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Nr 17 / 3 3 1 / Rok XIV
Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce

Z. Wynalazkach do opatentowania '
II. Wzorach użytkowych do ochrony

DZIAŁ A
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

A010

P. 255800 T

85 10 15

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa, Polska
/Kazimierz Bloch/.
Agregat do koszenie i przetrząsania
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬
nia urządzenia do jednoczesnego koszenia i
przetrząsania roślin o plonie zielonej masy
również powyżej 200 ą/ha.

teleskopowy /9/, koło zębata stożkowe /10/ i
koło zębate talerzowe /11/ polączone z piastę
/12/ do której as zamocowane ramiona /6/ ka
ruzeli przetrząsającej / 3 / . Do osi /13/ piasty
/12/ zamocowane jest koło kopiujące /5/ umiesz
czone na układzie skrętnym typu fortepianowego.
w położeniu transportowym agregatu, przy unie
sieniu karuzeli przetrząsającej /3/ do góry,
wysięgniki /2/ustawione są poza położeniem
pionowym, opierając się o ramę kosiarki rota
cyjnej /l/ i są zabezpieczono łańcuchem ogra
niczającym /14/.
/5 zastrzeżeń/
A23K

C05D

P. 251943

85. 02 14

Dolnośląskie Zakłady Magnezytowe, Świdnica,
Polska /Karol Elsner, Zygmunt Gwóźdź, Maria
Fischer, Ewa Ząbek/.
Sposób wytwarzania mągnezjowo-wapiennego
środka dla Intensyfikacji upraw i hodowli
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia środka służęcego do nawożenia gleb oraz
stanowiącego dodatek do pasz.
Sposób wytwarzania środka magnezjowo-wapiennego polega na tym, że miele się w dowolnym
stosunku skały magnezytowe i dolomitowa do
uziarnlenia od 0 do 0,09 lub O do 1,0 lub 0 do
2,0 lub O do 4,0 milimetra, przy czym skały
magnezytowe poddaje się wstępnej obróbce przez
prażenia w temperaturze od 723 K do 1173 K lub
atoeuje się surowe, a skały dolomitowe stosuje
się w formie surowej lub wstępnie prażonej w
tsmperatur«« od 723 K do 1073 K, z tym, że po
wyprażeniu poddaje się procesowi hydratacji do
momentu całkowitego przereagowania wolnego CaO
w Ca/0H/_.
/I zastrzeżenie/

W agregacie według wynalazku do ramy kosiar¬
ki rotacyjnej /1/ zamocowana jest wahliwie za
pomocą korzystnie dwóch wahliwych wysięgników
/ 2 / karuzela przetrząsająca o osi obrotu poChylonej pod katem ostrym do osi pionowej, le¬
żącej w płaszczyźnie równoległej do kierunku
Jazdy clągnika na wprost. Ramiona /6/ karuzeli
przetrząsającej /3/ napędzane są od wału / 8 /
kosiarki rotacyjnej /1/ poprzez wał przegubowo-

A23K

P. 251966

85 02 15

Veesojuzny Nauchno-Iealsdovatelsky Institut
Molochnoi Promyshlennostl, Moskwa, Związek
Socjalistycznych Republik Radzieckich /Valentina S, Gordezlani, Tatyana A. Prlidak, Valentlne S. Leehins. Viktor I. Miroljubov, Nikolei
A. Smekalov, Natalya S. Davydova/.
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Sposób wytwarzania zamiennika pełnego
mleka dla młodych zwierząt hodowlanych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬
nia prostego technologicznie sposobu wytwarza»
nia zamiennika mleka dla zwierząt.
Sposób wytwarzania zamiennika pełnego mleka
dla młodych zwierząt hodowlanch polega na tym,
te prowadzi się fermentację mlecznej serwatki
przez wprowadzenie do niej acydofilnych bak¬
terii w temperaturze 37 - 39°C w ilości 0,4 0,6% w stosunku do objętoeci mlecznej serwatki,
z następnym wprowadzeniem bakterii proplonowokwaónych w temperaturze 30 - 32°C w ilości 1,52,5% w stosunku do objętości mlecznej serwatki.
Sfermentowana serwatkę neutralizuje się po
czym miesza się Je z zagęszczone osnowę mlecz¬
ne i osnowa tłuszczowa, zawierajęce rozpusz¬
czalne w tłuszczu witaminy, homogenizuje się
i
suszy
/2 zastrzeżenia/
A438

P. 252002

85 02 16

Przedsiębiorstwo Zagraniczne w Polsce
"INTERGLOB", Warszawa, Polska /Jerzy Pawlak/.
Obuwia tekstylno-tworzywowe
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬
nia prostego i estetycznego obuwia»
Obuwie tekstylne - tworzywowe, składające
się z tekstylnej cholewki i z tworzywowej po¬
deszwy z rantem, charakteryzuje się tym, że
Jednonitowy szew łańcuszkowy stanowi połaczenie tekstylnej cholewki z tworzywowe podeszwę,
/1 zastrzeżenie/
A61F

P. 258204 T
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tałt zbliżony do dużej litery Y i składa się
z dwóch odcinków / 7 , 8/ połączonych łukowato
/ 3 , 4/ z mniejszą podstawa trapezu 1 odcinka
/ 9 / o przekroju owalnym.
/5 zastrzeżeń/
A61K

BOlD

P. 251992

Przedsiębiorstwo Zagraniczne PrzemysłowoHandlowe "FRUTAROMA", Zakład Produktów Aro¬
matycznych i Kosmetycznych, Kraków, Polaka
/Stanisław Kohlmunser, Michał Pawluśkiewicz,
Alojzy Pacha, Stanisław Krzeciuk, Mieczysław
Adamus, Andrzej Roszkowski, Wiesław Pasek,
Danuta Zyrek, Józef Wałaszek, Leszek Starak/.
Sposób otrzymywania ekstraktu z nasion
kasztanowca
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬
nia dogodnego sposobu otrzymywania ekstraktu
z nasion kasztanowca.
Sposób otrzymywania ekstraktu z nasion
kasztanowca polega na tym, że zmielone nasio¬
na kasztanowca ekstrakcji oddziela się płyn ekstrak¬
cyjny od osadu przez lewarowanie i oddestylowuje metanol od płynu ekstrakcyjnego. Podgęszczania dokonuje się trzykrotnie, odciagajęc
kolejne świeże ekstrakty, drugi i trzeci.
Ekatrakt z czwartej ekstrakcji używa się do
"gaszenia" piany w ostatecznym podgęszczaniu
i do pierwszej ekstrakcji następnej szarży
produkcyjnej, uzupełniając go świeżym 80%
etanolem. Oddestylowany przy kolejnych pod
gęszczaniach metanol używa się do następu¬
jących po nich ekstrakcjach, uzupełniając go
świeżym 80% metanolem, dla zachowania stosunku
1:5 ekstrenowanej masy kasztanowca do metanolu,

86 02 28

Mieczysław Kurpiel, Wrocław, Polska
/Mieczysław Kurpiel/.
Wewnątrzmaciczna wkładka antykoncepcyjna
Celem wynalazku Jest opracowanie konstruk¬
cji wkładki o dużej niezawodności, uwzględ¬
niającej maksymalnie anatomiczny kształt Jamy
macicy.

składka według wynalazku wykonana ze sprę¬
żystego, niereaktywnego tworzywa sztucznego
w górnej swej części stanowi zamkniętą pętlę
w kształcie zbliżonym do trapezu /a,b,c,d,e/,
mającego mniejszą podstawę /d,e/ na dole, z
której wychodzi pionowe ramię / 7 , 8, 9/, za¬
kończone dwoma skośnymi ramionami /10, 11/,
mającymi końce zagięte ku górze. Boki trapezu
/b,c/ mogę być łukowato wgięte do środka, a
ich fragmenty przejścia u podstawy trapezu eę
łukowate /1, 2, 3, 4/. Pionowe ramię ma ksz¬

85 02 15

/1 zastrzeganie/
A62B

P. 255793 T

85 10 15

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska
/Edmund Tokarzewski, Jerzy Ukraiński, Edward
Dsc/.
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Sposób sygnalizacji zużycia pochłaniacza
ochronnego oraz urządzenie do sygnalizacji
zużycia pochłaniacza ochronnego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wrykorzys¬
tania w sposób bezpieczny 1 efektywny pochłanjLacza gazów szkodliwych.
Sposób sygnalizacji polega na tym, že część
powietrza doprowadzanego z pochłaniacza do ust
użytkownika kieruje się na masę wskaźnikowa
ulegającą zabarwieniu pod wpływem substancji
gazowej, przed która pochłaniacz na zabezpie¬

3

czać drogi oddechowe użytkownika.
Urządzenie ma Indykator w postaci przeźro¬
czystej rurki / 2 / mieszczącej masę wskaźniko¬
wa / 1 / , której Jeden koniec jest osadzony w
gnieździe / 3 / z otworem / 7 / połączonym po¬
przez otwór / 6 / w zasuwce / 4 / z przewodem / 8 /
doprowadzającym powietrze do ust użytkownika,
a drugi koniec jest osadzony w zaślepiającym
gnieździe /20/ korzystnie z otworem /21/ po¬
łączonym z wnętrzem harmonijkowego mieszka
/22/.
/3 zastrzeżenia/

DZIAŁ B
ROŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT

8013

C07C

P. 251954

85 02 15

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 130403
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków 1
Tworzyw Winylowych, Oświęcim, Polska /Jerzy
Wójcik, Benedykt Kubica, Józef Grzesło, Andrzej
Pawłowski, Krzysztof Oulnik/.
Sposób wytwarzania katalizatora do procesu
odwodornienia etylobenzenu do styrenu
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarza¬
nia katalizatora żelazowo-chromowo-potasowego
o wysokiej wytrzymałości mechanicznej przez¬
naczonego do procesu odwodornienia etyloben¬
zenu do styrenu. Sposób według wynalazku pole¬
ga na tym, że do urabianej masy stanowiącej
rozdrobniony przepracowany katalizator żelezowo-chromowy, dochodzący z procesu wysokotomperaturowej konwersji tlenku węgla, zmieszany z
wodorotlenkiem potasowym i/lub węglanem pota¬
sowym, dodaje się co najmniej 1 część wagowe
glinianu potasowego i co najmniej 5 części
wagowych kaolinu, uzupełnia wodę i miesza się
do uzyskania wymaganej plastyczności, następ¬
nie uplastycznione masę formuje się w odpo¬
wiednie kształtki, suszy i poddaje aktywacji
termicznej w znany sposób.
/l zastrzeżenie/
B01J

F27B

P. 252054

85 02 21

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa,
Polska /Zdzisław Obuchowicz, Zbigniew Rogalski,
Henryk Malinowski/.
Sposób doprowadzania gazu do złoża fluidalnego
i komora fluidalną, zwłaszcza w piecach do
obróbki cieplnej
Wynalazek rozwiązuje problem uzyskiwania
założonych potencjałów chemicznych środowieka
grzejnego, jakim jest złoże fluidalne, a także
ułatwia eksploatację komór fluidalnych zmniej¬
szając trudności związane z wymianą czy kon¬
serwacją dystrybutorów gazu.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
gaz fluidyzujący doprowadza się nie tylko od
spodu złoża czy jego boków, ale także do Jed¬
nego lub więcej miejsc wewnątrz złoża.
Komora fluidalna z rusztem na dnie komory oraz
ewentualnie z Jednym lub więcej dystrybutorami
gazu usytuowanymi przy ścianach komory, charak¬
teryzuje się tym, że ma ponadto jeden lub wię¬
cej dodatkowych dystrybutorów / 5 / gazu, które
umieszczone są wewnątrz złoża fluidalnego znaj¬
dującego się w komorze / 1 / . /4 zastrzeżenia/

B21B

P. 252056

85 02 21

Huta Kościuszko, Chorzów, Polska /3an
Karwot, Józef Gierlicki, Stanisław Bral/.
Sposób grzania gorących wlewków ze stalowni
przeznaczonych do walcowania
Wynalazek rozwiązuje problem zmniejszenia
zużycia gazu w czasie grzania wlewków przez¬
naczonych do walcowania.
Sposób polega na dogrzaniu i wygrzaniu
gorących wlewków ze stalowni w atmosferze spa¬
lin. Charakteryzuje się tym, że wlewki nag¬
rzewa się i wygrzewa w dwóch etapach. W pierw¬
szym etapie wlewki nagrzewa się w temperaturze
od 900°C do 1150°C przez okres od 50 do 70
minut, a następnie w temperaturze od 1250°C
do 135O°C do czasu uzyskania temperatury koń¬
cowej wlewków wynoszącej od 1200°C do 125O°C.
/1 zastrzeżenie/
B21B

