ układzie według wynalazku styki (1, 2, 3)
są usytuowane wewnątrz zamkniętej pętli, złożo
nej co najmniej z dwóch elementów gaszących (5,
5 5 o kształcie zbliżonym do litery U, wykona
nych z materiału ferromagnetycznego i usytuowa
nych w jednej płaszczyźnie oraz dwóch elementów
izolacyjnych {6, 6 ) mocujących usytuowane na
przeciw siebie w jednej osi końce (7» 8 1 9 , 10)
elementów gaszących (5 i 5 )j
Wewnętrzne brzegi (11, 11 ) elementów gaszą
cych (5, 5 ) są równo oddalone od brzegów (12,
12 ) styków (1, 2, 3), co najmniej w obszarze
nakładek stykowych (13, 1*», 15, 1o)i
(7 zastrzeżeń)
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Zakłady Uytwórcze Lamp Elektrycznych "Pola«*,
Zakład Doświadczalny Sprzętu Oświetleniowego 1
Urządzać Technologicznych, Varszawa, Polska (Roman Pietruczak, Krzysztof Pietruczak,
Marek Ulr
biych, Jan Głuch, Zbigniew ichowicz f Andrzej
i;ar*iński);
Sposób stapiania balonów lamp oświetleniowych z
icu zestawa-mi elektrodowymi i urządzenie do slEa"pIanfa balônôw lanp oświetleniowych z ich zestawami elektrodowymi
Vyňalazek rozwiązuje zagadnienie udoskonalęnia sposobu stapiania balonów lamp oświetleniowych, zwłaszcza rtęciowych z ich zestawami elektrodowymi.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
odcinaną część szyjki (3) balonu utrzymuje się
współosiowo z zestawem za ponocą sił odśrodkowych i to niezależnie od współosiowego prowadzenia górnej części balonu względem zestawu«
Pcdczas mięknięcia szkła opadanie szyjki ku dołowi częściowo hamuje się až do rozpoczęcia
stapiania balonu z zestawem po czym ruch ten
hamuje się całkowicie aż do zakończenia stapiania i odcięcia szyjki.
urządzenie ma korpus (k) z kolumnami (5) i
wrzecionem (6), na którym jest zamocowany regulator odśrodkowy z wahliwymi ramionami (13) o
zróżnicowanym profilu powierzchni bocznej i procami O M . Korpus (i*) ma ponadto ogranicznik ruchu wrzeciona (6) i zbijacze (16) odciętej szyjki (3).
(4* zastrzeżenia)

H013
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Vojsková Akademia Techniczna im; Jarosława
Dąbrowskiego, Varszawa, Polska (Zdzisław Maciejewlcz, Stanisław Rutkowski, Elżbieta Maksymowicz, Andrzej Staniak).
Sposób sterowania głowicą laserową i urządzenie
do steroicania /'.łowicą laserową
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu 1 urządzenia, umożliwiającego szybkie i
zautomatyzowane przygotowanie głowicy laserowej
do pracy,
Spoaób według wynalazku polega na jonizacji
mieszaniny gazowej przy ciśnieniu niższym od
ciśnienia roboczego oraz zachowaniu zadanych odstępów czasowych w procesie sterowania głowicą
laserową (11);
Urządzenie według wynalazku zawiera blok sterujący (22) mający obwody uruchamiające w zadanej kolejności i z zadanymi odstępami czasu zawory (8, 12) oraz zasilacz (21),
(11 zastrzeżeń)

m
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Przemysłowy Instytut Automatyki i Poniaróv
"Kera-Piap", Warszawa, Polaka (Czesław Godzisz);
Symulator wyładowali elektryczności 3tątyczne.1

Kynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
nowego układu symulatora wyładowań elektryczności statycznej.
W symulatorze według wynalazku wejście sterujące (5) układu regulacji (4) napięcia (U )
zasilania przetwornicy (2) jest połączone przez
rezystor (6) z wyjściem układu zadawania (?) napięcia -(U ) przetwornicy.(2) i poprzez rezystor
(9j z łącznikiem stykowym (10) załączającym i
wyłączającym napięcie (U ). oraz z kondensatorem
(11) w sposób zapewniający kontrolowana szybkość zmian napięcia (U ) przetwornicy J2J przy
zmianach wartości elementu zadającego (8; oraz
zwieraniu i rozwieraniu łącznika stykowego (10);'
Ponadto, pomiarowy zacisk uziemiający (18) symulatora
(1) połączony ject przez dużą lmpedanC
J Ç (19) z przewodem ochronnym (20) zewnętrznego źródła niskiego napięcia stałego (3) i 2 zewnętrzną okładzir i kondensatora magazynującego
(16) układu wyładowczego (12), Kondensator magazynujący (16) złożony jest z parzystej liczby
płytek obustronnie foliowanych materiałem przewodzącym, połączonych tak, że ma wysoką częstotliwość rezonansową własną.

Kapiecie wyjściowo (U ) symulatora (1) wv
pujące na kondensatorz? magazynującym (16)
rzone Jest w obwodzie niskiego napięcia poprzez
pomiar napięcia (U ) zasilania przetwornicy (2)
za F°a»ocť\ układu (Ml) zawierającego przetwornik analogowo-cyfrowy współpracujący z liniowy»
wyświetlaczem cyfrowym.
(2 zastrzeżenia)
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Układ zabezpieczający nadaje się ao ochrony
przettjżeuiowej wszelkich silników asynchronicznych, zwłaszcza w trudnycr warunkach eksploatacyjnych.
(1 zastrzeżenie)

85 01 22

Zespół Projektowo-yykonawczy Automatyki i
Instalacji Elektrycznych, Spółdzielnia Pracy,
",\ÍE;:OR"t Gdańsk, Polska (Andrzej Płotka, Marek Woloszyk, Ryszard Konkol).
IHektrcnlczny układ zabezpieczenia termicznego
maszyny elektrycznej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu do zabezpieczania maszyn elektrycznych
przy pracy w szybko zmiennych warunkach obciążuiii.
Układ.zabezpieczenia maszyny elektrycznej
skła-Ja się z przetwornika (I/U) prądu obciążenia na napięcie, klucza elektronicznego (KF),
przetwornika (u/r) napięcia na częstotliwość,
etei\ijącego kluczem eüctronlcznym, termicznego
modelu maszyny elektrycznej (M), kondensatora
(C) przełączanego kluczen elektronicznym (KF)
oraz z układu pregowe^o (UP), który steruje
wyłącznikiem (S) zasilania maszyny elektrycznej.
(1 zastrzeżenie)

HOZH

Pi 255759

85 10 11

Pierwszeństwo i 84 11 13 - RFN (nr 34 41 403.7).
Rheinmetall GmbH, Dusseldorf, Republika Fede
ralna Niemiec4
Układ połączeń do vłączanla obciążeń rzeczywi
stych i indukcyjnych w obwodach prądu stałego

H02H

P. 251669

85 01 22

Zespół Projektowo-Víykonawczy Auto&atyki i Instalacji Elektrycznych, Spółdzielnia Pracy "APEMCR", Gdai^sk, Polska (Mirosław Kuik).
Elektrcniczny ukjtad zabezpieczający do silników
asynchrnicznych
"Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
uniwersalnego układu zabezpieczającego, zapewniającego Fełną ochrenę przetężeniową, przy Jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu mozliwoicl
cieplnych silnika.
l'1-Jtad według wynalazku Jest zasilany z przekładnikćw prądowych (P1, P2, P3) poprzez prostownik (D1-D6)i Za poteocą elementów (R1-R9),
(cn-C6), (D7-D13), (T1), (T2) modelo%i-ana Je3t
krzywa nagrzewania lub stygnięcia maszyny oraz
dobierana automatycznie do warunków chłodzenia.
Elementy (R11, R15, R16, C?, C8, D15, D16) stanowią zintegrowany człon kretkozwłoczny oraz
zabezpieczający przed pracą dwufazową. Oporniki
(R13j R1*») są eleEentamł wyzwalacza bezzwłoczregoi Poprzez sum:ator rii.icv.y (D17, D18, tV}^ i
potoncjocetr (FW) sypnaly z poszczególnych c^ionć* są podawane na układ progowy złożony z elenjontćw (R1Q, R20, CO, D 2 % ?G-?9). Elemente« wykonnwezyn Jest przekûiniJt (PN)«

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu połączeń do włączania obciążeń rzeczywis
tych i indukcyjnych w obwodach prądu stałego 1
zmiennego, zabezpieczonego przeciwzwarciowo 1
przeciwprzeciążeniowo,
V układzie według wynalazku, Jako wyłącznik
obciążenia zastosowano regulator bocznikowy z
Jednym tranzystorem polowym (T1) Jako elementem
wykonawczym. V obwodzie bramki tranzystora po-
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ittwegd (T1) włóczony jest klucz (S1), którego
%«?jćci«5 sterujące jest połączone poprzez układ
8teru,jycy (SIE) z łucznikiem zbliżeniowym (NS)
1 2 utul t i wibratorem monostabilnyo (MF1). Z obu
dową tranzystora polowego mocy (T1) połączony
je3t rezystor (RT) przeznaczony do pomiaru tem
peratury.
(9 zastrzeżeń)

K02J
HO1M

Pi 251562

Układ ogranicznika rozładowania akumulatora
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu pozwalającego ograniczyć rozładowanie
baterii akumulatorów poniżej napięcia krytycznego, pracującej buforowo z prostownikiem napięcia zasilającego.
Układ według wynalazku składa się z układu
porównania (UP), przekaźnika (P) odłączającego
baterię akumulatorów (BA) i z rezystorowego
dzielnika napięcia (R1, R 2 ) . (1 zastrzeżenie)

P. 251732

Elementy wykonawcze ograniczników temperatury (5) są połączone ze sobą szeregowo, tworząc układ wyzwalania zanikowego*
(A zastrzeżenia)

H02K

P. ,257679 T

86 01 29

85 01 15

Instytut Maszyn Matematycznych, Varszawa,
Polska (Marian Włodarkiewicz, Zenon Karpitfski).

H02J
H02M

Nr 15 (32S) 198»)

Wynalazek rozwiązuje j.i^dctaienie opracowania
takiej zasady budowy wielożłobkowych stojanów
elektrycznych maszyn wirujących oałej mocy, według której technologicznie podzielony pakiet stojana" można uzwajać na typowych nawijarkach. Powierzchnia podziału pakietu stojaiia według wynalazku, przebiega obrysea dna żłobków D dzieląc
stojan na dwa podzespoły: uzwajany podzespół
technologicznie zmostkowanych nablegunników (3)
oraz Jarzma (A). NoDinalnv rfôvn^trzny otwór stpjana (d) uzyskuje się obróbką meclianiczną w ostatniej operacji po wsajoauriynj ustaleniu części
stojana za poasocą tworzywa sztucznego (5), odpowiednio ukształtowanego metoda zalewania, za»
prasowania lub
wtrysku.
(2 zastrzeżenia)

85 01 28

Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektrotechniki
i Automatyki Górniczej MJEłiAC% Katowice, Polska
(Marek Kobylecki, Zbigniew Kowalski, Henryk Pudełko).
Układ zabezpieczenia pracy równoległej torów prą*
dowych i aporatúry łączeniowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia pracy równoległej torów prądowych i aparatury łączeniowej, zwłaszcza równolegle połączonych
trójfazowych łączników próżniowych pracujących
w warunkach zmiennej częstotliwości prądu*
Układ zabezpieczenia zawiera równolegle połączone trójfazowe tory prądowe (1. 3 ) , w których w
każdym przewodzie pierwszego trójfazowego toru
prądowego (1) i w każdym przewodzie drugiego trójfazowego toru prądowego (3) Jest umieszczony ogranicznlk temperatury (5).

H02P

P* 251530

85 01 17

Fabryka Aparatury Elektromedycznej, "Famed",
Łódź, Polska (Artur Makowski)i
Sterownik łącznika tyrystorowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sterownika zapewniającego załączanie łącznika z
minimalnymi stratami mocy, a tym samym pozwala
jącego na stosowanie elementów małogabarytowych,
niskoomowych.
Układ zawiera tyrystory (1, 2) w układzie od
wrotnie równoległym, połączone z układami stero
wania (15, 5) zawierającymi tranzystory (6,. 10),

których bazy połączone są z przełącznikami (7, 11)
podającymi sygnał załączenia łączników. Obwody
sterowania (5. 13) połączone są szeregowe z kondensatorem (8) o odpowiedniej pojemności, który
zasila prądem branki tyrystorów (1, 2 ) . Równolegle i przeciwsobnie do każdego tyrystora załączona jest dioda.
(1 zastrzeżenie)

ffl1.
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Nr 15 (329) 1986

P* 252653 T

emitorowy w układzie Darlingtona (T2, i\))f scalony dyskryoinator napięcia (M1) w postaci
przerzutnika Schmitta oraz odwracający fazę
stopień końcowy (M2),
(2 zastrzeżenia)

85 03 29
H03K

Andrzej Pudzyński, Otwock, Polska (Andrzej
PudsyńskiJ»

Sposób procesowania elektrycznych sygnałów ana»
lodowych' í kompandor dynamiki
wynalazek rozwiązuje zagadnienie redukcji szumów w elektroakustycznych urządzeniach rejestrujących i odczytujących*
Sposób według wynalazku charakteryzuje się
tym, że sygnał przepuszcza się przez układ mos-*
tków o zmiennych rezystancjach znajdujących sie,
w dwóch gałęziach mostka i szybkości zmian rezystancji zależnej od wielkości i od zmian wielkości sygnału«
W skład układu według wynalazku wchodząt wzmacniacz sterujący (W), układ mostkowy (M), układ
różnicowy (RT, przełącznik rodzaju pracy zapisodczyt (0, Z) oraz odłączany układ (DP) deemfazy,
odczytu, a preeafazy zapisu* (2 zastrzeżenia)

P. 251655

85 01 23

Stanisław Matyjaszczyk, Warszawa, Ftolska (Stanisław Matyjaszczyk).
Pojemnościowe, zbliżeniowe, przełączniki bezstykowe. o zwiększonej odporności na zakłócenia pochodzace od źródeł zasilania
Przełącznik bezstykowy według wynalazku zawiera układ sterujący (A), układ progowy (B), i układ
wykonawczy oraz filtry, złożone z elementów (C1,
R1, C2, R2), włączone na wyjściu układu sterującego (A).
(2 zastrzeżenia)

H03K
A51H

P. 255454 T

85 09 19

Adam Górski, Piotr Szczypiorski, Jacek lir-odowicz, Warszawa, Polska (Adam Gór3ki, Piotr Szczypiorski, Jacek Brodowieź).
Układ Reneratora impulsów prostokątnych, przeznaczony w szczególności do elektřostyímurac.il ciała
ludzkiego

H03K

P. 251561

85 01 15

Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa, Pol
ska (Roman Marciniak, Zenon Karpiński).
Generator impulsów prostokątnych, zwłaszcza wolnych
przebiegów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ge
neratora impulsów prostokątnych o dużej stabilnoś
ci temperaturowej pracy, wykorzystującego układ
scalonego przerzutnika Schmitta*
Generator według wynalazku zawiera źródło prądowe
(Tl) ładujące kondensator (C), separator-wtórnik

Vynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu pozwalającego uzyskać sygnał o bardzo dużej amplitudzie i płynnej regulacji amplitudy.
Układ według wynalazku stanov/i zasilacz (1)
równolegle połączony ze spustowym blokiem (2) i
generatorem impulsów (3), którego wyjście ^est
dołączone do spustowego bloku (2), którepo wyjściowy sygnał jest sygnałem użytecznym.
(1 zastrzeżenie)
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sposób zasilania według wynalazku polega na
tyn, że do sekcji UKF napięcie zasilania (Z)
doprowadza się poprzez jedno z uzwojeń dowolnego oscylatora (1,2 lub 3) fal długich, średnich lub krótkich i czterosekcyjny przełącznik
zakresów (7)«
(1 zastrzeżenie)

H05B
H03M

P. 251731

85 01 28

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Medycznej MORMEDlł, Warazawa, Polska (Czesław Taraszewski, Marek Kozub).
Układ zabezpieczający przetwornik cyfrowo-analogowy Ckos przed uszkodzeniem
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu» pozwalającego włączać i wyłączać napięcie zasilania» odniesienia i sterujące kluczami
przetwornika cyfrowo-analogowego, w dowolnej kolejności i
W układzie według wynalazku dioda (D-) dołączona Jest do napięcia zasilającego (Uz*) przetwornika (CA), a anodę do napięcia zasilającego (Uz 2 ) układu sterującego (ZL). natomiast dioda (Dp7 włączona jest między napięcie zasilające (UZ 2 ), * układ sterujący kluczami (ZL)«
(1 zastrzeżenie)

HOAB

P. 254567 T

85 07 15

Zakłady Radiowe *Unitra-Rzeszów", Rzeszów,
Polska (Andrzej Wasilewski).
Sposób zasilania
sekcji VKť w odbiorniku radiowym
Wynalazek rozwiązuje problem uproszczenia
konstrukcji odbiornika radiowego wielozakresovego oraz zmniejszenia Jego wymiarów gabarytowych.

P. 254697 T

85 07 ?6

Instytut Metalurgii Żelaza im« Stanisława
Staszica, uliwice. Polska (Lotar Tomczyk, Tadeusz Videra, Eugeniusz Matula).
Elektroda trzonowa dla pieca elektrycznego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
elektrody, której konstrukcja umożliwiałaby Jej
szczelne zabudowanie w trzonie pieca*
Elektroda dla pieca elektrycznego do topienia stali, składająca się z części dopruwad^aJąceJ prąd poprzez trzon pieca do ;jego wnętrza
oraz elementów chłodzących, charakteryzuje alę
tym, że cz^ać doprowadzająca prąd do jieca poprzez trzon składa się z trzech częicl, rozlicznie szeregowo ze sobą połączonych, przy czym
część elektrody (3) od strony doprowadzenia.prądu połączona Jest zarówno z częścią elektrody
(2), jak i częścią elektrody (1) bezpośrednio,
a częać elektrody (2) i część elektrody (3) ma
na swoi» obwodzie pierścienie chłodzące.
(5 zastrzeżeń)

II.

V Z O R Y
DZIAŁ

U Ż Y T K O W E
A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
AO1B
B27B

*. 75756

85 10 18

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "Predo«", Warszawa, Polska (Paweł Neubart, Marian Dytrych).
Piła ramową
Piła stanowiąca dodatkowe wyposażenie urządzenia do obróbki gleby na małych areałach, rozszerza zakres czynności możliwych do wykonania
przy pomocy jednego urządzenia*
Piła charakteryzuje się tyn, że z wyjściem'
wolnoobrotow/m
silnika elektrycznego sprzęgnięty jej-J; zespół przeniesienia napędu, którego
obudowa (5) połączona Jest wahliwie z prowadnikiem (6) ramy (3) brzeszczotu (4)* Obudowa ("5)
podparta Jest wspornikiem (8), do którego zamocowana jest podstawa (9) połączona łącznikiem
(10) z obudową (5)«
(2 zastrzeżenia)

A01K

W. 75731

85 10 15

Oswald Klemens, Henryk Sołtys, Bielsko-Biała,
Polska (Oswald Klemens, Henryk Sołtys).
Przelotka szcżytowa do kija wędkarskiego

A01B

W

76301

85 12 30

Ilajnow&ki Zakład Przemysłu Maszynowego Leśnictwa, Hajnówka, Polska (Jan Skiepko, Anatol
Oniszczuk).
Pług talerzowy
Przedmiotem wzoru użytkowego jest pług talerzowy, mający zmienną szerokość roboczą, przeznaczony do orki nowin i gleb zakorzenionych.
Pług ma segment główny (1) ramy, do którego
za pomocą kołnierzy (9) mocowany jest segment
dodatkowy (2) ramy a do niego również za pooiocą
kołnierzy (9) koło bruzdowe (5)i
Korpusy talerzowe (3) mocowane są do sedimentu głównego (1) ramy za poniosą jarzm (7) a boczne koło podporowe (U) z wykorbionym wałkiem zawieszenia (6) mocowane jest jarzmami (8).
(2 zastrzeżenia)

Wzór rozwiązuje zagadnienie uproszczenia konstrukcji przelotki przy zachowaniu jej dużej wytrzymałości oraz trwałości.
Przelotka ma korpus wykonany całkowicie z
tworzywa sztucznegoi Tulejka mocująca (1) korpusu ma zaáleplony z jednej strony otwór wewnętrzny; Od strony zaślepionego końca tulejka mocująca (1) połączona jest z obejmą (2), w której osadzony ^est porcelitowy pierścień (3)i Połączenie tulejki mocującej (1) z obejmą (2) wzmocnione jeat trójkątnymi żebrami (4).
(2 zastrzelenia)
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AO1K

W. 75820

85 10 28

Aleksander Zając, Kraków, Polska (Aleksander
Zając)i
Złącze do wędzisk wieloczłonowych
Vzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększe
nia trwałości i niezawodności działania złącza*
Górna część gniazda (1) jest uformowana na
kształt kielicha (3) i wraz z czopem (2) tworzy
połączenie kielichowe* Nadto krawędź (5) kieli
cha (3) jest zawinięta n* całym obwodzie, a wew
nętrzna powierzchnia kielicha (3) «a co najmniej
trzy podłużne wypukłościi
Złącze uoożliwia połączenie, w sposób rozłączny,
poszczególnych członów wędziska*
(k zastrzeżenia)

Nr 15(329)1986

zamocowana kolumnowa obudowa (8), wewnątrz której zamocowany jest iliiaak (9) mający na dole
tarczę zabierakową (10). ślimak napędzany jest
od silnika (13) zamocowanego do obudowy. Do
części środkowe:} obudowy zatocowane 3ą rurkowe
spryskiwacze (14) połączone dopływową rurą (15),
a do części górnej obudowy zaaocowany jest zespół rozdrabniacza zbudowany ze spodniej gardzieli (16) i górnej gardzieli (17) oddzielonych od
siebie ścianką z zastawką (18), przy czym do
ácianek gardzieli (16) jest zamocowany bębnowy
rozdrabniacz (19) napędzany od silnika (20) zamocowanego do gardzieli (17). (1 zastrzeżenie)

A41D

W. 75678

85 10 07

Tadeusz Malinowski, Katowice, Jan Małecki,
Warszawa, Polska (Tadeusz Malinowski, Jan Małącki).
Rękawica ochronna
Wzor użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania rękawicy skutecznie zapobiegającej przedostawaniu się wody lub pyłów do jej wnętrza.
Rękawica ochronna wykonana z guroy, tworzyw
sztucznych lub innego materiału, zwłaszcza IE-J
teriału wodoodpornego, charakteryzuje się tyra,
że mankiet (1) rękawicy (2) jest wyposażony w
usztywniającą wkładkę (3) w kształcie stożka,
którego węższa część jest umieszczona od strony
dłoni*
(1 zastrzeżenie)