P. 252097

85 02 25

Huta in. M, Buczka, Sosnowiec, Polska
/Jerzy Kowalski, Marek Rotko/.
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Klatka walcownicza kalibrująco-formująca
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie regulacji
osiowej walców pracujących w kompleksie zgrze¬
wania liniowego rur ze szwem.
Klatka walcownicza ma układ dźwigni / 2 / ze
sworzniami / 3 / , regulowany śrubami / 4 / , przy
czym dźwignia /2/ wywiera naciek na korek /1O/
i oś /6/ osadzoną w tulejach / 7 / , / 8 / , / 9 /
korpusu zespołu walca / 1 / . Położenie dźwigni
/ 2 / zabezpieczone jest przeciwnekrętkami / 5 / .
/1 zastrzeżenie/

821F

P. 251976
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jest zespół stempli tylnych zawierajęcy
stemple / 2 , 3 / na których obgina się uszka
haftki. Z przodu płyty /15/, przed zespołem
stempli górnych /21/ i tylnych zamocowany
Jest zespół stempli przednich /23/ wyposażony
w stemple za pomoce których kształtuje się
haczyk i wybija blokadę. Na płycie /15/ zamo¬
cowany Jest ponadto zespół stempla dolnego
/24/ zaopatrzony w stempel na którym wybija
się blokadę i zagina haczyk. Stemple w posz¬
czególnych zespołach otrzymuję napęd z mecha¬
nizmów krzywkowo-dźwigniowych.
/18 zastrzeżeń/

85 02 14

Zakłady Sprzętu Instalacyjnego "Polam",
Szczecinek, Polska /Jerzy Imiołek, Waldemar
Jagielski, Roman Tomczyk, Bogusław Woroń,
Stanisław Bekisz/.
Sposób i urządzenie do wytwarzania haftki
ubraniowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬
nia sposobu wytwarzania haftek ubraniowych,
zwłaszcza haftek mających blokadę zabezpie¬
czająca konik przed wysunięciem się z haczyka
oraz zagadnienie skonstruowania wysokowydajnego urządzenia do realizacji tego sposobu.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
haftka kształtowana jest między działającymi
w odpowiednich czasokresach stemplami kształ¬
tującymi, przy czym w czasie procesu kształ¬
towania drut znajduje się w przestrzeni ponad
płytę narzędziową a położenie jego jest usta¬
lane za pomocą stempli. Proces kształtowania
haftki dzieli się ponadto na kształtowania
uszek haftki, które przeprowadza się w trzech
fazach, obginajęc drut na specjalnie ukształ¬
towanych stemplach, przy czym w drugiej fazie
obginania następuje odcięcie drutu na odpo¬
wiedni« długość, kształtowanie Języka haczyka,
wybicie blokady, zagięcie w dwóch fazach haozyka.
Urządzenie do realizacji tego sposobu zbu¬
dowane Jest z korpusu /14/ wyposażonego w
płytę /15/, na której zamocowany jest zespół
napędowy, składający się z przekładni śli¬
makowej /16/ i trzech przekładni stożkowych
/17/, które z wałkami napędowymi /18/ tworzę
czworobok. Na płycie /15/ umieszczona jest
pionowa płyta wsporoza /30/, do której zamo¬
cowany jest zespół przygotowania drutu /19/
zespół podający oraz zespół stempli górnych
/21/, zawierajęcy stemple, które obginają
uszka haftki i kształtuję wstępnie haczyk.
Pod zespołem stempli górnych /21/ usytuowany

821F

P. 252007

85 02 18

Zakłady Sprzętu Instalacyjnego "Polam",
Szczecinek, Polska /Jerzy Imiołek, Waldemar
Jagielski, Roman Tomczyk, Mirosław Kolanus,
Stanisław Bekisz/.
Sposób i urządzenie do kształtowania pętelki
haftki ubraniowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia wysokowydajnej automatycznej produkcji
pętelki haftki ubraniowej z drutu.
Sposób według wynalazku polega na tym, te
drut podaje się w przestrzeń robocza zespołu
stempli gnęcych, gdzie jest on ustalony na
długość równą długości pętelki w rozwinięciu
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i następnie cięty za pomocą stempla /2/ współ¬
pracującego z tuleja tnacę. Po ucięciu drut
opiera się na specjalnym stemplu na którym
jest obginany przez odpowiednio ukształtowany
stempel /A/ t»orzec zaczap pętelki, przy czym
końcówki drutu opierają się na stemplach roz¬
stawionych ha odległość róWnę odległości uszek
pętelki. W dalszej kolejności stemple / 2 / i
/ 7 / w trzech kolejnych skqkach obginaja koń¬
cówki drutu na kolejnych stopniach stempli
tworząc uszka pętelki.
Urządzenie według wynalazku ma płytę stołu
/&/, na której umieszczono w układzie otwar¬
tym, zespół napędowy 1 zespół kształtujący,
przy czym zespół kształtujący składa się z
podzespołu stempli górnych /19/, podzespołu
stempli tylnych i podzespołu stempla przednieo /21/ r ponadto osie wzdłużne tych podzespoów leza w jednej płaszczyźnie, która Jest
prostopadła do płyty stołu / 8 / . Zespół napędo¬
wy Jest zespołem krzywkowe-dźwigniowym, przy
czym wały napędowe /12/ tego zespołu tworzę
otwarty ftielobok o katach prostych.
>
/6 zastrzeżeń/

połączona trwale wspornikiem /17/ z dwoma
nakrętkami /18/ śruby /9/ pociągowej, przy
czym na wałku /21/ głównym reduktora /5/ po¬
przez sprzęgło /22/ podatne zamocowany jest
zespół gnaco-formujęcy /23/ podparty na dru¬
gim swym końcu kłam /24/ obrotowym konika
/25/, który osadzony jest w prowadnicach /13/
dolnych i mocowany do nich poprzez rozcięte
obejmy /26/ śrubami /27/.
/3 zastrzeżenia/

i

B21F

P. 252081

85 02 21

Akademia Górniczo-Hutnicze im. Stanisława
Staszica, Kraków, Polaka /Wiktor Kubiński, Jan
Starowicz, Aleksander Oonek/.
Sposób wykonywania drutu skręconego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬
nia wyeokowydajnego sposobu wykonania drutu
skręconego o przekroju nieokręgłym, pozwalaJęcego na uzyskiwanie w krótkim czasie dłu¬
gich odcinków drutu zwijanego po skręceniu w
kręgi, przy zachowaniu dokładnych wymiarów
przekroju poprzecznego oraz wymaganym skoku
linii śrubowoj skręcania.
Sposób według wynalazku charakteryzuje się
tym, że skręcania drutu dokonuje się w aposób
cięgły pomiędzy szpula z nawiniętym drutem
wsadowym, wykonująca równocześnie dwa ruchy
obrotowe a urządzaniem do zwijania drutu w
kręgi po jego skręceniu. Szpula obraca się
wokół dwóch wzajemnie prostopadłych osi, z
których Jedna pokrywa się z osią drutu pod¬
czas skręcania a druga z osią symetrii szpuli.
/I zastrzeżenie/
B21F

P. 252117

65 02 25

Kombinat Budowlany, Rzeszów, Polska /Adam
Myśliwiec, Antoni Cyrul, Stanisław Pruchnik,
Bogusław Bęk, Tadeusz Kowalczyk, Kazimierz
Organise lak, Stanisław Słonkę/.
Urządzenie do wykonywania spiral
lewoskrętnych i prawoskrętnych z drutu
zbrojeniowego
Przedmiotem wynalazku jest urzędzenie do
wykonywania spiral o dowolnym przekroju pop¬
rzecznym, lewoskrętnych i prawoskrętnych, z
drutu zbrojeniowego, przeznaczonych do wyko¬
nywania zbrojeń elementów budowlanych.
Wynalaztik rozwięzuje zagadnienie opracowa¬
nia urządzenia umożliwiającego wykonywanie
spiral bezpośrednio z kręgu z wyeliminowaniom
operacji prostowania drutu Jak również z wy¬
eliminowaniem ruchu jałowego ramki prowadzącej
drut zbrojeniowy.
Urządzenia według wynalazku charakteryzuje
się tym, że ma co najmniej cztery prowadnice:
dwie dolne /13/ i górne /14/, osadzone jedny¬
mi końcami w obudowie /3/ zespołu napędowego
/ 4 / i drugimi końcami w podporze /li/ tylnej.
na których to prowadnicach /13 i 14/ osadzona
Jest euwliwie ramka /15/ prowadząca w kształ¬
cie litery "U", zaopatrzona w tulejki /16/.

B23P

P. 251920

05 02 13

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Geolo
gicznej Centralnego Urzędu Geologii, Warszawa,
Polska /Andrzej Bakoń. Jerzy Skorykow, Lo3zek
Palucha/.
Sposób wytwarzania narzędzia ściernego
Przedmiotem wynalazku jest apoaób wytwarza¬
nia narzędzia ściernego zwłaszcza małośrednicowego wiertła rurowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬
nia sposobu umożliwiającego otrzymanie narzę¬
dzia ściernego o zwiększonej trwałości.
Sposób wytwarzania narzędzia ściernego,
składającego się z korpusu i z elementu ścier¬
nego z otworem do tłoczenia chłodziwa polega
na tym, że rdzeń przewodzący prąd elektryczny
umieszcza się w kąpieli galwanicznej i otacza
ścierniwem, a następnie przez galwaniczne na¬
kładanie metalu na rdzeń spaja się ścierniwo
z rdzeniem, po czym znanymi metodami usuwa się
rdzeń, a uzyskany element ścierny łęczy się
z korpusem narzędzia.
/I zastrzeżenie/
B23Q

P. 252046

85 02 19

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych,
Katowice, Fabryka Obrabiarek "Rsfamet", Kuźnia
Raciborska, Polska /Henryk Krenzel, Jan Książek,
Andrzej Gonski, Henryk Ptak, Jerzy Jakimowicz,
Herbert Pacharzyna, Stanisław Arciemowicz/.
C z u j n i k k o p i u j ą c y do o b r a b i a r e k skrawających
Wynalazek rozwiczuje zagadnienie zwiększe
nia trwałości i niezawodności działania czuj
nika.
Czujnik kopiujący według wynalazku jest
wyposażony w palec wodzęcy /l/ współpracujący
ze wzornikiem / 2 / , mechaniczny układ przenie
sienia jogo ruchu oraz w układ elektroniczny.
Układ mechaniczny tworzy krzyżak / 3 / oraz
dźwignia / 7 / z przysłona /9/. Między krzyża
kiem /3/ i dźwignię /!/ znajduje się kulka
/6/. Przysłona /9/ wchodzi w szczelinę traneoptora /10/ połączonego elektrycznie z ukła
dem elektronicznym. Układ elektroniczny tworzy
przetwornik analogowo - cyfrowy /12/, układ
separacji elektrycznej /14/, układ logiczny •
/15/, wzmacniacze /W/ i zasilacz /i6/. Układ
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/15/ steruje, poprzez wzmacniacze /W/ 1 diody
/Ol do 06/ przekaźnikami /Pi do P6/ kierunków
kopiowania, alarmu i zalany dojazdu »uportu
z szybkiego na wolny.
/3 zastrzeżenia/

Nr 17 /331/ 1986

mienie prowadnic obrotowych podstawy /I/
i płyty obrotowej /3/. Szlifierka obrotowa
noże być stosowana korzystnie jako przystawka
szlifierska do tokarek o różnych średnicach,
toczenia nad suportem.
/5 zastrzeżeń/
B24C

P. 255786 T

85 10 16

Politechnika Łódzka. Łódź, Polska /Zenon
Niedźwledzki/.
Wirnik rzutowy oczyszczarki śrutowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększe¬
nia kata rozrzutu śrutu w płaszczyźnie wiro- ,
wania łopatki i w płaszczyźnie do niej pros¬
topadłej.
Wirnik rzutowy oczyszczarki śrutowej, zło¬
żony z co najmniej jednej tarczy z zamocowa¬
nymi w niej łopatkami rzutowymi oraz koszyka
do rozprowadzania érutu, charakteryzuje sie
tym, że jest wyposażony w łopatki /Z, 3. 4, 5/
rzutowe o jednakowym kształcie i różnej dłu¬
gości, ewentualnie zwichrowane, przy czym
łopatki o takiej Bamej długości sa usytuowa¬
ne względem siebie symetrycznie.
/2 zastrzeżenia/

B248

P. 251931

85 02 12

Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych
"FAZOS", Tarnowskie Góry, Polska /Henryk
Ochraan Milerski, Roman König/.
Szlifierka suportowa
Celem wynalazku Jest opracowanie konetrukcji szlifierki zapewniającej pewny i dokładny
system mocowania płyty mocującej tak, aby
szlifierka miała możliwość regulacji położe¬
nia oraz kata obrotu przy zastosowaniu układu
centrycznego blokowania.
Szlifierka suportowa, stosowana w procesie
technologicznym szlifowania, zwłaszcza cylind¬
rycznych lub stożkowych powierzchni czyści
maszyn, według wynalazku ma podstawę /I/, na
której spoczywa płyta obrotowa / 2 / , połączona
ze stołem krzyżowym /5/, który łączy się p u e z
przegub / 7 / z płyta uchylne /6/ majęca śrubę
regulacyjna /8/. Z płyta uchylne /&/ połączo¬
na jest rozłęcznle płyta mocujęca /9/ do któ¬
rej mimoérodowo zamocowana jest tuleja wrze¬
ciona /10/.
Ponadto szlifierka n»e zespół centrycznego
blokowania / 4 / , który umożliwia unierucho¬

B250

P. 25l978

85 02 14

Akademia Górniczo-Hotnicza im. St.Staszica,
Kraków, Polska /Karol Tomaszewskl/.
Manipulator do przemieszczania prętów i rur
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zautomaty¬
zowania czynności przemieszczania prętów i rur
w czasie ich obróbki mechanicznej, a zwłaszcza
obróbki krawędzi końców rur.
Manipulator ma bieżnie /I/ na której umiesz¬
czony Jest wózek /2/. \Jo wózka / 2 / Zamocowany
jest siłownik / 3 / z osadzona na jego tłoczysku szczękę /4/, prowadnica stożkowe /5/ oraz
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zderzak /6/. Do bieżni /I/ przytwierdzony
jest zderzek / 7 / i cylinder siłownika /8/,
którego tłoczysko połączone jest z wózkiem
/2/.
/I zastrzeżenie/
B^6U

P. 251975

85 02 15

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska
/Antoni Letuszek, Zygnunt Zewisławski/*
Piła tarczowa
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniej¬
szenie hałasu podczas piłowania.
Piła według wynalazku składa się z dwóch
pił tarczowych / I , 2/ przytwierdzonych do sie¬
bie trwale warstwą spajającą / 3 / f korzystnie
klejem lub lutem. Każda z tarcz / I , 2/ jest
pozbawiona co drugiego zęba i obie złożone sę
tak, że każdy ząb jednej tarczy / I / zachodzi
na miejsce po ściętym zębie drugiej tarczy / 2 /
i na odwrót.
/I zastrzeżenie/

829C

P. 251977
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Urządzenie według wynalazku składa się ze
wzbudnika /I/ i przewoźnej zasilającej stacji.
Wzbudnik /I/ ma cewkę / 4 / nawinięte cienko¬
ścienna, miedziane rurkę /5/. Cewka / 4 / usztyw¬
niona Jest elektroizol8cyjnymi klockami /6/
stanowiącymi jednocześnie podparcie dla mag¬
netycznego rdzenia /7/, przy czym rdzeń / 7 /
podzielony jest poprzecznie na dwie lub wię¬
cej części /7a/. /7b/. Cewka / 4 / wraz z kloc¬
kami /6/ i rdzeniem / 7 / umieszczona jest wew¬
nątrz izolacyjnej tulei /8/, składającej się
z elektroizolacyjnej rury / 9 / , termoizolacyjnej tkaniny /10/ i niemagnetycznej blachy
/li/ zwiniętej w kształcie rury z wzdłużne
szczelinę /12/. Tuleja / 8 / spełnia funkcję
ochrony termicznej i mechanicznej.
/3 zastrzeżenia/

85 02 14

Zakłady Uszczelnień i Wyrobów Azbestowych
"Polonit", Łódź, Polska /Jerzy Godycki/.
Sposób wulkanizacji małych elementów ciernych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwie¬
nia skrócenia czasu wulkanizacji.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
rnałt; elementy cierne wkłada się do pojemników
metalowych, a na ich powierzchnię wsypuje nie¬
organiczne substancję sypka., której grubość
warstwy ponad powierzchnię elementów ciernych
wynosi 30 do 100 mm i ogrzewa w suszarce w
temperaturze 150 - 250°C w ciągu 3 - 2 0 godzin.
/I zastrzeżenie/
B30B
H05B

P. 252001

85 02 18

Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw Maszyn
i Urządzeń Hutniczych "Hutmaszprojekt-Hapeko",
Katowice, Polska /Andrzej Zboroweki, Zygmunt
Pażdziorek, Hubert Wozniak, Krzysztof Chromiez/,
Urządzenie do grzania tulei recypienta
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyelimino¬
wania zjawiska powstawania naprężeń w ogrze¬
wanym materiale oraz wyeliminowania koniecz¬
ności stosowania podajnika.
Przedmiotem wynelazku jest urządzenie przez¬
naczone do grzania tulei recypionta prasy hyd¬
raulicznej, w celu zapobieżenia wychłodzeniu
tulei w czasie przerwy w pracy pra6y.

B308

P. 252093

85 02 25

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obróbki Plas¬
tycznej Metali "Plasomet", Warszawa, Polska
/Jerzy Antosiak/.
Urządzenie hydrauliczne do próbnego obciążania
pras mechanicznych, w szczególności w sposób
właściwy dla tłoczenia przelotowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬
nia rozwiązania zabezpieczającego zarówno pra¬
sę jak i poduszkę pomiarowe przed przeciąże¬
niem.
Urządzenie według wynalazku przeznaczone
do próbnego obciążenia pras mechanicznych,
zwłaszcza dla tłoczenia przelotowego działają¬
ce na zasadzie dławienia wypływu cieczy, wy¬
posażone w amortyzator uderzeń hydraulicznych
z ruchomym tłokiem /li/ ma odciążający tłoczek
/4/ osadzony na cięgnie / 2 / połączonym w spo¬
sób nastawny z tłokieu /!/. Odciążający tło-

6
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czek / 4 / jest umieszczony przesuwni« twe współérodkowym otworze sterowniczego trzpienia /6/
zaopatrzonego w boczne otwory przelotowe, łę¬
czyce współśrodkowy otwór sterowniczego trzpionia /6/ z przestrzenie nad /przed/ tłokiem
/li/ amortyzatora uderzeń hydraulicznych.
/4 zastrzeżenie/

860T
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85 02 22

Politechnika Warszawska. Warszawa, Polska
/Kazimierz Hapek, Mirosław Kowalczyk/.
Hydrauliczny układ hamowania zestawu
ciągnik - przyczepa
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększe¬
nia siły hamowania ciągnika l przyczepy.
Istota wynalazku polega na tyn, że układ
ma hydrauliczny zawór serwo /12/, sterowany
pedałem hamulca nożnego /17/, zaoilany z aku
mulatora hydraulicznego /5/, ładowanego za
pomoce pompy zębatej /!/ układu hydraulicz¬
nego ciągnika, wspcnag&jący siłę nacisku na
pompkę tłoczkowe /14/ hamulców ciągnika, połączony pierwszym przewodem /18/ z rozdziela¬
czem /li/ hamulca rocznego hamowania przycze
py oraz drugim przewodem /19/ i szybkozłą¬
czem /20/ z urządzeniem awaryjnego hamowania
/21/ połączonym z siłownikami hydraulicznymi
/22. 23/ hamulców przyczepy.
/4 zastrzeżenia/

B6OT

P. 253073

85 02 22

Politechniko Warszawska. Warszawę, Polska
/Kazimierz Hapek/.
Zawór sarwo układu hamowania hydraulicznego
zestawu ciągnik - przyczepa
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wspomaga¬
nia hamowania przycxepy ciągnika poprzez wy¬
przedzanie hamowunid przyczepy Jak również
przez możliwość pulsacyjnego hamowania hydra¬
ulicznego zestawu ciągnik - przyczepa.
Istota wynalazku polegu na ty*, że cylind¬
ryczny tłok /6/ ma osadzony w nim współosiowo,
eunliwie suwak sterujący /14/. regulujący do¬
pływ cieczy pcd ciśnieniem z pierwszego wyto¬
czenia / 7 / , kanułnmi /1Ï/ Qo drugiego nytoczenia /8/, otworów 79/', pedtoczenia /10/ i dru¬
giego kanału /12/ poleczonego z siłownikami
hamulców przyczepy. Ponadto « korpusie /£/
umieszczony jeat dławik regulowany "/1V. dławięcy ciecz poćnnan- z drugiego otworu /16/
do wytoczenia cylindryczr.ugû /10/ pod czołowo
powierzchnio pierścieniowy tłoka /6/.
/I zastrzeżenie/

B613

P. 251934

85 02 12

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych
- Biuro Projektów Górniczych Katowice, Katowi¬
ce, Polska /Zygmunt Zawadzki, Wiesław Lipski/.
Urządzenie do obracania wozów kopalnianych
Wynalazek rozwiązuje zagcidnienie ułatwie¬
nia przeprowadzania ramuhtÓK wozów kopalnia¬
nych.
Urządzenie zawiera r.jniionu noéna /I/ zamo¬
cowane pod k<jtem 90° zu pcmocę czterecl) ło¬
żysk olizgowych /Z/ do rana on nocnych / 2 / .
Kamiona noéne /l i 2/ przytwierdzane sa prze¬
gubami /4 i 5/ do cylindrów hydraulicznych
/B i 9/. które z kolei ^anocoivane są za pomo¬
ce przegubów /6 i 7/ do fundamentu wyposażo¬
nego w regulacyjne zderzaki gumowe /10/. Kamiona noáne / 2 / maj^i pokrycie z blachy 1 uchwy¬
ty mocujące /12/
/2 zastrzeżenia/
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P. 252015

85 02 19

Biuro Projektowo-Konatrukcyjne Mechanizacji
Budownictwa "ZREMB", Warszawa. Polska /Antoni
Lech Zawiślańskl, Bogdan Peryt,iDan Misiura/.
Podwozia wózka ręcznego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬
nia konstrukcji podwozia wózka ręcznego, clęgf
nlonsgo za pomocą dyszla, mającego możliwość
pewnego i natychmiastowego zatrzymania.
Podwozie wózka zastawiona z ramy /I/, kół
/ 2 , 3/ jezdnych, wsporników 1 dyszla /5/ cha¬
rakteryzuje si« tym, že ma wszystkie koła /Z,
3/ jezdne obu oei wyposażone w zębate tarcze
/&, 7/ hamulcowe blokowane ryglami /8, 12/
włączanymi i wyłączanymi tarczę /9/ sterująca
połączone sztywno z dyszlem /5/, który jest
połączony przegubowo z przednie osi? skrętne
w sposób umożliwiający jego opuszczanie i pod«
noszenie w płaszczyźnie pionowej.
/3 zastrzeżenia/

9

różnicach wysokości miedzy tym nabrzeżem a
punktami zamocowania pochylni na statku.
Pochylnia według wynalazku zawiera.segment
podstawowy /!/ przytwierdzony przegubowo do
kadłuba / 3 / statku i zaopatrzony w siłowniki
hydrauliczna /6/, powodujące obrót tego seg¬
mentu względem kadłuba. W narożach segmentu
podstawowego /I/ przytwierdzone ss do tego
segmentu przegubowo stopy boczne /4/, które
usytuowane są w bezpośrednim sąsiedztwie bo¬
ków segmentu brzogowego / 2 / i w pobliżu ooi
jego obrotu względem skrajnej krawędzi seg¬
mentu podstawowego /I/. Stopy te sa. przy tym
z segmentem podstawowym połączone za pomoce
zawiasy, zaś z segmentem brzegowym / 2 / za po¬
mocą sworzni palcowych / 7 / . /3 zastrzeżenia/
B650

P. 252031

85 02 18

Poznańskie Zakłady Farmaceutyczno "Polfa",
Poznań, Polska /Bronisław Pfeiffer, Longin
Rafiński/.
Torebka
Przedmiotem wynalazku jest torebko do pa¬
kowania sypkich substancji zwłaszcza miesza¬
nin aktywnych w obecności wody.
Torebka charakteryzuje cię tyra, że ma co
najmniej jedna przepony /3/ dzielące przost»
rzeťt wewnątrz torebki na czvsci. Pakowano mieszanini; rozdziela się na część kwasowg /&/ i
część zasadowa / 7 / i umieszcza się w poszcze¬
gólnych częściach /5, 6/ torebki/.
/2 zastrzeżenia/

B638

P. 252114

85 02 25

Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego,
Szczecin, Polska /Waldemar Waśko/.
Pochylnia do przejezdnego przemieszczania
ładunków, zwłaszcza środkami transportu
kołowego na statkach wodnych
Wynalazek rozwiązuje problem zbudowania dla
statków wodnych pochylni do przejazdu środków
tjpansportu kołowego, przystosowanych do nab¬
rzeży o nieregularnej powierzchni i dużych

B65F

P. 252075

85 02 22

Zakłady Energetyczna Okręgu Południowego
Katowice, Polska /Jerzy Rokita, Maciej
Zarzycki, Zdzisław Lizymcniak, Leszek Skrzypek,
Sławomir Tomaszewski, Jerzy Kmiecik/.
Sposób odprowadzania popiołów lotnych cip
miejsca przeznaczenia oraz układ urzgtfzoYi
do odprowadzenia pepiołów lotnycl^ do
miejsca przeznaczenia
Wynalazek rozwiązuje zagadnienia obniżenia
kosztów odprowadzanie popiołów lotnycn na
miejsce przeznaczenia.