A23N

V, 75596

85 09 20

Instytut feudownictv/a, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. Warszawa; Zakład Naprawczy Heohcwiizacji Rolnictwa, Okonek, Polska (Marian
Piotrowski, Andrzej Myczko, Jerzy Barda, Mieczysław Tarasewicz).
Urządzenie do płukania 1 rozdrabniania roślin oko«
poyych
Celem wzoru użytkowego jest skonstruowanie łatwego w obsłudze i skutecznego w działaniu urządzenia zapewniającego przygotowanie czystej karny dla zwierząt.
Urządzenie zbudowane jest ze zbiornika (1),
wewnątrz którego jest prętowa pochylnia (4) i na
spodzie sito* Prostopadle do dna zbiornika jest

tf. 75754

85 10 16

Jolanta Zgorzałek, Varszawa, Polska (Jolanta
Zgorzałek).
Lusterko toaletowe
Wzor użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania rozkładanego lusterka toaletowego.
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Lusterko toaletowe według wzoru złożone jest
z właściwego zwierciadła (1 ;, zamocowanego w
okrągłej ramie (2) osadzonej przeeubowo sa pomocą czopów (S) w otworach (9) piast (10) kabłąka (11)« Kabłąk (11) lusterka stanowi Sedna całość ze stojakiem (3), który w swe I dolnej częaci jest zaopatrzony w prowadnicę (i), mającą w
przekroju kształt «Ivuteovy, przv czym prowadnica
ta v/spóípracuge z provi>did.cą (6; podstawy (5).
Prowadnica (6; ma postać pros topadłościennej
puszki zaopatrzonej w podłużny otwór, a ponadto
z jednej strony w czołom/ otwór (15), zaá z przeciwnej strony, w ściaj \<i (I6)i
(2 zastrzeżenia)

A45D

W. 75787

85 10 24

Przedsiębiorstwo Polonijno-Zagraniczne "EVAPOL", Warszawa, Polska (IsiłodziBierz Majewski.),
Oprawka pomadki do ust
Ttzćr użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia oprawki pomadkl otwieranej Jedną ręką.
Oprawka powadki do ust, składa się z dwuczęścio
wej obudowy (1) oraz z elastycznego paska (2)
zakończonego z Jednej strony kubeczkiem (10).na
pomadkc do ust, a z drugiej strony posiadającego
suwak (11); Pasek (2) z kubeczkiem (10) przesu
wa się w prowadnicach wewnątrz obudowy (1), wy
suwając przez otwór oprawki lub chowając poraadkę do ust, w zależności od położenia suwaka (11)
w szczelinie utworzonej przez podłużne wycięcia
(3) obu części obudowy (l)i
(1 zastrzeżenie)

Klamerka charakteryzuje się tym, że ma kształt
pierścienia kołowego, którego okręg wewnętrzny
tworzą zęby (1), zai okręg zewnętrzny zbudowany
jest w kształcie wydłużonych i odwróconych ll-»
ter U, połączonych ze sobą ramionami (2; przy
pomocy zębów (1), przy czym każde z odwróconych
ramion (2) liter U, oprócz końcowych ramion po
łączone jest tylko z jednym sąsiednim zębem (1)i
(1 zastrzeżenie)

AA6B

Vi 765QZ

86 10 30

Spółdzielnia Niewidomych, Słupsk, Polska (Janusz Zalewski, Kirosław Sœigielski)»
Szczotka do kortów i bieżni
Vzor użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji szczotki, umożliwiającej ustawianie trzonka i płaszczyzny korpusu szczotki pod
odpowiednim kątem oraz przyczepienie szczotki do
ciągnika.
Szczotka do zamiatania, zwłaszcza kortów i
bieżni ma korpus (1) ze wspornikami (2), pomiędzy
którymi znajduje się trzonek (4), W korpusie (i)
zamocowane są wkłady (5) z włosia oraz drut (10)
mocowania siatki. Trzonki (A) posiadają uchwyty
(11) dla mocowania w nich specjalnego zaczepu
ciągnika.
(3 zastrzeżenia)

A45D

W. 75828

85 10 28

Jan Warzyszyńaki, Częstochowa, Polska (Jan
Warzyszyński).

A47G

Hi 75774

Michał Polkowski,
Polkowski).

85 10 22

Varszawa, Polska (Michał

Klamerka do wpinania fryzury, zwłaszcza w postaci
pukli włosów

Zestaw sztućców zwłaszcza dla dzieci

Vzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia elastycznej i rozciągliwej klamerki do upinania włosów*

Vzor użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania zestawu sztućców, przystosowanych przede
wszystkim dla dziecii
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W. 757'łO

85 10 15

Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego, Lublin, Polska (Marian Kozyra, Bolesław Mielec,
Sławomir Borzęcki)«
Aparat do korygowania wad wzroku
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie funkcjonalnego aparatu do badania i korygowania
wad wzroku.
Aparat ma płytę czołową (1), wspartą na nóżkach (2)» Na płycie czołowej (1) są rozmieszczone punkty świetlne (3). Pod płytą (1) jest umieszczony zasilacz (A), zaopatrzony w sensorowe włączniki (5) oraz przełączniki (6) sposobu
zapalania punktów świetlnych (3)i Aparat je3t
zaopatrzony w sygnalizator akustyczny, sterowany wskaźnikiem (8), zakończonym elementem światłoczułym (9). Na ółytę (1) jest nałożona wy•ienna plansza (10; z otworami (11), odpowiadającymi punktom świetlnym*
(3 zastrzeżenia)

Zgodnie z wzorem trzonki (1, la) sztućców,
wykonane z tworzywa sztucznego, maią kształt
wydłużonej litery "S", a dla noża (2) i widelca
(A) te trzonki (1) są zaopatrzone w górnej swej
części we wnęki czaszowate (3). dostosowane do
kciuków dzieci,
(1 zastrzeżenie)

A61B

Vi 72216

84 03 29

Józef Kustra, Warszawa, Polska (Józef Kustra);
Ultradźwiękowy detektor czynności serca płodu
Celem wzoru jest opracowanie przenośnej konstrukcji detektora»
Ultradźwiękowy detektor czynności serca płodu, wyposażony w nadajnik generujący ciągłą falę sinusoidalną, głowicę ultradźwiękową (3) z
przetwornikiem piezoelektrycznym, detektor ampli»
tudy oraz układ scalony zawierający wzmacniacz
wejściowy wysokiej częstotliwości-rezonansowy i
wzmacniacz wyjściowy, według wzoru ma obudowę
o kształcie wiecznego pióra, złożoną z połączonych ze sobą dwóch osłon (1 i 2) o wspólnej osi
geometrycznej» Na końcu osłony (1) jest umieszczona głowica ultradźwiękowa (3), zas na końcu
drugiej osłony (2) jest umieszczone wtykowe gniaz
do (6) słuchawek radlowo-fonenodoskopowycłu
(1 zastrzeżenie)

A61P

y> 75741

85 10 15

Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego, Lublin,
Polska (Edwari Sirdak, Sławomir Borzęcki)i
Aparat do korygowania wad wzroku
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie aparatu umożliwiającego skuteczne korygowanie wad
wzrokui
Aparat ma prostopadłoacienną podstawę (1),
wewnątrz której znajduje się sygnalizator akustyczny* Na wierzchniej płycie (8) podstawy (1)
jest umieszczona kolumna (7), po której porusza
Się napędzany dźwignią (9) uchwyt (8) z osadzoną w nim elektrodą (11)i Elektroda (11) wraz z
leżącą pod nią płytką metalową (12) stanowią
styk elektryczny, współpracujący z sygnalizatorem akustycznymi
(1 zastrzeżenie)

A61F

W. 75742

85 10 15

Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego, Lublin,
Polska (Krzysztof Świerszcz, Sławomir Borzęcki,
Jan Zalewski, Marek Puzowski).

Vzor użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania funkcjonalnego aparatu do ćwiczeń oczu,
zwłaszcza ćwiczeń konwergencjii
Aparat składa się z prostokątnej podstawy (1) t
do której jest zamocowana na dwóch wspornikach
(2, 3) prowadnica (4)• Na prowadnicy (4) są
umieszczone suwliwle sanki (5) z obrotową tarczą
(7) z rysunkiem spirali i napędem tarczy (7)«
Sanki (5) zaopatrzone w uchwyt (6)i Aparat jest
zaopatrzony w zespół (9) regulatora prędkości
obrotowej tarczy (7)«
(2 zastrzeżenia)

W. 75783

A61J

*j

75763

85 10 18

Marek Tonaszuk, Bydgoszcz, Polska (Marek Tomaszuk);
Zestaw do przesyłania próbek krwi 1 surowicy

Aparat do ćwiczeń oczu

A61F
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Celea wzoru użytkowego jest skonstruowanie
zvstawu wygodnego w użyciu, estetycznego oraz
łatwego w wykonaniu.
Zestaw ma pojemnik zewnętrzny (1) s tworzywa twardego oraz pojemnik wewnętrzny (:; z tworzywa miękkiego o kształcie cylindrycznym, przy
czym pojemniki te mają stożkowe pokrywy ( 3 1 4 ) ,
(2 zastrzeżenia)

85 10 23

Bielska Spółdzielnia Niewidomych "BIELSIN»,
Bielsko-Biała, Polska (Tadeusz Bordel, Henryk
Handerek, Stanisław Pochopień)«
Odchylná osłona spawalnicza
Vzor rozwiązuje zagadnienie konstrukcji takiej
odchylnéj osło.ty spawalniczej, w któiej połączenie nagłowią z odchylanym ku górze płaszczem ni«
luzowazoby się zbyt 3zybko wskutek wzajemnego
obrotu tych elementów i było łatwe do regulacji*

A63B

A 75406

85 00 19

Politechnika Rzeszowska im« Ii Łukasiewicza,
Rzeszów, Polska (Tadeusz Markowski, Kazimierz
Vojnar, Ryszard Pus).
Urządzenie do wyrzucania piłek tenisowych
Urządzanie składa się z podstawy (1), do której mocowany jest obrotowo za pomocą sworznia
korpus oraz zespół kół jezdnych, a do korpusu
nocowany jest silnik elektryczny jednofazowy (7)
połączony przekładnią pasową (8; z przekładnią
ślimakową (9) osadzoną na wałku (12), na którym
osadzona jest również krzywka (13), odchylająca bijak połączony z obrotową komorą oraz zasobnikiem piłek.