BIULETYN URZEOU PATENTOWEGO
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Sposób według wynalazku polega na cięgłym
wytwarzaniu z popiołów lotnych, powstających
w trakcie spalania węgla kamiennego lub bru¬
natnego w paleniskach urządzeń energetycz¬
nych, zawiesiny w wodzie o zadanym udziale
objętościowy« popiołów w zawiesinie i odpro¬
wadzaniu ich w tej postaci.
Układ według wynalazku na zasobnik / 2 / po¬
piołów lotnych połęczony przez podajnik /3/
popiołów, wyposażony w regulator /«/ natężenia
strumienia popiołów, z urządzeniem mieszający»
/I/. Urządzenie mieszajęce połączone jest rów¬
nież z źródłem wody /5/, wyposażonym w nastaw¬
nik /N/ wydajności objętościowej oraz ze
zbiornikiem retencyjnym zawiesiny, wyposażo¬
ny« w czujnik /10/ poziomu zawiesiny sprzężo¬
ny z regulatorem /R/ natężenia strumienia po¬
piołów, zaś zbiornik retencyjny / 7 / połączo¬
ny Jest z pomp« / 8 / zawiesiny i dalej przez
ruroclęg tłoczny /10/, z miejscem jej przez¬
naczenia.
•
/5 zastrzeżeń/

Nr 17 /331/ 1986

rożnego członu / I / usytuowane sa Jedna nad
druga. Wynalazek może mieć zastosowanie przy
bezwnękowej eksploatacji górniczych wyrobisk
ścianowych.
/4 zastrzeżenia/

B65G

P. 251935

85 02 12

Zakłady Azotowe "Puławy", Puławy, Polska
/Stanisław Brzozowski, Tadeusz Kosidło,
Stanisław Mech, Antoni Durkowski, Dózef Sułek/.
Urządzenie dozujące do bezpyłowego
popełniania pojemników materiałami
sypkimi zwłaszcza materiałami
pylącymi
Celem wynalazku jest opracowanie urządze¬
nia do bezpyłowego załadunku materiałów syp¬
kich i pylących do pojemników, zwłaszcza do
elastycznych kontenerów.
Urządzenie dozująco ma zasuwy wahliwa / 2 /
usytuowana wewnątrz obudowy /I/ połączonej z
elementem przegubowym /3/, który z kolei Jest
również połęczony z końcówka wysypowa / 4 / .
Końcówka wysypowa / 4 / jest wyposażona n kanał
odpowietrzający /6/ i zacisk szczękowy /9/.
/3 zastrzeżenia/
B65G

P. 251933

85 02 12

Kopalnia Węgla Kamiennego "Staszic", .
Katowice, Polaka /Zdzisław Sender, Alojzy
Mura, Leonard Liduchowskl, Paweł Zok, Wojciech
Skolik, Stanisław Szynglel, Henryk Rojek,
Bogdan Gajda, Mirosław Major, Piotr Stanisław
ski, Henryk Sliwiok, 3an Sikora/.
Przenośnik zgrzebłowy, kątowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie maksymal
nego ograniczenia oporów ruchu cięgna łańcu
chowego wewnątrz narożnego członu trasy gór
niczego, zgrzebłowego przenośnika kątowego.
Przenośnik charakteryzuje się tym, że w
obrębie narożnego członu /l/ trasy zgrzebłowy
łańcuch / 2 / prowadzony Jest w sposób wymuszo
ny poprzez poziome podparcie Jego pionowych
ogniw /5/ wzdłuż zadanego toru zakrzywienia
trasy przenośnika, przy zachowaniu bocznego
luzu zgrzebła /9/ wewnątrz narożnej rynny

/11/.

Pionowe ogniwa / 5 / łańcucha / 2 / wsparte
aa na łańcuchowych wieńcach /A/ kierujących
kół /i/. Łańcuch / 2 / poleczony Jest ze zgrze
błem /9/ poprzez zamocowanie odcinków łańcu
cha / 2 / do kabłęka zawieszonego na sworzniu
osadzonym w zgrzeble /9/. Łańcuch / 2 / wzdłuż
całej trasy mieści si$ w otwartych od strony
zgrzebeł wnękach, które w normalnych rynnach
znajduję się obok siebie, zaś w rejonie na-

Nr

17

/Ml/
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P.

251953

85 02 13

Fabryka Maszyn i Urządzeń "Famak",
Kluczbork, Polska /Wincenty Bitrwagen, Wacław
wojtukicwicz/.
Zestaw krążnikowy. nieckowy, samonastawny
Wynalazek rozwiązują zagadnienia zabez¬
pieczenia przed zsunięciem się taśmy przenoénika taśmowego przy ruchu taémy w obu kierun¬
kach.
Zastaw kręznikowy podtrzymujący taśmg prze¬
nośnikowa., zawieszony przegubowo, ma próg /I/,
który wyposażony jest w symetrycznie usytuowa¬
na dźwigni« dwuramienna, w której osadzone są
teleskopowo dwie pary sprężyn naciakowycb / 3 /
opartych dolna czyéciç na kołkach / 4 / przyt¬
wierdzonych do podstawy uchwytu mocującego /5/,
Dźwignia dwuramienna wyposażona jest w śruby
Oporowa regulujące silę nacieku sprężyn / 3 / na
ramiy dźwigni, przy czyni próg /!/ wyposażony
jest na obu końcach w zderzaki oporowe, stale
/?/» egreniczaja.ee kęt wychylenia zestawu.
/ I zastrzelenia/

B65G

P. 251982

05 02 14

Instytut Gospodarki Magazynowej , Poznań,
Polska /Krzysztof Nocnowicz/.
Urządzenie do załadunku na samochód i
rozładunku pojemników, zwłaszcza bębnów
i beczek
Urządzenie ma widły /l/ zamocowane wychylnie jednym swym koncern do platformy / 2 / samo
chodu. Widły /l/ poleczone sa wychylnie za po
średnictwem drążka /3/ z dwoma równolegle wzglę
dem aiebie usytuowanymi bieżniami / 5 / . Ruch
samochodu po bieżniach /5/ powoduje odchyla
nie wideł /!/.
/2 zastrzeżenia/

06SG

P.

11
251993

85 02 15

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Oczyszczania
Miast, Łódź. Polska /Igor Malawski/.
Urządzenie do ładowania i wyładowania
skrzyni z pojazdu
Celea wynalazku jest opracowania prostej
i wytrzymałej konstrukcji urządzenia do lą
dowania 1 wyładowania kontenera z pojazdu do
przuwczu kontenerów.
Urządzenie składa się z ruchomej ramy /3/.
tylna częścią obrotno zamocowanej do ramy
pojazdu /l/. Ze środkowa częścią r&<ny /3/ sa
przegubowo połączone dolna ramiona /4/ wysięg
nika hakowego /5/. Przednia część ramy /3/
połączone jest ze środkowa czyściu ramion / 4 /
wysięgnika /5/ za pomocą przegubowo zamoco
wanego cięgna / 7 / . Cięgno / 7 / na określona
długość i w odpowiedniej chwili zapewnia ze
sztywnienie układu ruchoma rama /3/ - wysięg
nik /ii/.
/4 zastrzeżenia/

H6S.H

P.

251924

05 02 13

Ośrodek Ośrodek Badawczo-Rozwojowy i
Urządzeń Chemicznych "METALCHEM", Toruń,
Polska /Jerzy Horecki, Roman PIaskiewicz/.
Sposób haftowania nawojów w układach
podwijających oraz hamulec pneumatyczny
do układów odwijających
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnie
nia stałej siły naciągu odwijanej wstęgi nie
zależnie od rodzaju materiału wsHyi oraz wy
miarów i regularności kształtu nawoju.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
powietrze niezbędno dla zasilania hemuJca w
czasie odwijanla jednego nawoju gromadzi siy
w zbiorniku, z którego zasila się hamulec,
przy czym ciśnienie zasilania obnlzu się wed
ług krzywej zbliżonej do hiperboli, a obniże
nie ciśnienia zasilania realizuje się przez
upuszczenie ze zbiornika pewnej objętości po
wietrza na każdy obrób nawoju.
Hamulec charakteryzuje się tym, że w cylin
drze /6/ hamulca umocowanego do konstrukcji
wsporczej /"// umieszczony jest tłok /9/ osa
dzony przesuwnie na wałku / 4 / połączonym z
wałem /l/ odwijanego na»oju / 2 / . Denko tłoka
/9/ zaopatrzone jest w tulejkę /12/ dociskany
do ścianki czołowej cylindra /6/ sprężyna /li/,
przy czym kanał tej tulejki jest współosiowy
z kanałem /15/ wykonanym w ściance czołowej
cylindra /6/ i połączonym z otaczająca atmo
sferę poprzez nastawny dławik /16/ i tłumik
/17/, zaś cylinder zasilany jest sprężonym
powietrzem z zbiornika /IB/.
/f> zastrzeżeń/
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Sposób zdejmowania nawiniętej beli z walca
nawojowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zdejmowa¬
nia nawiniętej beli materiału warstwowego z
walca nawojowego przy zwijaniu w bela ma¬
teriałów warstwowych bez użycia rdzenia."
Sposób polega na ty«, że walcowi nawojowe¬
mu nadaje sie ruch obrotowy, przeciwny do ru¬
chu walca w trakcie operacji nawijania 1 rów¬
nocześnie wprawia się walec w ruch posuwisty,
wycofujący walec z nawiniętej beli.
/I zastrzeżenie/
B66B

P. 252092

85 02 23

Główne Biuro Studiów 1 Projektów Górniczych,
Biuro Projektów Górniczych "Katowice", Kato¬
wice, Polska /Stefan Ratka, Eugeniusz Ourczyk/.
Urządzenie do zakładania 1 wymiany lin
nośnych oraz wyrównawczych w wyciągach
szybkowych

B65H

P. 251990

65 02 15

Łódzka Fabryka Maszyn Jedwabniczych. Łódź,
Polaka /Włodzimierz Gęblckl. Gabriel Kanekl/.
Układ sterowania prędkością liniowa przędzy
w wielowrzecionowej przewijarce

Celem wynalazku Jest opracowanie łatwej w
montażu i demontażu konstrukcji urządzenia
dc wymiany lin.
Urządzenie składające się z koła kierowni¬
czego, jarzma 1 ramy nośnej ma w kole kierow¬
niczym /I/ oś / 2 / z wyciśnięte na niej tuleja
/ V . współpracujący z obrotowo osadzonymi,
kołnierzowymi panewkami /4/. Jeden koniec tulei /3/ poleczony Jest na stałe z piastę /5/,
a na drugi jej koniec nakrę cona Jest do oporu
gwintowane piasta /6/, do których przykręcone
aa boczne blachy jarzma / 7 / przy pomocy śrub
/8/. Tuleja /3/ unieruchomiona jest od prze¬
suwu poosiowego wzglądem ramy nośnej /9/ płyt¬
kami ustalającymi /li/,
/'i zastrzeżenia/'

wynalazek rozwiązuje zagadnienia uprosz¬
czenia konstrukcji układu sterowania prędkości«
liniowe przędzy w wielowrzecionowej przewijar¬
ce precyzyjnej.
Układ sterowania zawiera znany człon mno¬
żący /la/ przy czym wejście tego członu połą¬
czone jest z wyjściem centralnego urządzenia
/ 4 / zadającego, a wejście regulatora / 5 / pręd¬
kości kątowej wrzeciona /6/ połączona Jest z
wyjście« przetwornika / 3 / prędkości kątowej
wrzeciona.
/I zastrzeżenie/

B66C
B63B

P. 252048

85 02 20

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego
"PR03M0RS", Polska /Mieczysław Czajkowski/.
Ogranicznik udźwigu

B65H

P.

252080

05 02 21

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Im. Powstańców
Śląskich, Opole, Polska /Jan Tarasek/.

wynalazek rozwiązuje problem konstrukcji
ogranicznika udźwigu o dużej sprawności układu
napędowego i możliwości regulacji momentu na¬
pędowego pod obciążeniem żurawia.
Ogranicznik udźwigu zawierajęcy czujnik
magneto-sprężysty charakteryzuje się tym, że
rama /15/ za pomocą regulacyjnej śruby /22/
przemieszcza się liniowo w prowadnicach /2O/
podstawy /10/ pod obciążeniem krężka linowego,
napinającego. Położenie liny mechanizmu pod¬
noszenia względem krążka linowego, napinającego
Jest ustalone poprzez kierujące rolki /12/.
/2 zastrzeżenia/

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 17 /331/ 1986

13

W aechanižmie korby zabezpieczonej luzuja.ce pal.fi /28/ aa połączone z bierne gwiazda
/3O/ Jed; ^kierunkowego sprzęgła /31/ biernego.
Bierna gwiazda /30/ przez łożysko /32/ jest
wsparta obrotowo na wale /21/ przenoénej kor¬
by /24/, a bieżnia /35/ rolek /34/ biernego
sprzęgła /31/ jest połączona nieobrotowo z
korpusem /I/ mechanizmu. Ukształtowanie kilnujęcej płaszczyzny czynnej gwiazdy /2O/ jest
kierunkowo odwrotne do ukształtowania klinu¬
jącej płaszczyzny biernej gwiazdy /30/, a
kierunek nacięcia klinującej płaszczyzny bier¬
nej gwiazdy /3O/ jest zgodny z kierunkiem mo¬
mentu na korbie /24/ podczas podnoszenia ło¬
dzi. Korpus /I/ mechanizmu jest połączony z
mimoérodoffl, którego część obwodu etanowi
krzywkę /36/ umieszczona nad zderzakiem /10/
gdy koła /12 i 13/ sa zazębione.
/2 zastrzeżenia/

P. 251803

85 02 01

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk, Polska
/Lech Lont. Henryk Trokotwicz/.
Mechanizm korby zabezpieczonej
Celem wynalazku jest opracowanie takiego
mechanizmu korby, w którym obukierunkowy ruch
koła pędzonego nie wywoływałby wirowania korby.
Mechanizm korby zabezpieczonej służy do
ręcznego awaryjnego napędu wciągarki, szcze¬
gólnie zaé okrętowej wciągarki łodziowej.

UZIAŁ. C
CHEMIA I METALURGIA

C01G

P.

252003

85 02 18

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice,
Polska /Zbigniew Szołonicki, Zbigniew Szyniec,
Władysław Wecłaó, Zdzisław Frankowski, 3an
Garbaczewski, Seweryn Pluciński, Janusz
Wojtowicz, Leszek Gotfryd, Andrzej Madejski/.
Sposób odzysku renu w postaci nadrenianu
amonu z odpadowych roztworów kwaśnych _
Wynalazek rpzwiazujt zagadnienie umożliwie
nia odzysku renu w postaci nadrenianu amonu z
odpadowych roztworów kwaśnych pochodzących z
oczyszczania gazów powstających w trakcie wy
topu miedzi "blister".
Sposób według wynalazku polega na tym, że
prowadzi się sorpoję renu bezpośrednio z
kwaśnego roztworu odpadowego pochodzącego
z oczyszczania gazów powstających w trakcie
wytopu miedzi "blister" stosujęc węgiel ak
tywny w ilości od 1 do 10 kg na 1 m roztworu,
w zależności od z.mortoćci renu i kwasowości
tego roztworu, a po nasyceniu węgla renem wy
noszącym do około 2'-, wagowych, węgiel przemy
wa Sie wodę i prowadzi desorpcja renu roztwo
rami alkalicznymi, po czym, po całkowitej de
sorpcji renu alkaliczny sodowy roztwór renu
zawierajęcy do 5 g Re/dm oczyszcza si?, zatęźa 1 przeprowadza w sól amonowe w procesie
wymiany jonowej, przy czym z nasyconych renem
wymieniaczy jonowych przeprowadza się ren po
nownie do roztworu wodnego roztworami soli
amonowej uzyskując roztwór nadrenianu amonu,
który następnie poddaje sio krystalizacji.
/9 zastrzeżeń/

CU3G

P,

252098

05 02 25

PERVOMAISKOE PROIZVODSTVENNOE OBIEDINENIE
"KHIMPROM", PervOMAISKY ; KHARKOVY
POLITEKHNICHESKY INSTITUT IMENI V.J. LENINA, Charków.
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
/Alexandr Mikhailovich Agaltsov, Tedor
Pavlovich Gutsal, Evgeny Lvovich Zingermen,
Anatoly Vasilisvich Shikorev, Alaxandr
Vasilievich shepel, Ljudmila Grigorievna
Olenina, Georgy Alexandrovich Derezutsky/.

Sposób wytwarzania tlenochlorku miedziowego
Zagadnieniem podlegającym rozwięzaniu Jest
usprawnienie technologii procesu.
Sposób wytwarzania tlenochlorku miedziowego
polega na obróbce metalicznej miedzi podchlo
rynem sodu albo wapnia w wodnym środowisku o
pH 3-7, przy temperaturze 40 - 80 C.
/4 zastrzeżenia/
C02F

P. 251967

85 02 15

Leningradsky Inzhenerno-Stroitolny Institut,
Leningrad, Zwięzek Socjalistycznych Republik
Radzieckich /bemen ilarkovich Shifrin, Jury
Alexandrovich Feofanov. Vladimir Prokoflevlch
Golosun, Serget Hikhalovich Palashin/.
Urządzenie do oczyszczania wody zbiorników
do hodowli ryb
Urządzenie według wynalazku zawierajęce po
leczone ze sobę i zs zbiornikiem do hodowli ryb]
zbiornik mieszający, filtr biologiczny ż ła-
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dunklem błonowy», osadnik, pompe i przewody
rurowe odpowiednio do doprowadzania oczyszcza¬
nej wody oraz do odprowadzania oczyszczonej
wody i osadu, charakteryzuje się tym, te zbior¬
nik mieszajs, cy /5/ jest połączony z osadni¬
kiem / 3 / w którym umieszczony jest filtr pły¬
wa jęcy / 4 / i w którym zanurzony jest swa dolna
częecls filtr biologiczny /l/, ustawiony pio¬
nowo i majęcy otwarta dolne powierzchnię czo¬
łowe, w celu połączenia go z przestrzenie wew¬
nętrzna osadnika /3/.
/li zastrzeżeń/

Nr 17 /331/ 1986

komory osłony elektrody /3/ wprowadzana jest
do otworu bloku basenu pieca / 2 / z zamonto¬
wanym na zewnętrz korpusem głowicy /6/.
/3 zastrzeżenia/
C03B

P. 252028

85 02 18

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia
P. 247155
Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy Biuro Konetrukcyjno-Technologiczne, Koszalin,
Polska /Dan Stępkoweki/.
Urządzenie do wytwarzania strumieni»
grzewczego wielopłomieniowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬
nia konstrukcji urządzenia umożliwiajęcego
obróbkę szkła laboratoryjnego.
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje
się tym, że we wkładce dyszowej /W/ ma wyko¬
nane dysze tlenowe /19/ i kanały wlotowe tle¬
nu /10/, oraz ma centrycznie usytuowane dyszę
tlenowa /16/ w dyszy mieszanki /O/, ponadto
urządzenie jest wyposażone w kolektor tlenowy
/Z/, który przewodem tlenowym /7/ poprzez
plerecieniowy kolektor / 3 / połączony jest z
kanałami wlotowymi tlenu /18/, a przewodem
tlenowym /13/ połączony Jest z centralne dy¬
szę tlenowe /16/.
/7 zastrzeżeń/

CO 38

P. 251960

85 02 15

Instytut Szkła i Ceramiki, Warszawa, Polska
/Andrzej Piechurowaki, Marian Czermiak, Fran¬
ciszek Biesiada, Zenon Horubała, Ryszard
Nasiboreki/.
Osłona pręta doprowadzajgcego elektrody
pieca szklarskiego
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest
ochrona przed utlenieniem w wysokich tempera¬
turach pręta doprowadzającego elektrody pieca
szklerekiego.
Oełona pręta doprowadzającego elektrody pie¬
ca szklarskiego charakteryzuje aię tym, że
rura ceramiczna /!/ stanowiąca boczną ścianę

C03C

P. 251986

85 02 15

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 84569
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mikroelektroniki
Hybrydowej 1 Rezystorów, Kraków, Polska
/Olgierda Sztab«. Osnuta Luéniak - wójcicka.
Oan Kulawik, Zofia Haładewicz/.
Sposób dystansowego łączenia elamentów
zwłaszcza szklanych i ceramicznych
Sposób według wynalazku polega na tym, że
na powierzchnię elementu łączonego nanosi się
pastę dystansująca zawierajęce klej i kulki
dystaneujęce, przy czym kulki te otrzymuje się
metodę cheatlcznę z tlenków lub zwięzków szkło1twórczych.
/I zastrzeżenie/
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P. 251145

84 12 21

Pierwszeństwo: 83 12 22 Wągry
/nr 4195/83/
Alkaloide Vegyeszeti Gyar, Tiszavasvari,
Sposób wytwarzania pochodnych fenyloalanlny
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w poataci wolnych zasad lub soll eddycyjnych
z kwasa«i, polega na ty«, że /5-,6-,7- lub
8-alkokey/-l- lub -2-naftalenoalkan, w który«
grupa alkanowa zawiera grupę odezczspialna,
o wzorza 2, M który« Z oznacza grupę odezczepialnę, a A, R £ 1 Rj «aję znaczenie wyżej po¬
dana, poddaj« się reakcji z hydrokayloaalna.
lub odpowiednio N-aonopodetawlona hydroksylo- l n t o wzorza M O - N H - R ^ , m który« R^ «a znm-

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania opłacalnego sposobu wytwarzania pochod¬
nych fenyloalanlny o dobrej jakości.
Spoeób wytwarzania pochodnych fenyloalanlny o ogólny« wzorze 1, w który» R oznacza ato«
wodoru lub grupę alkilowa o 1 - 4 atoaach wę-

czenie wyżej podane, otrzyaana. N-hydroksy /5-, 6-, 7- lub 6-alkokay/-l- lub -2-naftalenoalkanoamlnę przeprowadza się ewentualnie
w inne naftalenoalkanoaminę drogę alkllowanla, lub cykloelkilowanla zwięzku o wzorze 1
w który« Rj oznacz« «odór, do odpowiedniego

la# R oznacza ato« wodoru lub grupę o wzorze
-CO-R , w który* R oznacza a to« «»odoru« grupę
alkilowe o 1 - 4 atomach węgla, arylowa. lub
aralkllowa, znaaienny ty«, że pochodna fenyloeeryny lub jej sól o ogólny« wzorza 2. w któ¬
ry« R «a wyżej podane znaczenia, R oznacza
ato« wodoru lub grupę o wzorza -CO-R , w któ¬
ry« R «a wytaj podana znaczenie, poddaje sie
reakcji z wodorem w obecności katalizatora i
•wantualnie produkt poddaje się ecylowaniu.
Fenyloalanina Jest znany«, podstawowy« a«lnokwasem, jest ona aktywny« składnikiem środka
ałodzęcego znanego jako "espartaw" /«etyloL-aspartylo-L-fenyloelaninian/.
/13 zastrzeżeń/

zwięzku; w który» R, oznacza rodnik C ^ Q - a l kllowy lut» C. 6-cykloalkilowy i N-hydroksy

C07C

P. 251925

85 02 13

Sondoz AG, Bazylea, Szwajcaria
Sposób wytwarzania N-/naftyloalkilo/
-hydroksyloamin
Wynalazek rozwiązuje zagadnienia wytwarza
nia nowych związków chemicznych przydatnych
do leczenia oatrych etanów zapalnych 1 łusz
czycy.
Spoaób wytwarzania N-/nef tyloalkilo/-h,ydrokeyloawln, takich Jak N-hydroksy-/5-,6-,7lub 8-alkoksy /-l- lub -2-naftalenoalkonoaalny
o wzorza 1, w którym R, oznacza atom wodoru,
rodnik C^g-alkllowy lub C^g-eykloalkilowy,
R 2 oznacza rodnik C.g-alkllowy, R_ oznacza
atoa wodoru lub chlorowca, • A oznacza rod
nik Cj>-alktlenowy, albo Ich fizologlcznle
dopuszczalnych 1 zdolnych do hydrolizy astrów

Z5-.6-.7- lub 8-alfcoksy /-I- lub -2-naftalenoalkanoaminy ewentualnie przeprowadza się
w fizologlcznie dopuszczalne 1 zdolne do hyd¬
rolizy eetry lub wyodrębnia w postaci wodnych
zasad lub soli eddycyjnych z kwaeaai«
/I zastrzeżenie/

C07C

P. 252059

85 02 21

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa,
Polska /Andrzej Gęsicki, Stanisław Ciborowski,
Jan Ciuszek/.
Sposób otrzymywania dwuizopropylobenzenów.
z mieszaniny odpadowych wodoronadtlenków
Wynalazek rozwiązuje zagadnienia opracowa
nia prostego sposobu otrzyaywania dwuizopropylobenzenów z wysoka salektywnoscla.
Spoaób otrzymywania dwuizoprepylobenzenów
z Mieszaniny odpadowych wodoronadtlenków,
powstałych w procesie otrzymywania rezorcyny
lub hydrochinonu, polega na trójetapowym pro
wadzaniu procsau pod ciśnienie* 0,1-2 MPa,
w facia ciekłej. W plsrwszya etapie poddaje
Sie Mieszaninę odpadowych wodoronadtlenków
katalityczneau rozkładowi do karblnoli w
temperaturze 60-200°C, w drugim etapie, uzyekana Mleezsnlne przepuszcza al?; z ewentu&lnya
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wprowadzeniem wodoru, przez warstwę, kataliza
tora JT-A1.0-, w teaperaturza 120-350°C, zaś
w trzecia etapie, aieszaninę reakcyjne podda
je się redukcji wodorea w teaperaturza 60200°C, na katalizatorze stacjonarnym stosowanya w procesach uwodorniania.
/4 zastrzeżenia/
C07D

P.