Osłona ma otok (2) nagłowią zaopatrzony w dwie
tulejki (3), w których współosiowo osadzone są
zabezpieczone przed obrotem nakrętki (4), w które z kolei wkręcone są áruby (5) z pokrętłami (6),
przetknięte przez otwory w tulejkach (7) przymocowanych do górnych partii odgiętych ku tyłowi
bocznych części płaszcza (9) osłonyi
Tulejki (7), mocowane do płaszcza (9) osłony,
od strony nagłowią zakończone są czę&cią stożkową, która wchodzi w odpowiadające jel kształtem
zagłębienie w tulejkach (3) otoku (2) nagłowiai
(3 zastrzeżenia)
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Urządzenie jest przeznaczone do zastosowania
w klubach sportowych, szkołach i wszędzie tan,
gdzie odbywa się nauczanie i doskonalenie gry
w tenisa ziemnego,
(1 zastrzeżenie)

Ą63H
AS3F

85 10 17

W. 757^8

Ewa Ostapska, Wrocław, Polska (Ewa Ostapska).
Zabawka w postaci układanki
Zabawka składa się z elementów (1) w kształcie oámioboków o dwóch przeciwległych bokach
wydłużonych, z umocowanymi osiami (2) i gniazdami (3), przy czym do przeguboweço łączenia elementów służy łącznik w postaci dv/och pierścieni
połączonych ze sobą płaską listwą, wewnątrz zaś
każdego pierścienia osadzoną jest panewka.
Układanka przeznaczona čest głównie dla dzieci w wieku przedszkolnym.
(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ B
ROŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
BO1F

tf. 75817

85 10 28

Stanisław Czempiński, Warszawa, Polska (Stanisław Czeopiński)i

długości, których zewnętrzne krawędzie (3) są
sfazowane. Na powierzchni bocznei dwuteownika
wzdłuż jego dłuższej podstawy (1; znajduje sie
podłużny występ (A),
(1 zastrzeżenie)

Przyrząd, do przyrotojwnn.ia .jednorodnej konsystencji larpy
Przyrząd składa się z dwóch pionovíych siatek
(1, 2) połączonych krawędziami ze sobą oraz połączonych dolnymi kraw^-ziomi z siatką (3) usytuowaną poziomo. M ropu zespolonych krawędziami
siatek (1, 2) jest osadzona diwiçnia (4) z uchwytem (5)i Górne krawędzie siatek (1, 2) 3ą połączone ze sobą prętem łącznikowym (7)i
(3 zastrzeżenia)

B21C

V. 75806

85 10 25

Biuro Projektów Przemysłu Tworzyw i Farb "Proerg", Gliwice, Polska (Włodzimierz (ilensk, Czes
ław Kłoś).
Urządzenie do odwijania i nawijania materiałów
wstokowyeh
B05C

W.76463

86 10 21

Spółdzielnia Inwalidów im. »Powstańców 5l;",
Siemianowice sl., Polaka (Aleksander Oleksiewicz, Joachim Sidek).
Przykładnica malarska
Celem wzoru u±ytkow*go Jest ułatwienie malowa«
*ia powierzchni wyprofilowanych; Przykładnica ma
kształt dwuteownika o podstawach (1 i 2) różn«3

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia urządzenia cechującego się prostotą i zwar
tością budowy, łatwolcią obsługi i niezawodnością
działania*
Urządzenie do odwijania i nawijania materiałów
wstęgowych, zwłaszcza taśm metalowych, zaopatrzo
ne jest w obrotowy wał (2) ułożyskowany w stoja
ku (1)• Na obrotowym wale osadzona jest tarcza na
pędowa (3). tarcza prowadząca (4) oraz koło napę
dzające (5) przekładni stożkowej (6),
Tarcza napędowa (3) sprzężona jest magnetycznie
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z elektrycznyn silnikiem liniowym«
Koła bierne (7) przekładni stożkowej połączone
są poprzez śruby (8) z prowadnicami (9) szczęk
rozprężnego bąbna nawojowego. Prowadnice (9)
szczęk umieszczone są przesuwnie w promieniowych
wycięciach tarczy prowadzącej řA)i
(2 zastrzeżenia)

B22C

Vi 75799

85 10 24
1

Odlewnia Żeliwa "Koluszki «, Koluszki, Polska
(Jerzy Gałązka)i
Eleaent ustalający położenie zbrojenia rdzenia

B21D
Vi 757A6
85 10 17
Przedsiębiorstwo Materiałów Budowlanych Prze
mysłu Węglowego - Kopalnia lurowców Mineralnych,
Januszkowice, Polaka (Piotr Koglik, Marian Kaczoar)»
Głowica giętarki haków
Vzór użytkowy rozwiązuje zagednienie zmecha
nizowania czynności gięcia haków.
Głowica składa się z cz-jści ruchomej (1),
utworzonej przez odpowiednio wyprofilowany \Ęf~
step i nóż tnący (2), oraz części stałej (3)
mającej odpowiednio wyprofilowane wcięcie (7), •
w którego dnie umieszczono wypychacz haków.
(1 zastrzeżenie)

Element ustalający według wzoru umożliwia pewne i jednoznaczne ustalenie elementów zbrojenia,
zwłaszcza uchwytów do transportu rdzeni o względnie dużym ciężarze*
Element ustalający według wzoru ma kształt zasadniczo półkuli 7,1) o płaskiej podstawie, gdzie"
część kulista ma wybranie (2), o dnie płaski«
albo łukowym, symetrycznie położone względem
płaszczyzny symetrii elementu, a część płaska ma
występ cylindryczny (3), usytuowany w osi symetrii elementu, w którym to występie (3), za^
topiony jest łeb wkręta (4), którego część gwintowa wystaje na zewnątrz elementu, wzdłuż jego
osi
łrymetrii,
(2 zastrzeżenia)

B23B

B21D

W» 75747

85 10 17

Przedsiębiorstwo Materiałów Budowlanych Przemysłu Węglowego - Kopalnia Surowców Mineralnych,
Januszkowice, Polska (Piotr Noglik, Marian Kaczmar).
Mechaniczna giętarka haków
Vzor użytkowy rozwiązuje zagadnienie zmechanizowania czynności gięcia haków.
Na platformie (1) ustawionej na kołach jezdnych (2) umiejscowiony Jest układ hydrauliczny,
który tworzą zbiornik (3), pompa (A) i silnik
(5). Przewody (11) umieszczone wzdłuż platformy
(1) łączą układ hydrauliczny z siłownikiem hydraulicznym (6), poruszającym częścią ruchomą
głowicy (8), która z częścią stałą (9) tworzy
układ gnąco-tnący mocowany w obudowie utworzonej
z trzech wsporników pionov/ch (7) i belki usz(1

Vi 76A50

86 01 16

Centrum Mechanizacji Górnictwa "Koinag", Gil
owice, Polaka (Andrzej Wieczorek, Bogumił Głaz)*
Urządzenie do wykonywania otworów cylindrycznych
w
płaskiej ezggei koronki urahlajace.l • •
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji specjalistycznego urządzenia
do wykonywania na gotowo otworów do osadzenia
w nich elementów z węglików spiekanych, składa
jącego się z zespołów konstrukcyjnych znanych
wiertarek konwencjonalnych, zastępującego w ca
łości znaną wiertarkę rewolwerową sterowaną nu
merycznie. Urządzenie charakteryzuje się tyia. żewyposażone jest w podziałowy, obrotowy stół l\)
osadzony na kołowo ukształtowanej podstawie (2),
do której po lej zewnętrznej stronie zaciocowar.ft
są kolumny (3), z któr/ch każda zaopatrzona jest
w wiertarski zespół (U) z wyauwnym wrzecionea.
a na podziałowym stole (1) znajdują się uchwyty
(6) usytuowane naprzeciw wspomnianych zespołów
wiertarskich.
(1 zastrzeżenie)
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W. 75805

85 10 25

Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe "Budo«
chea», Radon, Polska (Kazimierz Wilczak, Walde«ar Strzelczyk, Wojciech Posłuszny).

B25B

V« 75769

85 10 21

Wojewódzka Spółdzielnia Pracy MechanlkóV
"ELektromet", Katowice, Polska (Jan Frąckowiak.
Andrzej Pajda, Alfred Pogodała),
Vkretak samou trzyau.iacy wkręt

Vózek szlifierski
Celem wzoru użytkowego jest skonstruowani«
wózka ułatwiającego pracę szlifowania podłoża
lastrikowego oraz umożliwiającego równomierny .
nacisk tarczy na podłożei
Tiózek zaopatrzony jest w ramę (4) z osadzorarmi na niej obrotowo kołami jezdnymi (5). Na
górnej części ramy wózka zamocowany jest prze«
gub (7) połączony z uchwytem (9) szlifierki (1),
gdzie obejmy (6) opasujące korpus szlifierki
skręcone są śrubami ściągającymi (11)« Tarcza
szlifierska (2) znajduje się na zewnątrz ramy»
(2 zastrzeżenia)

W; 75765
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Do trzpienia (1) wkrętaka zamocowany jest
cylindryczny korpus (3), mający w dolnej części
ostrze (4)i v wybraniu korpusu osadzony jest
wałek (5) połączony w dolnej części z płaskownikiem (6), a w górnej części z prętem (7), którego koniec osadzony jest przesuwni« w gnieździe trzpienia« Do wałka i trzpienia zamocowane
są końce spiralnej sprężyny (8). a na korpusie
osadzona jest ruchoma tuleja (9), w której zamocowany jest wkręt (10), prowadzony w szczelinie
(11), wykonanej w korpusie i wkręcony w wałek (5)i
(1 zastrzeżenie)

85 10 18

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Franciszek Dziubiński).
fflKładzarka wibracyjna z przestrzennym ruchem
wsadu, do powierzchniowej obróbki przedmiotw
luźnym ścierniwem
Celem wzoru użytkowego jest skonstruowanie
prostej w wykonaniu i łatwej w montażu wygła«
dzarkii
Pojemnik wibrowany (4) wygładzarki przymooowany jest do kolumny walcowej (2) wzdłuż linii
śrubowej i ma w przekroju poprzecznym kształt
niepełnego okręgu o kącie środkowym 210° z ła- •
godnym przejściem do pionu, natomiast wewnątrz
kolumny walcowej na konstrukcji wsporczej umiesz«
czony jest w jej osi silnik napędowy (5) z wyprowadzeniem z obu stron na dwie pary mas niewyważonych (3), przy czym elementy sprężyste (8)
oparte są na zbiorniku (7), który wypełniony
jest cieczą aktywną, połączoną poprzez elektropompkę (6) przewodem rurowym (1) ze zraszaczem
(9) umieszczonym nad pojemnikiem,
(1 zastrzeżenie)

B25B

li. 75831

85 10 28

Zakłady Włókien Chemicznych "Stilon", Gorzów
Vlkp., Polska (Walenty Czyżyk)*
Dźwigniowy przytrzytnywacz wkrętów
Celem wzoru użytkowego było opracowanie przyrządu umożliwiającego szybkie wkręcani« wkrętów
W trudnodostępne otwory..
Dźwigniowy przytrzymywacz wkrętów charakteryzuje się tym, że składa się z zacisku (1) z zaciskową śrubą (12) i nastawnymi wkrętami, połą-
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czonego na stałe ze strzemieniem (2jt w którego

otworze osadzony jest wkręt ze sprężyny (9) 1
uciiylnie zamontowaną, prowadzącą listwą (3) z
zaciskowym wkrętem (6), przechodzącym przez podłużne wycięcie profilowanej listwy przytrzymującej ( M z regulowanym wkrętem przytrzymującym
(7), osadzonej na prowadzącej listwie (3)i
(1 zastrzeżenie)

B26B

Vi 75393

59

W skład częaci stałej wchodzi przewód (9) z lis.
twą prowadzącą (IO7 krążkami (11) oraz linka- ~
ml stalowymi (12)«
(1 zastrzeżenie)

85 06 16

Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń
Elektrycznych Budownictwa "Elektromontaż", Łódź,
Polska (Zygmunt Witczak, Ryszard Golisz, Andrzej
Kajewski);
Nóż do rozcinania izolacyjnych powłok kabli lub
przewodów
Vzor użytkowy rozwiązuje zagadnienie rozcinania powłok izolacyjnych o różnych grubościach
przy użyciu niewielkiej siły«
Nóż składa się z rękojeści (13) zakończonej głowicą mocującą (1), w której osadzore są dwa
ostrza: zasadnicze (2) oraz pomocnicze (3)* Ostrze zasadnicze ma cylindryczną część mocującą
(11) przechodzącą w część tnącą (12) zakończoną
stopką (10) ustawioną asymetrycznie w stosunku
do części tnącej; V rękojeści znajduje się pojemnik (6) na zapasowe nożyki« Kąt pochylenia
głowicy w stosunku do rękojeści jest kątem ostrym zawierającym się w granicach 20-30 .
(4 zastrzeżenia)

B29C

Vi 75750

85 10 16
M

Biuro Studiów i Projektów Biprokabel«. Bydgoszcz, Polska (Janusz Langowski, Włodzimierz
Lipowlcz).
Urządzenia do wyłapywania zanieczyszczeń gazowych
powstających w procesie wytłaczania tworzyw termpplaštycznycfi na linii wytłaczarkowej
Vzor użytkowy rozwiązuje zagadnienie wyłapywania zanieczyszczeń gazowych bezpośrednio z przestrzeni nad pokrywanym kablem na odcinku między głowicą a wanienką«
Urządzenie ma część ruchomą oraz część stałą«
V skład częaci ruchomej wchodzi ssawka (1) i osłona (2) z kierownicami (3), którą przez kołnierz
(4) łączy się z przewodem (5), do którego mocowane są rury osłonowe (6) ciężarków (7).

BA1K

V* 75674

85 10 03

Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego,
Kraków, Polska (Stanisław Pająk, Bolesław Brózda, Henryk Trzpis).
Numerator aechaniczny
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
numeratora oechaniczne^o, przeznaczonego do opatrywania kolejnymi nuacraad porządkowymi fornwlarzy druków i aiechaniżującego zasadniczą część
operacji stemplowania.
Numerator według w^oru charakteryzuje się tym,
że zaopatrzony jest w korpus (1) z zamocowanym
elektrycznym silnikiem prądu stałego, zasilanym
z transformatora z prostownikiem i przystosowanym do pracy ciągłej lub przerywanej, przy czym
na wałku silnika osadzony jest element korbowy,
współpracujący poprzez sworzeń z dźwignią (3)
związaną drugim sworzniem z jarzmem, które jest
połączone z posuwisto-zwrotną wewnętrzną tuleją
(6) umieszczoną w zewnętrznej tulei (8), stanowiącej element korpusu (1), zaś w wewnętrznej
tulei (6) usytuowany jest wałek (9) z nasuniętą
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na niego sprężyną (7) oraz z zamocowany» w nia
i przesuwnym w wycięciach wewnętrznej tulei (6)
i zewnętrznej tulei (8) kołkie« (5), « w wałku
(9) osadzony jest numerator (11) ze sprężyną
(10), przy czym sprężyna (7) na wałku (9) ma
większa siłę ugięcia niż sprężyna (10) numeratora (11)i
(1 zastrzeżenie)

B60P

V» 76437

86 01 14

Kombinat Góraiczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady
Górnicze "Polkowice", Polkowice, Polska (Klaus
ttaleckl).
Prowadnik skrzyni ładunkowej
Celem wzoru użytkowego jest zwiększenie żywotności prowadnika skrzyni ładunkowej samowyładowczego wozu do transportu rud metali, którego zadaniem jest wysuw skrzyni ruchomej ze
skrzyni stałej.
Prowadnik stanowi ceowe, prowadnicze korytko (3)- osadzone w błotniku (1) stałej skrzyni
(2), w którym przesuwają się prowadzące listwy
(5; ruchomej skrzyni (4).
(1 zastrzeżenie)

*. 75677

85 10 03

Robotnicza Spółdzielnia Pracy "TRYB", Bydgoszcz, Polska (Stanisław Zamiatowskl).
Końcówka taśmy samochodowego pasa
bezpieczeństwa
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie zwartej konstrukcji końcówki zapewniającej pewne prowadzenie taśmy oraz przeciąganie jej pod dowolnym katem*
Końcówka charakteryzuje się tym, że obudowa
(1) w kształcie prostokątnym w swej części roboczej ma występ (2) mocujący końcówkę taśmy (4)
samochodowego pasa bezpieczeństwa, przy czym krawędzie (3) obudowy (1) są zaokrąglone.
(2 zastrzeżenia)

¥. 75751

85 10 16

Zakłady Radiowe "Radnor", Gdansk, Polska
(Juliusz Kucharski).
Rama do szybkiego mocowania urządzeń elektronicznych na pojazdach
Celem wzoru użytkowego jest umożliwienie szybkiego mocowania radiotelefonów na pojazdach.
Rama składa się z wyprofilowanej płyty (7) z
czterema otworami (3) kształtowymi rozmieszczonymi w narożach i osadzonej przesuwnie na sworzniach (12) zapadki (2) oraz dźwigni (1) z krzywką (4) osadzonej na osi (11). Płyta (7; wyposażona jest w cztery zaczepy (8). w których umocowane są dolne końce sprężyn (6) śrubowych dociskających zapadkę (2) do sworzni wprowadzanych
do otworów (3) kształtowych. Płyta (7) wyposażona jest również w zamek zatrzaskowy blokujący
dźwignię (1) w skrajnym położeniu.
(2 zastrzeżenia)

B63B
B60R
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•ii 75811

85 10 26

Jacek Centowski, Leszek Wisz, Gdańsk, Polska
(Jacek Centowski, Leszek Wisz).
Katamaran rekreacyjny
Celen wzoru użytkowego jest opracowanie statecznej konstrukcji rekreacyjnego pojazdu wod-.
negoi Katamaran składa się z dwóch niesymetrycznych kadłubów, pomostu, części pokładowej (3;,
pędnika łopatkowego (7; i steru (1l)i Powierzchnie katamarana są rozwijalne, kadłuby mają na
dnie stępki, na burtach wzdłużne uskoki, a część
pokładowa (3) ma ukształtowane siedzenia (4) dla
załogi i pojemniki rufowe (5) oraz osłonę Í6)
pędnika łopatkowego (7). Pędnik łopatkowy (7) aa
sześć łcnatek osadzonych na wspólnej osi, a jego osłona zewnętrzna (6) ma kształt ściętego
ostrosłupa.
(4 zastrzeżenia)

N
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BÓ5D

. 75784

85 10 22

Cdańskie Zakłady Chemii Gospodarczej "POLLEZiA"
Gdańsk, Polska (Aleksandra Król-Kamińska).
Pojemnik na płyny, zwłaszcza szampony
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie fun
kcjonalnego 1 łatwego w wykonaniu pojemnika na
płyny.
Pojemnik wykonany jest w formie dwóch współ
osiowych, przylegających krawędziami brył i współ
osiowej nagwintowanej szyjki otworu wlewowego.
Górna bryła (1) aa kształt odcinka walca, a dol
na bryła (2) na kształt prostopadłościanu.
Objętość dolnej bryły (2) jest od 1,5A do
1,70 razy większa od objętości górnej bryły (1),
zad długość dłuższej krawędzi podstawy dolnej
bryły (2) Jest od 1,68 do 1,86 raza większa od
długości jej krótszej krawędzi podstawy.
(1 zastrzeżenie)
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walca, a dolna bryła (2) ma kształt prostopadłościanu.
Ob^Jętoćć dolnej bryły (2) jest od 3,50 do
3,88 ra2y większa od objętości górnej bryły (1),
zaś długość dłuższej krawędzi podstawy dolnej
bryły (2) jest cd 1,68 do 1,86 raza większa od
długości Jej krótszej krawędzi podstawy.
\i zastrzeżenie)

B65D

W* 75786

85 10 22

Gdańskie Zakłady Chemii Gospodarczej "POULENA11,
Gdańsk, Polska (Ewa Dąbrowska).
Pojemnik na płyny, zwłaszcza na szampony

B65D

W. 75785

85 10 22

Gdańskie Zakłady Chemii Gospodarczej "POLLENÀ*
Gdańsk, Polska (Aleksandra Krół-Kamińska)i
Pojemnik na płyny, zwłaszcza na szampony
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie fun-"
kcjonałnego i łatwego w wykonaniu pojemnika na
płyny.
Pojeonik wykonany jest w formie dwóch współosiowych, przylegających krawędziami brył (1,
2) i współosiowej nagwintowanej szyjki otworu
wlevowegoi Górna bryła (1) ma kształt odcirJca

Celem wzoru użytkowego Jest opracowanie funkcjonalnego i łatwego w wykonaniu pojemnika na
płynyi
Pojemnik wykonany jest w formie trzech współosiowych, przylegających do siebie krawędziami
brył obrotowych O , 2, 3) i współosiowej, nagwintowanej szyjki otworu wlewowego.
Dolna bryła (3) ma kształt walca, środkowa
bryła (2) ma kształt stożka, a górna bryła (1)
ma kształt walca posiadającego w górnej części
niewielkie przewężenie.
Objętość dolnej bryły (3) Jest od 15.60 do 18,00
razy większa od objętości środkowej (2) oraz od
3,05 do 3,35 razy większa od objętości górnej
bryły (i)i średnica dolnej bryły (3) jest od
1,70 do 1,90 raza większa od średnicy górnej bryły (1).
(1 zastrzeżenie)
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V. 75772

B66C

85 10 22

Ośrodek Badawczo-RozwoJowy Aparatury Mleczarskiej, Warszawa, Polska (Ryszard Kołodziejczyk)i
Mechanizm obrotowy.
zwłaszcza do chwytaków Kleszczowych

B65G

W. 75682

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie skonstruowania prostego w budowie i eksploatacji urządzenia do obracania przedmiotów o 160 z zastosowaniem wózków podnośnikowych.
Mechanizm obrotowy chwytaka ma płytę stałą (1),
oraz płytę obrotowa, przy czym do płyty stałej
(1) przymocowana jest dźwignia napędowa (5), której jedno ramię jest połączone z siłownikiem (2),
zaś drugie raœiç poprzez przegubowy łącznik (3)
połączone jest z czopem (A) płyty obrotowej.
(1 zastrzeżenie)

65 10 07

F23K

75'

Biuro Pro,jeJrtowo-Konstrukcyine Mechanizacji
Budownictwa "Zreob* w Warszawie. Oddział w Czę
stochowie, Częstochowa, polska (Andrzej Suski,
Witold Wcisło, Józef Przysirak, Włodzimierz Kufmierczyk).
Przenośnik śrubowy
do transportu i rozdrabniania żużla
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie gasze
nia i rozdrabniania w czasie transportu żużla
powstającego w kotłowniach.
Przenośnik śrubowy charakteryzuje się tyra,
że w części końcowej ślimak wyposażony Jest w
dwie jednakowe wstęgi (7) przestawione względem
siebie o kąt 180 , przy czym wstęgi (7) mają
wycięcia (8), natomiast w pokrywie (10; zamoco
wane są kołki (12) usytuowane naprzeciw wycięć
(8).
(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ

C

CHEMIA I METALURGIA

C23C

Vi 75778

85 10 21

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektromagnetycznego "Elbud" - Zakład Konstrukcji Metalowych,
Vielen, Polaka (Marian Musiał, Józef Hudziński).
Kielich flalwanizerski. zwłaszcza do obrotowych
urządzeń zanurzenlowych
Kielich galwanizerskl wykonany z tworzywa sztucznego składa się z pojemnika (1) zakończonego
podstawą (2) oraz łopatek wewnętrznych zgarniających (3J zaopatrzonych w wypust (U) osadzony w wycięciu (5) pojemnika (1), zabezpieczonych od zewnętrznej strony pojemnika (1) przekładką (6) i
aaty czkam i (7) osadzonymi w wypuście ( M .
(1 zastrzeżenie)
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DZIAŁ D
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
D04B

V. 75829

85 10 28

Spółdzielnia Inwalidów "Przewodnik", Aleksandrów Łódzki, Polska (Antoni Rosik).
Głowica zamkowa dwu płyto we .1 azydełkarkl płaskiej
Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji głowicy zamkowej umożliwiającej wytwarzanie dzianiny z pluszem pętelkowym typu frotte.
Głowica według wzoru ma w tylnym zamku tylko
trzy kształtki spychające, dwie kształtki wznoszące oraz kształtkę zabezpieczającą, oraz ma w
tylnym łożysku (7) igłowym ruchome pręciki (5)
o zaostrzonych końcach Í6). Końce te są usytuowane na przeciw haczyków (16) ruchomych igieł (15)
w przednim łożysku (14) igłowym«
(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ

E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE
E02F

W. 76555

86 02 07

Kombinat Górnlczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Górnicze "Polkowice**, Polkowice, Polska (Klaus Wałecki, Józef Wałecki).

wełna szklaną (4) oraz posiada zamocowane do pół»
pierścieni (3) po Jednej stroni« osłony, elementy
grzejne (5), których końcówki przewodów wyprowadzone są na zewnątrz.
(2 zastrzeżenia)

Łyżka samo Jezdne .1 ładowarki kopalnianej
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania łyżki ładowarki kopalnianej, umożliwiającej
swobodną, bezkolizyjną pracę w średnich podkładach rud metali.
Łyżka samojezdnej ładowarki kopalnianej składająca się z płaskiego dna, zaokrąglonej tylnej
ścianki oraz bocznych ścianek charakteryzuje się
tym, że ma płaskie dno Ç1) zakończone nożem (2)
w kształcie trzech klinów, a boczne noże (7). mają kształt dwóch klinów.
(3 zastrzeżenia)

E04F

W« 75815

85 10 28

Stanisław Czempiński, Warszawa, Polska (Stanisław Czempiński).
Narzędzie do wykonywania robót wykończeniowych

B05B

W* 75792

85 10 24

Biuro Projektów Ciepłownictwa, Wodociągów 1
Kanalizacji ••CEWOK", Warszawa, Polska (Tadeusz
Wawryniuk, Krzysztof Deszczyński, Eugeniusz Tarczy ński).
Osłona izolącyjno-^rzejna komensatora
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania osłony zabezpieczającej kompensatory przed zamarzaniem po zrzucie wody z rurociągów napowietrznych, w okresie niskich temperatur.
Osłona ma kształt dwudzielnego cylindra, zbudowanego z dwóch warstw blachy, tworzących płaszcz
zewnętrzny (1) i wewnętrzny (2), zamknięty z obu
stron półpiericleniami z blachy (3).
Przestrzeń pomiędzy płaszczami wypełniona jest

Przedmiotem wzoru użytkowego jest narzędzie do
wykonywania robót wykończeniowych, takich jak nakładanie, rozprowadzanie i wyrównywanie zaprawy,
stosowanej jako spoiwo prjcy układaniu posadzek z
płytek i glazury»
Narzędzie stanowi płytka stalowa o kształcie
prostokątnym (1), której wzdłużne krawędzie (2 i
3) mają wyfrezowane nacięcia. Do jednej z poprzecznych krawędzi jest przymocowana za pomocą śrub
płytka stalowa (4). ze sfazowaną na ostro krawędzią (5) a do drugiej poprzecznej krawędzi jest
przymocowana szczotka (6). Na powierzchni płytki
znajduje się uchwyt (7).
(2 zastrzeżenia)
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względem siebie współosiowo rur, zewnętrznej
(la) i wewnętrznych (1b). Na całej długości korpusu (1) rozmieszczone są ładunki perforacyjne
(3). Wzór użytkowy ma zastosowanie w górnictwie
naftowym i gazownictwie*
(1 zastrzeżenie)

E06C

i 75809

85 10 25

Grzegorz Lukaweki; Płock, Polska (Grzegorz
Łukawski)i
prablrta malarsko-monterska
Przedmiotem wzoru użytkowego Jest drabina malarsko-montérska umożliwiająca Jej montaż w różnych warunkach np. na schodach bez potrzeby ople*
ranią Jej o pionową podporę np. ścianę.
Drabina składa się z trzech drabin prostych o
zmniejszających się rozstawieniach ramion, przy
czym Jedna drabina ma ramiona zbieżne ku górze,
a dwie pozostałe mają ramiona równoległe« Drabina z ramionami zbieżnymi wyposażona Jest w specjalnie ukształtowane uchwyty (4) przymocowane
trwale do ramion drabiny pod najwyższym szczeblem«
zaś drabiny z ramionami równoległymi są zaopatrzone w zaczepy (5) w kształcie litery L.
(1 zastrzeżenie,)

E21B

w. 75755

85 10 16

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa,
Krakow, Polska (Kazimierz Griesgraber, itfiward
Godzik, Antoni Fordyma, Józef Stanek).
Perforator wysokociśnieniowy
Vzor użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia efektywności perforacji.
Perforator wysokociśnieniowy ma korpus (1) wykonany w kształcia co najmniej dwóch usytuowanych

E21B

V. 7ĆA40

86 01 16
11

Zakłady Górnicze "Polkowice , Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Lubin, Polska (Klaue Walecki, Mieczysław Zajączkowski)i
yiertnlca gąsienicowa z napędem elektrycznya
Przedmiotem wzoru użytkowego jest wiertnica
gąsienicowa z napędem elektrycznym zwłaszcza do
średnich pokładów rud metali,
"Hzór użytkowy rozwiązuje zacadnienie opraco
wania wiertnicy cechującej się statecznością i
dużą wydajnością pracy.
Wiertnica gąsienicowa ma gąsienicowe wózki (5).
w tylnej części zawieszone przegubowo na osi (6)
nożnej ramy (1), zaś w przedniej częćci nożna
rama (1) zawieszona jest na przegubowej belce
(7), która opiera się na konstrukcji gąsienico
wych wózków (5). Napęd jazdy zawiera orzekładnic
(2) z dwoma planetariiyul układami (27) napędza
nymi elektrycznymi silnikami (3)» Wszystkie ru
chy kinematyczne wysianików (16), prowadników
(17) sterowane są hyuraułicznyini siłownikami (19,
20,21, 22)i Kabina operatora z osłoną z rucho
mym dachem (12) je-t usytuowana centralnie w osi
nośnej ramy (ij z ^ied^ącym stanowiskien (23)
operatora.
(4 zastrzeżunia)

£21D
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85 12 10

V. 76138

Oárodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Górniczego "Budokot", Mysłowice, Polska (Tadeusz
Napieracz, Jerzy Godziek, Jan Musiał).
Rozpora górnicza dla trudnych warunków
Vfžór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania rozpory do obudów z ciężkich profili górniczych, o wysokiej wytrzymałości, która może być
w pełni wykorzystana, łatwej w produkcji 1 montażu, nadającej się do łączenia w jednej linii i
stosowania w wyrobiskach pochyłych»
Rozpora wykonana Jest z kątownika (2), który
w pobliżu jednego końca ma wycięcie (1) w kształcie trapezu usytuowane w jednej z półek, wokół
którego ma znane dwa podłużne otwory (3) ćo przeprowadzenia przez nie kabłąków lub śrub hakowych (4).
Drugi koniec na pojedynczy otwór (5), którego
oź podłużna przesunięta jest względem osi podłużnych otworów (3) o 1,0 + 1,5 grubości (g) półki* "Wymiary trapezowego wycięcia (1) są tak dobrane, że możliwy jest montaż rozpory w płaszczyźnie równoległej do dna korytka (6j pod kątem,
który mieści się w przedziale -30 do +30°, a
punkt podparcia ťozpory występuje poniżej osi
obojętnej korytka. Wielkość" przesunięcia osi
otvřorów, ich średnica i odległości od końców
rozpory są tak ustalone, że umożliwiają montaż
rozpór obróconych względem siebie o kąt w granicach -15 do +15 .
(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ

F

MECHANIKA! OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE;
TECHNIKA MINERSKA

B04B
B60C

V* 75766

85 10 18

Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów "POLSTYR",
Człuchów. Polska (Paweł Piwowarski, Ryszard
Łaszczyk).
Pompka ręczna do rowerów
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie funkcjonalnej konstrukcji ręcznej pompki do rowerówi
Pompka składa się z obudowy (10). wewnątrz
którei Ie3t umieszczony cylinder (9; z tłoczyskiem (3) i tłoczkiem (8). Tłoczysko (3) zakończone jest 2 jednej strony rączką (1), a z drugiej dwiema tarczami (6 i 7) wykonanymi jako całość, pomiędzy które wciskany jest tłoczek (8)*
(3 zastrzeżenia)

F15B
F16K

V. 75795

85 10 23

Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "PoLnag",
Centrum Mechanizacji Górnictwa "Komag", Gliwice,
Polska (Tadeusz Cygankiewicz, Ttfładyaław Wołek),
Rozdzielacz zaworowy
Rozdzielacz zaworowy według wzoru ma zawór
spływowy utworzony ze sterującego tłoczka (3)
zakończonego stożkową powierzchnią (6), zakończoną popychakiem (13). Między powierzchnią stożkową (6) a kanałem (c) umieszczono ruchome gniazdo (k) osadzone w prowadnicy (5)i Pomiędzy gniazdem (A), a krawędzią kanału (c) umieszczono sprężynę (10).
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Rozdzielacz według wzoru znajduje zastosowanie
w agregatach zasilających zmechanizowanych obudów górniczych.
(1 zastrzeżenie)

F16D

W. 75779

85 10 21

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu OpoDiarskiego "Stoail11, Poznań, Polska (Tadeusz
Czerwiński, Ryszard Sendlewski, Kazimierz Dudkoviak)«
Element elastyczny sprzęgła wysokoelastycznego
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie podniesienia trwałości elementów elastycznych sprzęgieł wysokoelastycznych, służących do tłualenia
drgań obrotowych oraz przesunięć promieniowych
i osiowych w urządzeniach przenoszących znaczne
momenty obrotowe.
Element charakteryzuje sie tym, że stopka
wewnętrzna (3) i zewnętrzna (5) jest wznocniona
pierścieniami metalowymi (2 i 4) o przekroju
poprzecznym tworzącym trapez, którego para boków równoległych leży na płaszczyznach prostopadłych do osi obrotu elementu elastycznego»
Płaszczyzna podziału tego trapezu na parę pierścieni wzmacniających jest powierzchnią powstałą z przecięcia pierścienia trapezowego z powierzchnią stożka kołowego prostego, którego oá
obrotu leży na osi symetrii elementu elastycznego, a tworząca w miejscu przecięcia z płasz- czyzną podstawy pierścienia trapezowego tworzy
kąt zbliżony do
30.
(1 zastrzeżenie)