249980

84 10 11

Sandoz A,G., Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania kwasów cC-/10-okav-4-Hbenzo [4,7]-cvklohepta [l-2-b] tiofen -4ylideno/-karboksylowych i ich pochodnych
Sposób wytwarzania kijaeów cC -/10-okey-4Hbenzo C4.53 cyklohepta Ll,2-t0 tiofen -4-ylideno/-karboksylowych albo ich flzologicznie
hydrolizujacych i dopuszczalnych astrów albo
soli polega na tya, źa hydrolizuje sie ester
kwasu oC -/10-okay-4H-benzo C4,5] cyklohepta
UL,2-bJ tiofen-4-yłideno/-karboksylowego,
po czyn otrzyaany kwas przeprowadza eię w
fizjologicznie dopuszczalny ester tego związki
Otrzymane związki wykazują dzielenie prze
ciwzapalne, przeciwgorączkowe i przeciwbólowe.
/4 zastrzeżenia/
C070

P. 251969

85 02 15

Sandoz AG, Bazylea. Szwajcaria.
Sposób wytwarzania 4,6,6a,7,8,12b -sześciowodoroindolo [4.3-ab] -fenantrydyn
Sposób wytwarzania 4,6.6e.7.8,12b-eześciowodoro-lndolo- [4,3-abJ -fenantrydyn w postscd
wolnej zasady lub soli eddycyjnych z kwaeeai,
polega na tya, te utlenię się w pozycji 5,5a
odpowiednia 4,5,5a,6,6a,7,8,12b-ośmiowodorolndolo
-fenantrydynę j otrzymana ind<
lofenantrydynę ewentualnie przeprowadza slf w
zadane lndolofenantrydynę w sposób konwencjo
nalny 1 wyodrębnia sie w postaci wolnej zasada
lub soli addycyjnej z kwesea.
Nowe związki naje właściwości dopeainergicj
ne 1 przeciwbólowe, w związku z czym woźna Je
stosować Jako leki.
/5 zastrzeżeń/
C070

P. 252809

85 04 05

Pierwszeństwot 84 04 06 - St.ZJedn.Aa.
/nr 597 413/
A.H. Robina Company, Ino. Richmond, Stany
Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania erylo-podstawionych
pirydo [,4] benzodiazepin i związków
pośrednich
Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w
którym R oznaczę kation metalu alkalicznego,
atoa wodoru, grupę alkilowa, aminowe lub pre
kursor aminy na końcu łańcucha węglowodowego
Ar oznacza pirydyny1, tienyl lub fenyl, Z
oznacza etom wodoru, chlorowca, grupę alkilowa
alkokeylowę, hydroksylowa lub nitrowa, Y ozna
cza atoa wodoru lub grupy alkilowe, alkókaylowe lub hydroksylowe polega r\» procesie kon
densacji eainochloropirydyny z arylo /emlnofenylo/ metenonem w obecności mocnej zaeedy
nlenukleofilowej z domieszkę obojętnego ciek
łego nośnika; kondensację można prowadzić też
wychodząc z tetrachlorku tytanu 1 kończyć zeeada nienukleofiIowę 1 w tya przypadku wytwa
rza eię 1 stoeuje nowe związki pośrednie.
Zwięzki wytwarzane epoeobea według wynelazku
wykazuję działanie przeciwdepresyjne.
/14 zestrzeleń/

C07D

P. 253246

85 05 06

Pierwazeństwo: 84 05 12 - RFN /nr P 3417643.8/
84 12 20 - RFN /nr P 3446417.4/
Boehringer Mannhelm GmbH, Mannheim,
Republika Federalna Niealec.
Sposób wytwarzania nowych pirolobenzimidazoli
Sposób wytwarzania nowych plrolobenzialdezoli o wzorze ogólnym 1, w którym R. oznacza
atom wodoru, grupę alkilową, alkenylowa lub
cykloalkllow«, R 2 oznecza atoa wodoru, grupę
alkilowa, alkenylowę. albo cyjanową, grupę
karbonylowę podstawione przez grup« hydroksy¬
lowa, alkilowe, alkoksylową, aminową, alklloaalnową, dlalkiloamlnową albo przez grupę hydrazynową, albo R 2 razem z R* tworzą grupę cykloalkllenową, grupę alkilidenową albo grupę
cykloalkllidenową, X oznacza kreakę wartoś¬
ciowości grupę alkilenowe o 1-4 atomach węgla
albo grupę winylenową, T oznacza atom tlenu
lub siarki, Py oznacza grupę 2-, 3- albo 4-pirydylową, która ewentualnie przy heteroatoale
pierścienia zawiera atom tlenu l/albo Jeat
podetawlona ich tautomerów oraz fizjologicz¬
nie dopuszczalnych eoli z nieorganicznymi i
organicznymi kwasami, polega na tym, że zwią¬
zek o wzorze ogólny« 12, w którym R. i R, mają
wyżej podane znaczenie, poddaj« się reakcji za
związkiem o wzorze Py-X-CO-Y, w który» Py oraz
X mają wyżej podane znaczenie, a Y oznacza
albo atom wodoru, albo łatwo odezczeplalną gru¬
pę, i otrzymany związek poddaje aię cyklizacjl
w kwasowym środowisku, 1 następnie ewentualni«
otrzymane związki o wzorze ogólnym 1 przeprowadza aią w inne związki o wzorze ogólnym 1
1 ewentuelnie związki o wzorze ogólnym 1 przeprowadza się z nieorganicznymi kwasaal w fizjo¬
logiczni« dopuszczalne aole.
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Wytworzone sposobem według wynalazku nowe
plrolobenzimidazole wykazują właściwości farma¬
kologiczne, a zwłaszcza wzmagaję siłę skurczu
serca, obniżają ciśnienie tętnicze« wywierają
wpływ na agregację troubocytów i poprawiają
nlkrocyrkulację.
/2 zastrzeżenia/
C070

P. 254654

85 07 23

Pierwszeństwo i 84 07 24 - 9t.ZJedn.Am,
/nr 633 809/
Sandoz A.G. Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania naftyłowych analogów
mewalonolaktonu i ich pochodnych
Przedmiotem wynalazku jeat sposób wytwarza
nia naftylowych analogów mewalonolaktonu 1 ich
pochodnych o wzorze 1, w którym R oznacza
rodnik C. 3 ~ alkilowy, 2 oznacza grupa CH/OH/-CH 2 -GH-/0H/-CH 2 -C00R 7 lub grupę o wzorze 3,
R_ oznacza wodór, R_ lub M, przy czym R_ ozna
cza grupę tworząca fizjologicznie dopuszczalny
i zdolny do hydrolizy ester a M oznacza kation.
Związki te aa inhibitorami biosyntezy cho
lesterolu i obniżają poziom cholesterolu wa
krwi, w związku z czym można je stosować do
leczenia hyperlipoproteinemli i arterioeklerozy.
/2 zastrzeżenia/
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ksyetylowa i przy tym co najmniej dwa z tych
podstawników oznaczają qrupę 2-chloroetylowę
l/albo 2-metenoaulfonyloksyetylowa, zań A ozna
cza -S-alk-SOjH albo -N/OH/-Ć0NH-alk-CO2H,
przy czym alk oznacza resztę Cg-Cg-alkilenowę
zawierająca ewentualnie grupę merkaptanowa,
przy czym alk oznacza także grupę -CH_- o ile
do grupy alk Jeat dołączona grupa karboksylową,
z homocysteinotlolaktonem albo cC -amino-E-kaprolakt.amem, albo ze związkiem zasadowym o wzo
rze 2, w którym R 4 oznacza grupę hydroksylowe,
grupę aminowa albo grupę C^-Cg-alkoksylowę,
R 5 oznacza atom wodoru albo grupę difluorometylowa, Rg oznacza atom wodoru, grupę indolilo-/3/-metyIowa, imidazolilo~/4/-Hie tyłowa, gruPę c
c
alkilow8 8lbo
9 r u P e Cj-C^-alkllowa,
1- 1o~
która jeat podstawiona przez grupę hydroksylo
we, grupę C^-Cg-alkoksylowa, merkaptanowa,
C.-Cg-alkilomerkaptanowę, fenylowę, hydroksyfenylowa, amino-C.-Cg-alkllomerkaptanowg,
amlno-C.-Cg-alkoksylowa, aminowa, eminokarbonylowę, grupę ureidowa /HgNCONH-/, guanidynowę
albo przaz grupę C -Cg~alkoksykerbonylowa( albo w
którym R& razem z częścią strukturalne > C R 5 /
NR ? R Q / tworzy resztę proliny, resztę 4-hydroksyprollny albo 2-okso~3-amino-diflurometyiopiperydynę, a podstawniki R 7 i R oznaczają
atom wodoru albo grupę Cj-Cg-alkilowe, pole
ga na tym, że zwlęzek o wzorze ogólnym 3, w
którym X oznacza grupę hydroksylowe, grupę
Cj-C^-alkokaylowę, grupv A albo grube A w
postaci soli, w przypadku, gdy X oznacza grupę
hydroksylowe lub grupę C -C4-alkoksylowa, pod
daje się reakcji z solę zwięzku AH, w którym A
ma wyżej podane znaczenie, a zasadowy składnik
soli stanowi homocysteinotiolaktonf cC -amino-E-keprolaktem albo zasadowy zwlęzek o wzorze
2 z podanymi znaczeniami dla podstawników R.
do R Q , albo najpierw ze związkiem AH, a następ
nie z uprzednio wymienionymi związkami zasado
wymi, a w przypadku, gdy X oznacza grupę A
albo grupę A w postaci aoli. poddaje alf raak-

C07F

P.

252161

85 02

28

Pierwszeństwo: 84 03 01 - RFN / n r P. 3407585.2/
ASTA-Werke Aktiengesellschaft Chemische .
Fabrik, B i e l e f e l d , Republika Federalna Niemiec.

Sposób wytwarzenia nowych soli pochodnych
oksazafosforyny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza
nia nowych związków chemicznych wykazujących
silno działanie przeciwguzowe, przydatnych
do zwalczania raka.
-Sposób wytwarzania nowych soli.pochodnych
oksazafosforyny o wzorze ogólnym 1, w którym
Rj, R 2 i Rj sa Jednakowe albo różne od siebie
i oznaczaję.atom wodoru, grupę metylowe, ety
lowa, 2-chloroetylowi? albo 2-metanosul fonylo-
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cji z nadmiarem związku o wzorze A'M albo soli
tego związku A'H z homocyatelnotlolektonea,
oC -amino- £ -kaprolak tarnen albo zasadowy« zwią¬
zkiem o wzorze 2 z podanymi znaczeńlani dla
podstawników R 4 do Rfl, przy czym A' Jest rótnm
od A i ma Jedno ze znaczeń podanych dla A, albo
związek o wzorze 1 albo aól związku o wzorze
ogólnym 1 poddaje się reakcji z homocysteinotiolaktonem, oC -amino-L-kaprolaktamem albo
związkiem zasadowy« o wzorze 2 z podanymi
znaczeniami dla R. do Rg z wytworzeniem odpowiedniej soli.
C07K

Nr 17 /331/ 1986

lub aryloalkilofenolanów spełnlajecego rolę
układu katalizatorów. Otrzymany roztwór wodnoalkaliczny niskoczęstoczkowej żywicy zobojęt¬
nia się kwasami mineralnymi lub organicznymi
1 po oddzieleniu fazy wodnej ogrzewa pod obni¬
żony« ciśnieniem, aż do uzyskania produktu o
temperaturze mlęknienla 5O°C - 100°C.
/3 zastrzeżenia/

/I zastrzeżenie/
P. 245687

84 01 12

Pierwszeństwo i 83 01 13 - St.ZJedn.Aa.
/nr 457 862/
83 04 26 - St.ZJedn.A*.
/nr 488 748/
The Salk Inetitute For Blological Studies,
La Jolla, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania peptydów
Przedmiotem zgłoazenia Jest sposób wytwa
rzania peptydów o wzorze: H-R^-Ala-Aap-Ala-Ile-Phe-Thr-Rg-Ser-R^-Arg-R^g-Rjj-Leo-Rjg-Gln-

lub D-Tyr; R.- oznacza Arg lob Lys\ R.- ozna
cza H e lub Val, R 1 5 oznacza Gly lub O-Ala;
R 1 8 Oznacza Tyr lub Ser; R-. oznacza Hia lub
Gin, R 2 5 oznacza Glu lub Asp, R- 7 wyjęty Jest
z grupy obejmującej izomery 0 i L Ala, Nie, Ile,
Leu i Val; R 2 Q oznacza Ser, Asn, lub O-Ala, R j 4
oznacza Arg lub Ser; R, Q oznacza Gin lub Arg;
R_g oznacza Arg lub Gly; RĄQ oznacza Ser lub
Ala; R 4 2 oznacza Phe lub Ala; R., oznacza Asn
lub Arg; R44 oznacza resztę naturalnego amino
kwasu lub de8-R.>, Y oznacza grupę karboksylo
wą reszty C-końcowego aminokwasu i stanowi
grupę - COOH lub C0NH 2 , lub ich biologicznie
czynnych fragmentów.
Wytworzone peptydy wywierają wpływ na dzia
łanie przysadki mózgowej a w szczególności po
budzają uwalnianie hormonu wzrostu przez przy
sadkę mózgowe.
/li zastrzeżeń/
C08G

P. 252072

85 02 22

Instytut Przemysłu Gumowego "Stomil",
Piastów, Polska /Jan Dul, Ewa Sobczak, Roman
Maniak, Zdzisław Mental, Maria Kurcaba/.
Sposób wytwarzania reaktywnych żywic
fenolowo-formaldehydowych
Spoeób wytwarzania reaktywnych żywic feno¬
lowo- formaldehydowych o wzorze ogólnym pokaza¬
nym na fig. 2 rysunku, gdzie X Ł i X sę Jedna¬
kowe lub różne i oznaczają grupy - C H 2 - lub
- C»?2- 0 - CHg-, R i R x sa Jednakowe lub różne
i oznaczaję grupy alkilowe lub aryloelkilowe
zawierajęce 4 - 1 6 atomów węgla, a n i m ozna¬
czają liczby całkowite przyjmujące wartości
0 - 5 z tym, że n jeat równe 5-m lub m jest
równe 5 - n, polega f\p wprowadzeniu kolejno
alkilofenolu lub aryloalkilofenolu, lub ich
mieszanin i formaldehydu do silnie alkalicz¬
nego uwodnionego środowiska alkilofenolanów

85 02

12

Łódzkie Zakłady Wyrobów Metalowych.
"Wizamet", Łódź i Polska /Wiesław Kujawa,
Andrzej Koeowski, Kazimierz Post, Lech,
Fr8nkowski, Dózef Kot, Anna Woj tyś, Ryszard
Lipski/.

Leu-Rjg-Ala-Arg-Lys-Leupf^-R^g-Ile-Rgy-RggArg-Gln-Gln-Gly-Glu-R34-Asn-Gln-Glu-R38-R3gR^jj-Arg-R^g-R-j-R--Y, w którym R. oznacza
Tyr,Met,D-Tyr, Phe, O-Phe, Leu, O-His, lub Hia,
R Q oznacza Ser lub A s m R._ oznacza Tyr, Phe

P. 251948

C08J
B24D

Syntetyczny materiał polerski
Przedmiotem wynalazku jest syntetyczny materiał do polerowania metali, przydatny zwła¬
szcza do polerowania ostrzy nożyków do gole¬
nia.
Materiał według wynalazku jest włóknina pou¬
lies trowa impregnowane o strukturze wewnętrz¬
nej przypominającej kratownicę, której elemen¬
tami sę włókna tekstylne o średnicy mniejszej .
niż 30 /jm i łączące je n.itki siatkowych sku¬
pisk impregnatu elastycznego oraz cienka jed¬
norodna warstwa impregnatu sztywnego, przy
czym środkami impregnującymi sę elastomery
poliuretanowe, polichlorek Winylu, pochodne
colulozy i żelatyna.
/4 zastrzeżenia/
C08J

P. 252013

85 02 15

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
"Blachownia", Kędzierzyn-Koźle, Polska /Janusz
Bereś, Krystyna Ponikowska-Pajor, Zdzisław
Maciejewski, Grażyna Terelek/.
Sposób zapobiegania emisji formaldehydu
Przedmiotem wynalazku Jest spoeób zapobie¬
gania emisji formaldehydu z pianek fprmaldehydowo-eminowych, stosowanych szczególnie w
górnictwie i budownictwie.
Spoeób według wynalazku polega na tym, że
na spienione tworzywo nanosi się warstwę gruboéci 0,1 do 2 mm roztwór wodny zawierajęcy
2-5% wagowych poliakryloamidu o średniej ma¬
sie cząsteczkowej 826000, 5-15% wagowych węg¬
lanu amonu, 0,5-3% wagowych glikolu poliety¬
lenowego o średniej masie częsteczkowej 4O01500 1 0,5-3% wagowych środka pianotwórczego
w postaci eoli sodowej kwasu dodecylobenzenoeulfonowego lub soli sodowej sulfonowanych
alkoholi tłuszczowych, przy czym kompozycję
nanosi się na tworzywo piankowe przez malo¬
wanie, netrysk lub zanurzanie,/2 zastrzeżenia/

C08L

P. 251984

85 02 15

Rafineria Nafty "Glimar", Gorlice. Polska
/Teresa Maciejek, Stefan Witek, Roman Zabkowicz, Ryszard Szufnara, Romuald Szpyrka/.
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Mikrowosk, zwłaszcza do wpakowania uszczelek
stosowanych w budownictwie
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu Jest
opracowanie nikrowosku o Małej liczbie kwaso¬
wej i niskiej temperaturze, krzepnięcia.
„ Mikrowosk według wynalazku składa się z
gaczu ciężkiego w iloécl około 30% wagowych,
uzyskanego w procesie odparafinowania rozpusz¬
czalnikowego aetodę aceto-benzen i gaczu lek¬
kiego w iloécl około 50% wagowych i gaczu pozo¬
stałościowego w Ilości około 20% wagowych.
/2 zastrzeżenia/
C093

F16D

P. 251979

85 02 14

Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechnia¬
nia Postępu Technicznego i Organizacyjnego
"POSTEOR". Poznań; Zakłady Sprzętu Mechanicz¬
nego "Ursus", Chełmno, Polska /Irakli ZautaezWlli. Bogusław Czarnecki, Jerzy Pietras/.
Sposób wytwarzania maszynowych elementów
ciernych, zwłaszcza tarcz sprzęgłowych
i hamulcowych
Celem wynalazku jest uzyskanie wysokiej
pewności sklejenia wszystkich klejonych kom¬
pletów.
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzani» Ma¬
szynowych elementów ciernych, polegającego na
chemicznym lub hydrośclernym przygotowaniu
elementów stalowych, a następnie klejeniu ich
z okładzinami ciernymi przy zapewnieniu stałe¬
go docisku wszystkich klejonych elementów w
trakcie wysychania i utwardzania się warstwy
kleju.
Sposób według wynalazku polega na tym, ża
powierzchnię metalu oczyszcza się i odtłuszcza
w rozpuszczalniku organicznym, a następnie zmy¬
wa wodnym alkalicznym roztworem w temperaturze
wrzenia kępiell w czasie około 30 minut, po
czyn płucze w goręcej,' a następnie zimnej wo¬
dzie. Następnie prowadzi się trawienie stali
lub obróbkę hydroeciernę Jej powierzchni. Tra¬
wienie prowadzi się w kąpieli o temperaturze
55 do 70°C, stanowięcej wodny roztwór kwasu
siarkowego 1 zawierajęcej 120 do 170 g/l H 2 S0 4 ,
po czym płucze się elementy w zimnej wodzie i
pasywuje w kąpieli zawierajęcej 140 g/l CrO_
oraz 10 do 35 g/l H 2 S 0 4 M temperaturze otoczę*
nia, a następnie płucze w zimnej wodzie 1 pro¬
wadzi naturalizację. dla usunięcia pozosta¬
łości po procesie pasywacji, w kępiell wodnego
roztworu uwodnionego ortofosforanu trójsodowego
w czasie jednej «lnuty i przy temperaturze 60
do 80°C, po czym prowadzi się płukanie w gorą¬
cej wodzie i suszenie elementów. Matowienie
powierzchni poprzez obróbkę hydroeciernę prowa¬
dzi się po stępieniu krawędzi od strony przez¬
naczonej do klejenia, za pomoce środka hydrośclernego, po czym prowadzi się jej płukanie
i suszenie. Na tak przygotowane tarcze metalowe
1 no okładziny cierne nanosi się warstwę kleju
stanowiącego roztwór żywicy fenolowo-formalde¬
hydowej zawierajęcej dodatek poliwynylobutyralu
w mieszaninie alkoholu posiarczynowego i dwuchloroetanu, suszy się je, po czym łączy się
klejone detale rozdzielając połęczone zastawy
przekładkami z materiału o dużej pojemności
Cieplnej, następnie wygrzewa się je w tempera¬
turze 180°C przez około 30 minut, pod stałym
naciskiem, studzi się powoli do temperatury
pokojowej, demontuje urządzenie i oczyszcza
detale z wypływek kleju.
/10 zastrzeżeń/
P, 253994 T

85 06 13

Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska /Gotfryd
Kupryszewskl, Marek Ciurak, Janusz Kowalczyk.
Piotr Heczko, Małgorzata Bulanda. Zenon
Węgrzynowicz/.
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Sposób i środek do szybkiego i bezpośredniego
wykrywania obecności koagulazy w hodowli
grronkowca Staphylococcua aureus
Celem wynalazku było opracowanie szybkiego
sposobu nadającego się do stosowania w ruty¬
nowej diagnostyce mikrobiologicznej.
Sposób szybkiego i bezpośredniego wykrywa¬
nia obecności koagulazy w hodowli gronkowca
StaphylococcuB aureus, w którym stosuje się
buforowany roztwór protrombiny, środka uwal¬
niającego aminę 1 wywoływacza sprzęgającego
charakteryzuje się tym, że wprowadza się wy¬
mienione składniki bezpośrednio do hodowli,
po czym w wyniku enzymatycznej hydrolizy środ¬
ka następuje wydzielenie [i -neftyloaminy,
która z kolei na drodze reakcji sprzęgania
przechodzi w barwny produkt, zabarwiajęcy
próbkę.
Środek do szybkiego i bezpośredniego wykry¬
wania obecności koagulazy w hodowli gronkow¬
ca Staphylococcus aureus składający się z bu¬
foru Tris-HCl, protrombiny oraz substrátu
uwalniajęcego (i -naftyloaminę charakteryzu¬
je się tyra, że substrátem jest dichlorowodorek fł> - naftyloamldu O-fenyloàlenylo-L-prolilo-L-argininy.
/2 zastrzeżenia/
85 02 12
P. 251932
C22C
Instytut Motali Nieżelaznych, Gliwice,
Polska /Oan Wesołowski, Ksawery Becker/.
Spoaób wytwarzania stopu cynkowego
przeznaczonego do produkcji kubków, taśm
i bloch bateryjnych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu wytwarzania stopu cynkowego, z
którego wykonane wyroby charakteryzują się
zwiększona odpornością na korozję.
Według wynalazku, do otrzymanej w procesie
rektyfikacji cynku, kąpieli cynkowo-ołowionokedmowej o temperaturze 460-490°C dodaje się
zaprawę cynku z Indem i/lub galem, zawiera
jąca nie więcej niż 5% indu lub galu lub indu
1 galu, a po uzyskaniu w stopie 0,001-0,4%
wagowych indu i/lub galu kąpiel metalowe mie
sza się, a następnie rafinuje flotacyjnie w
temperaturze 470-490°C, w czasie 15-20 minut,
przy użyciu rafinatora o składzie podanym w
ilościach wagowych: 6-8% polimetakrylanu
metylu, 4-7& karnalitu, 1-3% chlorku sodu 1
82-89% chlorku amonu, przy czym ilość wpro
wadzonego do kąpieli metalowej rafinatora' wy
nosi około 0.001% wagowych, a po przeprowa
dzonej rafinacji, z lustra kęplell stopowej
usuwa się zgary a ciekły stop cynkowy o tempe
raturze 470-500°C odlewa się we wlewki lub taś
my, z prędkością chłodzenia ciekłego stopu
Vc %> 0,8 K/s, przy gradiencie temperatury na
froncie krystalizacji Gl ^ 20 K/cmf prędkości
krystalizacji R > 0,65 cm/min. i stosunku

C23C

P. 254554

65 07 15

Pierwszeństwo: 85 02 22 - Hiszpania /nr 541129/
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien,
Düsseldorf, RFN.
Sposób fosforanowanie powierzchni metali,
zwłaszcza powierzchni żelaza
Sposób fosforanowania powierzchni metali.
zwłaszcza powierzchni żelaza, jak np. powierz¬
chni stali i/lub stali stopowych, cynku albo
aluminium, szczególnie jako przygotowanie do
późniejszego lakierowania przez katodowe elektropowlekanie, polega na tym, źo odtłuszczone
powierzchnię metalu poddaje się reakcji przez
projekcję pod ciśnieniem 0 . 1 - 2 kg/cm
/O.l x 0.98O665 X 10 5 - 2 x 0.980665 x 10 5 Pa/
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albo przez zanurzenie z roztworem zawiera¬
jącym cynk i fosforan w obecności 0,1 - 3.0
g/l bromianu metalu alkalicznego, na przykład
bromianu sodu, który jako utleniacz przyspie¬

DZIAŁ
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sza tworzenie się osadzanej warstwy w tempe¬
raturze między temperatura pokojowa a około
65°C.
/4 za6trzężenia/