F. P16K

V. 75151

P16K

V; 75801

85 10 24

Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego, Gdańsk, Polska (Uacław Szpiganowicz,
Wacław Sobisz).
Zawór bezpieczeństwa
Przedmiotem wzoru użytkowego jest zawór bezpieczeństwa mający zastosowanie w kotłach wytwarzających parę wodnąi
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji zaworu łatwego w obsłudze,
prostego w montażu i demontażui
Zawór bezpieczeństwa, składający się z członu (1) dolnego, zakończonego kołnierzem (2),
członu (3) górnego i grzybka (4), cnarakteryzuje
się tym, że człon (1) dolny połączony jest z
członem (3) górnym mającym na zewnątrz kieszenie
(11) usytuowane pod kątem do góry i Wewnątrz członu (3) górnego znajduje się sprężyna (5; dociskana śrubą (6) z przeciwnakrętką (7)*
(1 zastrzeżenie)

85 07 05

Spółdzielnia Inwalidów "SATURN", wytwórnia
Wyrobów Cumowych, Warszawa, Polska (Janusz Polański, Ryszard Czuczeło).
Zawór do dętek piłek aportowych
Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji zaworu utrzymującej swoją szczelność w długim czasie*
Zawór według wzoru składa się z tarczy (1),
kapturka (2) i korpusu (3) wykonanych z elastomeru jako jednolita całość metodą prasowania lub
wtrysku oraz z uszczelniającego, gumowego pierścienia (9) i
Cześć jednolita zaworu ma twardość równą 40° do
45 Sh, a uszczelniający pierścień (9) jest wykonany z gumy o twardości 40 Sh i o wytrzymałości na rozciąganie równej 250 do 300 ke/cm ; Korpus (3) posiada symetryczne przecięcie sięgające do wgłębienia (5) cylindrycznego otworu (o).
(6 zastrzeżeń)

Wi 75832
85 10 28
F16K
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wyrobów InstalaF24D
cyjno-Sanitarnych i Grzewczych, Radom, Polska

(Piotr Penkala, Stanisław Majewski, Antoni Kwiatek, Franciszek Kołodziejczyk, Emil Dudek, Czesław Pyrchla, Janusz Kwiatkowski, Romuald Morawski, Władysław Brzozowski, Andrzej Majszczyk)«
Zawór reg^ilacy.iny, zwłaszcza do grzejników centralnego ogrzewania
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie prostej i szczelnej konstrukcji zaworu regulacyjnego.
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Zawór charakteryzuje się tyn, że w kadłubie
(1) nad gniazdea (11) zaworu zamocowany przez
zaciśnięcie za pomocą wkrętki (6) zaopatrzonej
w centryczne wybranie (16) i otwór (17) przelotowy, metalowy sprężysty mieszek (2) zakończony wypukłym dnem (3), ukształtowanym w postaci
podobnej do odcinka paraboloidy obrotowej, wewnątrz którego jest osadzony dwustopniowy trzpień
(4) zakończony zawicradłem dopasowanym kształtem do dna (3) mieszka (2) i połączonego z dnem
(3) przez zgrzewanie, natomiast na końcowej części trzpienia (4) o mniejszej średnicy, przechodzącej przez otwór (17) wkrętki (6), jest nasadzona sprężyna (8) rozprężna, rozparta miedzy
powierzchnią czołową wybrania (16) wkrętki (6)
i kołpakiem (9), nasuniętym na trzpień (4) i zabezpieczonym przed zsunięciem się z tego trzpienia za pomocą, pierścienia (10) sprężystego.
(1 zastrzeżenie)
F24C

W. 75757

85 10 18

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "PRáuM", Warszawa,
Polska (Paweł Sztark).
Komora piekarnika
Celem wzoru użytkowego jest wykonanie wygodnego w obsłudze piekarnika o uproszczonej budowie«
Piekarnik ma w dolnej części, pod drzwiami (1)
komory, odchylaną kratownicę (2) umożliwiającą
wlot powietrza do pplnika (3)» V górnej części.
komory znajduje się kanał zbiorczy (4) spalin,
którego wylot jest w postaci kominka (6) wyprowadzonego na zewnątrz*
(1 zastrzeżenie)

F22G

V« 75810

85 10 25

Centralne Biuro Konstrukcji Kotloví, Tarnowskie
Góry, Polska (Jan Rudzki, Ireneusz Kulej, Krzysztof Ochmański, Klaudiusz Sośnica)«
Pęczek przegrzewacza
Celem wzoru użytkowego jest umożliwienie pełnego odwadniania i odpowietrzania pęczka przegrzewacza. Pęczek przegrzev/acza zbudowany jest
z powtarzalnych elementów składających się z
płatów wężownic (4) włączonych do kolektorów pośrednich i 3 ) , które połączone są ze zbiorczymi
komorami (1; za pomocą rur (2)i Rury (2) podłączone są do kolektorów pośrednich (3) na ich
skrajnych końcach, poniżej i powyżej wylotów rur
płatów wężownic (4), a między rury (2) wstawione
są pręty (Q) trwale połączone z kolektorami pośrednimi (3), których sąsiednie końce połączone
są blaszaną wstawką (7)i Pęczek przegrzewacza
zaopatrzony jest w skrzynię połączoną trwale z
płaszczem kotła.
(1 zastrzeżenie)

F24F

Vi 75759

85 10 17

Mieczysław Lewandowski, Sopot, Wojciech Kowiel,
Gdańsk. Polska (Mieczysław Lewandowski, Wojciech
Kowiel).
Urządzenie zabezpieczające nagrzewnice wodne przed
zagrożeniem
Urządzenie przeznaczone do zastosowania w układach wentylacyjnych, ma kształtki (1) z nadbudową
oraz klapę (2) uchylną połączoną za pomocą zamka
(3) 2 czujnikiem (4) poprzez przewód (5)±"
(1 zastrzeżenie)
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85 10 23

Lubuskie Zakłady Okrętowe "LUBKOR", Trzcłanka, Polska (Narian Borek, Jan Cenker, Sdwin Klessaf Kelicut Wágner)i
Kratka wentylacyjna
Celem wzoru użytkowego Jest skonstruowanie
kratki odznaczającej się elastyczną regulacją
przepływu powietrza oraz estetycznym wyglądem.
Kratka składa się z dwóch metalowych prostokątnych płytek osadzonych względem siebie
suwliwi«, przy czym stała płytka (1) tworzy kasetowy korpus, w którym usytuowana jest przesuwna płaska płytka (2) w przestrzeni utworzonej z zagięcia o kąt 180 wzdłużnego obrzeża
tego korpusu i zabezpieczona
na przeciwległym
1
obrzeżu kątownikiem X *).
V obu płytkach wycięte są podłużne prostokątne otwory (8), usytuowane prostopadle do
dłuższej osi tych płytek, a przesuwna płaska
płytka (2) Jest krótsza od stałej płytki i ma
przytwierdzony regulacyjny trzpień (5) z gałką
(6), zaá do krótszych brzegów stałej płytki
przytwierdzone są kątowe łączniki (3) służące
do mocowania kratki wentylacyjnej wraz z ozdobną osłoną
(?).
(2 zastrzeżenia)

F26B

*« 75833

85 10 28

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwo jowy Maszyn
Włókienniczych "Polmatex-Cenaro", Łódź, Polska
(Tadeusz Robaczyński, Czesław Jakubczyk).
Suszarka bębnowa
Suszarka bębnowa do suszenia dwustronnego
zwłaszcza osnów jest zaopatrzona w dwa wały kierunkowe (3), rozdzielające mokrą osnowę (4),
umieszczone przeu bębnami suszącymi (2) w ten
sposób, że kąty opasania osnowy na dolnym i górnym bębnie suszącym są jednakowei Jednakowe aą
również odległości (a) między punktami styczności osnowy z bęhnc-a suszącym i wałom kierunkowymi
Wał (5) umieszczony między pierwszym i drugia
górnym bębnem suszącym jest tak usytuowany, że
odległości (b) między punktami styczności bębnów suszących i wału (5) są Jednakowe«
(1 zastrzeżenie).

F24H

i 75745

85 10 17

Zdzisław Szafrańskl, Gliwice, Polska (Zdzisław Szairański).
Kocioł centralnego ogrzewania opalany gazem
Celem wzoru użytkowego Jest skonstruowanie
bezpiecznego w użyciu kotła o dużej sprawności.
V obudowie M ) kotła umieszczony Jest wymiennik ciepła, którego płaszcz wodny (2; ma przewody wewnętrzne (5), ustalające kierunek przepływu wody i którego rury (4; ułożone są ukośnie w dwóch kierunkach*
Układ gazowy kotła składa się z automatycznego
zaworu zabezpieczającego, zaworu automatycznej
regulacji temperatury, głównego zaworu odcinającego sterowanego ręcznie oraz palników, głównego (6) i zapalającego (18) i (3 zastrzeżenia)

F28D

W. 757-O

85 10

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji Przemysłu Nieorganicznego "Biprokwas",
Gliwice, Polska (Tadeusz Chmiel).
Rurowy wymiennik ciepła
Celem wzoru użytkowego jest skonstruowania
wymiennika o dużej niezawodności działania.
wymiennik ciepła aa dolną komorę wlotową (4)
wraz z króćcem (5) i dnem sitowym Í3) wyłożone
ochronną wykładziną ceramiczną (10) o grubości
do 65 ma. Rurki wymiennikowe (9) od strony komory wlotowej zawierają wewnętrzne tulejki z
zaczepami w kształcie pierścienia, które są trwale zamocowane wewnątrz wykładziny.
Tulejki o średnicy wewnętrznej wynoszącej powyżej 0,6 zewnętrznej irednicy rurki wymiennika mają długość wynoszącą od 1 do 10 zewnętrznych
średnic rurek.
'? zastrzeżenia)

F2BD
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« 75803

85 10 25

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Ma*
nert Radziszewski, Jon Thimm).
Wyaiennlk ciepła z rurkami falistymi
Celem wzoru użytkowego jest skonstruowanie
wymiennika wygodnego w eksploatacji*
Wymiennik ma pakiet pofalowanych naprzemian
rurek (1) o jednakowej długości, przy czym króćce boczne (6) są tak usytuowane w cylindrycznym
płaszczu (3), że napływ i wypływ czynnika grzewczego do przestrzeni międzyrurkowej jest prostopadły do pakieru rurek.
(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ

G

FIZYKA
G01F

Vi 75796

85 10 25

Spółdzielnia Pracy "Elektra", Gdynia, Polska
(Donald Dobrowodzki).
Urządzenie do magnetycznej obróbki cieczy
Wzor użytkowy rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia oporów przepływu cieczy przez urządzenie«
Urządzenie posiada cylindryczny korpus (1) z
kołnierzami (2) i umieszczone wewnątrz na trzpieniu (4) magnesy pierścieniowe (3) oddzielone od
korpusu szczeliną (5) i dociśnięte do siebie diamagnetycznymi nakrę/tkani (6) przymocowanymi do
kołnierzy« Przynajmniej od strony wlotu cieczy
nakrętka (6) sta kształt czaszy kulistej połączonej wspornikami (7) z pierścieniem (8) osadzonym na wybraniu kołnierza«
(1 zastrzeżenie)

001L
P01M

W. 75803

85 10 25

Jerzy Wezdecki, Warszawa, Polska (Jerzy ¥ezdecki).
Czujnik ciśnienia oleju
Wzor użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszczonego konstrukcyjnie i technologicznie czujnika ciśnienia oleju o dużej czułości i niezawodności działania. Zgodnie z wzorem czujnik zawiera metalowy kołpak (9) z zaprasowanym króćcem
sześciokątnym (10), zakończonym częścią gwintowaną (10a), którego ścianki (9a) są zaprasowane.
w postaci pierścieniowej obejaki (9b) na kołnierzu korpusu izolacyjnego (1), zawierającego wewnątrz miedziowaną sprężynkę zwrotną (4), wspie-
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rającą «ię na nici« (3) styku przyłączeniowego
(2) oraz na okrągły» styczku posrebrzany» (5)»
osadzonym na występie menbrany (7), wykonanej
z gumy olejoodpornej i współdziałającym z pier»
«cieniowym styczkiem (6), również posrebrzanym»
(1 zastrzeżenie)

G01N

W.

75648

65 09 50

Marek Tyburcy, Otwock, Polska (Marek Tyburcy),
Higrometr zbudowany na zasadzie zmiany b a r w
Higrometr Jest zbudowany z bibuły nasączonej
CoCl 2 umieszczonej w szklanej rurce, którą przyklejono do podstawy. Na podstawie umieszczono
również trzy kolory wzorcowe dla trzech podstawowych stanów (kolorów) bibuły«
(1 zastrzeżeni«)

G01N

w. 75752

C01K
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85 10 21

Instytut Włókiennictwa, Łódi, Polska (Jan
Bucheński, Maciej Dylik, Kazimierz Pałka).
Prasa laboratoryjną do badania płaskich wyrobów
włókienniczych na kurczliwośc po praniu
Celem wzoru uzytkowego Jest skonstruowanie
lekkiej i bezpiecznej w obsłudze prasy, zapewniającej równomierny docisk płyt prasovalniczych.
Prasa składająca się z dwóch płyt i zaopatrzona w zautomatyzowany cykl pracy ogrzewania
oraz sterowania ma górną ogrzewaną płytę (1) przymocowaną na sztywno do podstawy (A) obudowy (5)
za ponoca czterech rurowych wsporników (3), wewnątrz których są umieszczone przewody doprowadzające energię elektryczną do płyty (1) a dolną
płytę (2) ruchomą i połączoną z dźwignią (7) poprzez co najmniej jeden sprężysty łącznik (13)
taki jak sprężyna irubowa lub piórowa albo podkładka euEowa oraz jedną lub więcej samohamownych napędowych śrub (9) współpracujących z nakrętką (fc) i dźwignią (7) oraz wózek (17) z ramą (18) obciągniętą płótnem i osadzony na szynach
(20) przymocowanych do dolnej płyty (2).
(1 zastrzeżenie)

85 10 16

Zakłady Elektroniczne "ELVR0", Wrocław, Polska (Józef Nowicki),
Podstawa obudowy przyrządów do pomiarów parametrów fizykochemicznych cieczy
Vzor użytkowy rozwiązuje zagadnienie wykonania podstawy obudovy o uproszczonej konstrukcji
i technologii wykonania.
Podstawa obudowy jest odlewem o kształcie prostopadłościanu otwartego z jednej stronyi Na narożach ściany dolnej znajdują się uszy (1) mocujące, W krótszej ścianie bocznej uformowany ' jest
nadlewek (U) w postaci dwóch ściętych walców,
rozmieszczonych symetrycznie po obu stronach ściany, v każdym walcu wykonany Jest otwór gwintowy,
(1 zastrzeżenie)

G01V

* . 75732

B5 10 15

Centralny Ośrodek Eadawczo-P.ozwojowy "Elektromóntaż", Warszawa, Polska (Edward Ziaarzłowski,
Tadeusz Sałacińskł, Jan Dzwonkovski).
Odbiornik zwłaszcza do lokalizatora elektrycznych
l i n ü kablowych
Odbiornik, zwłaszcza do lokalizatora elektrycznych linii kablowych na obudowę (19) w kształcie
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prostopadłościanu, z uchwytami (18). Płyta czołowa (17) oa otvory (3, 7, 10) zawierające gniazdo słuchawkowe oraz gniazda wejściowe sondy i
mikrofonu« V otworach (11, 15) umieszczone są
optyczne wskaźniki kontroli przenoszenia kanałów*
Ponadto na płycie czołowej (17) znajdują się:
wskaiiiik cyfrowy £ł<i!rO/:oici ułożenia kabla elektrycznego (13), kierunkowy wychyłowy wskaźnik
położenia kabla (16), przycisici klawiszowe (2,
2», 6, 8, 12) oraz pokryła (1, 5, 9) dc regulacji wzE^ccienia sygnału aikrofonowego, regulacji
c-ułoaci napięciowej odbiornika i regulecji wzmocnienia sygnału pochodzącego od sondy lokalizetora.
(1 zastrzeżenie)

G06F

* i 75764

65 10 18

Karol Colda, Kraków, Polska (Karol Golda).
Puszka klawiatury mlkrokonputera
Vzor użytkowy rozwiązuje zagadnienie uprosz
czenia konstrukcji, wykonania i obsługi puszki
klawiatury.
Puszkę stanowi osłona (1), o kształcie prostopadłościanu, z otvorem prostokątnym r.a po-,
wierzchni górnej, tfzdłuż krótszych boków otworu zrujduńą się kątowniki (2). ila ścianach:
czołowej i przeciwległej osłony umiejscowione
są wsporniki (3) służące do rozłącznego mocowania puszki z podstawą« '
(1 zastrzeżenie)

G10F

71
V> 75755

Poznańskie Zakłady Przemysłu >3uzycznego "Muza",
Poznań, Polska (liojciech Vietrzyński)i
Karkas elektrycznego yrzet-uorniV,-i: do auzycznych
ir.^truser.tów s:r:^f7cri z i&rro...\ -nc:tycznyai
Celem wzoru użytkowego jest skonstruowanie
karkasu z symetrycznym wyprowadzeniea początku
i końca uzwojenia cewki oraz z regulowanyni nibiegunnikaoi.
Urządzenie okłada się z cienkościennego karkasa (1) z nawiniętą cewką (2) o boMch (3) w
kształcie wydłużonego prostokąta z zaokrąglenia
mi (4) wewnętrznej częścii Jeden z boków równo
legle do krótszej krawędzi ma nacięcie (5) do
wyprowadzenia początku uzwojenia, a na tej kra
wędzi są wykonane przelotowe otwory (6) do wy*
prowadzenia końcówek cewki poprzez płytkowy oznacznik {!)* "i? korpusie karkasu wzdłuż dłuższej
osi symetrii są wykonane prostopadle do jego bo
ków cztery stożkowe otwory (8), w które wkręcone
są gwintowane rdzenie nabiegunników (9) oraz nie
przelotowe otwory (10),
(1 zastrzeżenie)
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Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektroniki Próżniowej, Warszawa, Polska (Marek Smoczyk).
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Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, Szczecin, Polska (Jerzy Przywecki).
Klawiatura kalkulatora elektronicznego
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie skonstruowania klawiatury zapewniającej szczelność
na kurz i wilgoć.
Klawiatura ma budowę warstwową składającą się
kolejno z warstwy elastycznej maskownicy (1),
warstwy folii przewodzącej (2), warstwy maskownicy dystansowej (A), warstwy pola sensorowego
(5) oraz warstwy izolacji (6;• ï warstwie maskownicy dystansowej są wolne przestrzenie (3)
odpowiadające kształtem rysunkom klawiszy (7)
na warstwie elastycznej maskownicy kls
tury.
(1 zastr
anie)

Bezpiecznik przepływu wody
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie prostej konstrukcji bezpiecznika przepływu wody, nie
powodującej dużego dławienia przepływu wody.
Bezpiecznik składa się z cylindrycznego korpusu (1), w którym zamocowane są cylindryczne
końcówki wlotu i wylotu (2, 3)i Przekrój kołowy
końcówki wlotu zwęża si^ gwałtownie w kierunku
przepływa wody przy jej końcu.
Do końcówki wlotu (2) zamocowane są obrotowo na
dwóch oddzielnych kółeczkach sprężynka (7) oraz
klapka z obramowaniem i magnesem ( 8 ) . Na korpusie (1) umieszczony jest kontaktron (9)i
Bezpiecznik przepływu wody stosowany jest w urządzeniach próżniowych, elektronowiązkowych i spawalniczych.
(1 zastrzeżenie)

wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków opublikowanych w BUP Nr 15/86
mti Ci.1*

248715
250068

B43L
C07K
A23B
F04D
B65D
B66F
B65G
B61D
B65G
P01C
B09B
G01R
E04F
H03K
B02J
E21B
C05B
C01B
F16K
S02F
C07D
G01M
C03C
G01D
H02P
G01K
A23B
B21C
B21C
H01S
C01G
A23C
E21D
B01D
B01D
A62D
B27C
E04G
C03B
G01N

25OOÛ5

251445
251464
251509
251511
251515
251533
251543
251544
251546
251547
251561
251562
251563
251564
251568
251569
251570
251574
251575
251576
251579
251580
251581
251586
251589
251590
251593
251594
251595
251596
251597
251598
251599
251606
251607
251608
251609
251610
251612
251613
251615
251617
251618
251619
251620
251621
251622

A61F
F04D
C01B
A01G
B23K
H01H
H01T
B24D
G01K
E21D

Strona
14
24
2
36
16
19
16
16
16
34
6
43
29
49
48
29
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5
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2
9
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10
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T R E Ś C I
Wynalazki
str.

Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie
Dzlał B - Różne proceey przemysłowe; Traneport

0l
5

Dział C - Cheaia i Metalurgia

19

Dział O - Włókiennictwo i papiernictwo

28

Dział E - Budownictwo: Górnictwo; Konstrukcje zespolone

28

Dział F - Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewania; Uzbrojenie;
Technika minerska

34

Dział G - Fizyka

40

Dział H - Elektrotechnika

45

Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków

72

II. Wzory użytkowe

Dzlał A - Podstawowe potrzeby ludzkie

51

Dział S - Różne proceey przemysłowe; Transport

B6

Dział C - Chemia i metalurgia

62

Dział O - Włókiennictwo i papiernictwo

63

Dzieł E - Budownictwo;-Górnictwo; Konstrukcje zespolone

&3

DDział F - Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie.;
Technika minerska
Dział G - Fizyka
Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów użytkowych

65
69
74
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Nr BUP

str«

Nr zgłoaz.

Jest

Powinno być

15/1985

4

Pi 245727

Krzyszewski Jan

Knyszewski Jan

18/1985

9

Pi 246210

Edvard Gajownik

Edward Caöowik

19/1985

37

Pi 246415

Walenty Pietrusjewic: Valenty Pietrusewicz

21/1985

35

Pi 247041

Tomasz Wosik

Tadeusz Vosik

22/1985

62

Pi. 247256

Instytut Ekonomiki
Przemysłu Chemicznego, Oddział w
Gliwicach, Gliwice,
Polska

Zakłady Automatyki
Chesiczneo wMetalchenN
Gliwice, Polska

22/1985

54

Pi 247271

Instytut Ekonomiki
Przemysłu Chemicznego, Oddział w
Gliwicach, Gliwice,
Polska

Zakłady Automatyki
Chemicznej "Metalchera"
Gliwice, Polska

22/1985

54

Pi 247272

Instytut Ekonomiki
Przemysłu Chemicznego, Oddział w
Gliwicach, Gliwice,
Polaka

Zakłady Automatyki
Chemicznej "Metalchem"
Gliwice, Polska

24/1985

47

P. 251653

Ryszard Gałęza

Ryszard Gałęzią

2/1986

58

V* 74694

Jan Grudzicki

Jan Grudziecki
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