D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO

D01G

P. 252044

85 02 19

Lubelska Fabryka Zgrzeblarek Bawełnianych
-Polnatex-Falubaz", Zielona Góra, Polska
/Stanisław Bundz/.

chnie. Skrajne grzebienie listwy /!/ oraz osa¬
dzone między nimi płytki / 2 / maja wykonane
otwory / 4 / , w których ustalony jest łączący
je trzpień / 5 / .
ż 1 zastrzeżenie/

Rozluźniarką włókien lnianych 1 I n n y c h .
długich włókien naturalnych i chemicznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skutecz¬
nego rozluźnianie długich włókien.
FTozluźnierka ma robocze komorę / I / zbudo¬
wane z szeregu pierścieni. Pod kjomorą / I /
umieszczone sa rozluźniające wałki / 4 / wypo¬
sażone w szarpiące kołki / 5 / . Według wynalaz¬
ku pierścienie na zewnętrznej powierzchni
maja zabierakl w kształcie kołków. Szarpiące
kołki / 5 / maję trzy robocze płaszczyzny /7,6,
9/ odchylone od osi pod katami /eG. /$ , JT" /.
/I zastrzeżenie/

D04H

P. 251930

85 02 12

Ośrodek Naukowo-Badowczy Służby Mundurowej
Wojska Polskiego, Łódź, Polska /Włodzimierz
Marchwirtski, Ryszard Skibińskl, Bogdan Oawidowicz, Bartłomiej Robak, Marian Starzak,
Mirosław Lufmak/.
Usztywniający materiał nietkany dla
odzieżownictwa oraz sposób jego
wytwarzania

P. 252027

85 02 18

Wyższa Szkota Inżynierska im. 3. Gagarina«
Zielona Góra, Polska /Stanisław Laber.
Alicja Laber/.
Płocha krosna
Przedmiotem wynalazku Jest płocha etanowi««
ca element konstrukcyjny krosna zwłaszcza do
tkania dywanów.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytrzyma¬
łości płochy. Płocha składa się z poddanych
ulepszeniu cieplnemu i bębnowaniu płytek / 2 /
mocowanych w rowkach pomiędzy grzebieniami
listwy / I / . Na długości mocowania w listwie
/!/ płytki / 2 / maja rowkowane boczne powierz¬

Materiał wadług wynalazku charakteryzuje
się tym, że w skład mieszanki włókienniczej
poddawanej zgrzebleniu wchodzi 30 - 100%
wełny barwionej i 70 - 0% włókien wiskozowych
barwionych lub ich mieszanki z innymi rodza¬
jami włókien chemicznych i/lub naturalnych
zań sumaryczna liczba przeigłowań runo - wkład
wzmacniający lub wstępnie igłowane runo wkład wzmacniający nie przekracza 350 prze¬
igłowań na 1 cm*, a tak wytworzony materiał
poddaje się następnie procesom pilśnienia,
folowania, potem suszy i prasuje.
Sposób wytwarzania usztywniającego materia¬
łu nietkanego charakteryzuje się tym, że ma¬
teriał nietkany poddaje się impregnacji kąpie¬
lami wodnymi, zawierajęcymi do 30% zdy&pergowanych kopolimerów dienowych, akrylowych, metokrylowych lub winylowych, względnie ich mie¬
szanin, z tym, że w skład tych kopolimerów
wchodzę monoeetry kwasu maleinowego i kwas ak¬
rylowy, fumarowy względnie itekonowy lub ich
mieszanki i/lub akrylonitryl w ilościach do
45% w stosunku do całkowitej masy monomerów
w kcpoliraerze.
/2 zastrzeżenia/
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BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE

EO1B

P. 252068

85 02 20

Zakład Robót Górniczych, Mysłowice, Polska
/Stanisław Gąsior, Franciszek Swierz, Michał
świerz/.
Przesuwnica przodkowa

nym, który w planie sytuacyjnym stanowi układ
prostopadły drenów / 3 / , /13/. tylko z jedne
studzienkę /A/ kontrolna, do której sę skie¬
rowane pochylenia podłużne dwóch drenów / 3 / i
od której, w przeciwnym kierunku jest spadek
dna kolektora / 5 / i drenu /13/ do wylotu / 8 / .
/2 zastrzeżenia/

Przesuwnlca przodkowa do przestawiania wozów
kopalnianych z toru wozów pustych na tor wo¬
zów pełnych składa się z stalowej płyty / I /
nałożonej na te ory /13/ i /14/. Wóz kopal¬
niany po toczeniu go na płytę / I / za pośred¬
nictwem trawersy /9/ przesuwany jest po płycie
zachowujęc zawsze położenie równoległe do osi
torów. Przesuw wozu wywołany jeet siłownikiem
hydraulicznym/ll/« który powoduje obrót
dźwigni / 5 / względem sworznia / 3 / . Ola ułat¬
wienia staczania wozu kopalnianego z płyty /I/
przymocowano do niej odboje /15/ i /16/ oraz
listwę /17/,
/1
zastrzeżenie/

E03C

P. 251921

85 02 13

Biuro Projektowo-Badśwcze Budownictwa
Ogólnego "MIASTOPROJEKT-KOSZALIN", Koszalin.
Polska /Zbigniew Gaclcowski/.
Urządzenie-indukcyjne, zwłaszcza do
kanalizacji podciśnieniowej

E02D

P. 252131

85 02 25

Polskie Koleje Państwowe Biuro Projektów
Kolejowych, Katowice, Polska /Janusz Nowakowski. Julian Pałka/.
Sposób i układ stabilizacji osuwisk
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie stabili¬
zacji osuwiek skalpy i zbocza w budownictwie
komunikacyjnym, wodnym, przemysłowym i w gór¬
nictwie odkrywkowym.
Sposób stabilizacji osuwiska skarpy i zbo¬
cza o znacznym zawilgoceniu wodami gruntowymi polega na wstępnym osuszeniu rejonu osu¬
wiska za pomoce studni / I / depresyjnej i in¬
stalacji lgłofiltrów / 2 / , /6/ i / 7 / oraz za¬
budowaniu prostopadłego układu drenów plonowopodłużnych /13/, /3/ z kolektorem /5/ i stu¬
dzienkę /A/ kontrolne. Po zabudowaniu drenów
plonowo-podłużnych /13/, /3/ i kolektora /5/
demontuje się etudnie /I/ depresyjne oraz
instalacje / 2 / , / 6 / , /!/ igłoflitrowa..
Układ do stosowania sposobu stabilizacji
osuwiska skarpy i zbocza, o znacznym zawil¬
goceniu wodami gruntowymi charakteryzuje się
tym, że studnie /I/ depresyjne z igłofiltraml / 2 / sę zlokalizowane w linii prostej, rów¬
nolegle do drenów /3/ pionowo-podłużnych z
ekranem z folii oraz igłofiltrów /6/, / 7 / ,
umiejscowionych z dwóch stron, równolegle do
kolektora /5/ z drenem /13/ pionowo-podłuz-

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬
nia urzędzenia indukcyjnego o większej nieza¬
wodności działania.
Urzędzenie indukcyjne, zwłaszcza do kanali¬
zacji podciśnieniowej, przeznaczone do stoso¬
wania Jako zamknięcie w komorach retencyjnych,
•kładajęce się z pływaka / 8 / górnego i pływaka
/ 7 / dolnego, poleczonych rurę /9/ stanowięcę
centralny element urządzeniB, charakteryzuje
się tym, za pływak / 8 / górny jeat osadzony
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suwliwie na rurze /9/ łączącej te pływaki / 7 ,
&/, przy czym ruch pływaka / 8 / górnego Jeet
ograniczony elementem oporowym, zwłaszcza
kołnierzem /10/, osadzonym trwale na rurze łęczacej /9/.
/I zastrzeżenie/
E048

P. 252050

85 02 21

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Blach
"Bistyp". Legionowo, Polska /Wiesław Raczyński/,
Budynek mieszkalny
Przedmiotem wynalazku Jest budynek miesz
kalny jednorodzinny parterowy o zabudowie wol
nostojącej .
Budynek składa się z dwóch brył prostopadłościennych /l/ i / 2 / o jednakowej wysokości "H"
ustawionych w kształcie litery "T" które pokry
te sa na całej długości ciągłym dwuspadowym
dachem / 3 / . Bryły /l/ i /2/ maja poziomy podło
gi i sufitu przesunięte o uskok "h", który jest
funkcję różnicy długości boków "a" i "b" mierzo
nych w poprzek budynku oraz keta dachu
według wzoru h = /a - b/ tg/

/\

E04B

zastrzeżenie/

P. 252051
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Sufit ma belki nośne / I / wsparte na słu¬
pach i połączone z soba profilami / 3 / , które
ułożone eę prostopadle do belek nośnych / I / .
Profile / 3 / połączone sę z prostopadłymi pro¬
filami /A/, które podwieszone sa do więźby
dachowej /5/ za pośrednictwem wieszaków /6/.
Od dołu sufitu zamocowana Jest folia paraizolacyjna / 7 / i okładzina / 8 / w postaci płyty
suchego tynku. Przestrzeń pomiędzy profilami
/ 3 / wypełniona jest materiałem izolacyjnym
/9/, którym jest wełna mineralna,
/I zastrzeżenie/
E048

P. 252052

85 02 21

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Blach
"Bistyp", Legionowo, Polska /Wiesław Reczyński/,
Ściana zewnętrzna budynku
Przedmiotem wynalazku jest ściana zewnętrz¬
na budynku stosowana w obiektach budowlanych
o konstrukcji szkieletowej.
Ściana ma pomiędzy okładzinę /I/ z blachy
falistej oraz okładzinę wewnętrzne / 3 / i folia
/ 2 / słupy nośne / 7 / , do których połcczone sę
profile poziome / 4 / . Do profili poziomych / 4 /
połączone sa profile pionowe /5/ a przestrzeń
pomiędzy profilami poziomymi / 4 / i pionowymi
/5/ wypełniono jest materiałom izolacyjnym / 6 / .
/3 zastrzeżenia/

85 02 21

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Olach
"Bistyp", Legionowo, Polska /Wiesław Kaczyński/
Sufit zwłaszcza do budownictwa
mieszkaniowego
Przedmiotem wynalazku jest sufit zwłaszcza
do budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

E04S-

P. 252118

85 02 25

Kombinat Budowlany, Rzuszów, Polska /Antoni
Cyrul, Julian Krupa, Anna Koczab, Stanisław
Tuleja/.
Sposób wykonywania pre fabrykowanej płyty
stropowej oraz sposób montażu stropu
zespolonego, monolitycznego z
Płyt prefabrykowanych
Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa¬
nia sposobu eliminującego konieczność stosowa¬
nia szalunków, jak również ograniczajęcego
ilość prefabrykatów do minimum.
Sposób wykonania prefabrykowanej płyty stro¬
powej polega na tym, że wzdłuż buku dłuższego
zbrojeniowej siatki /3/ podstawowej ustawia
się pionowo kratownicę /4/ przestrzenna spiral¬
ne zestawiony z dwóch spiral, prawoskrętnej /5/
i lewoskrętnej /6/. Spirale te sę nałożone na
siebie i węzłach wierzchołkowych / 7 / zgrzewa*
nych do pręta /8/ górnego. W narożach podstaw
/ 9 , 10/ kratownicy / 4 / przestrzennej pod prę¬
tami / 2 / poprzecznymi umieszcza się dwa pręty
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/li/ wzdłużne 1 apawa aię J« do prętów / 2 /
poprzecznych. Następnie tak scalone trwale ze
soba zbrojenie ustawia aię w formie na podkła
dzie stalowym, umieszczonym na atole wibracyj
ny*, po czym formę zalewa ale betonem 1 podda
je wibracji oraz naparzaniu.
„ Sposób montażu etropu zespolonego polega na
ułożeniu prefabrykowanych płyt atropowych na
ścianach /13/ nośnych obiektu i podporach /l4/
montażowych ustawionych rzędami, poprzecznie
do zbrojenia scalonego płyt /12/. W miejscach
atyk8nia aię ze eobę tych płyt /12/ ich skraj
ne kratownice / 4 / przestrzenne łęczy aię ze
eobę spiralę przećiwklawiszowę, układa się
cienkościenne pustaki a następnie całość zale
wa się nadbetonem do wysokości stropu.
/2 zastrzeżenia/

E04C
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kości boków pudełka tak, że mniejsze podsta¬
wy stożków stykaję sXę z wierzchem /A/, który
w tych miejscach i na obrzeżach połączony jest
trwale ze spodem.
/I zastrzeżenie/
E04F

P. 258247

86 03 04

F~54T
Spółdzielczy Zakład Projektowania i Usług
Inwestycyjnych "Inwestoprojekt", Słupsk,
Polska /Antoni Taraszkiewlcz/.
Sposób podleczenia przewodów wentylacji
grawitacyjnej w pomieszczeniach i bloki
wentylacyjne do tego sposobu
Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa
nia sposobu nie wymagajęcego podleczenia
przewodów w trakcie ich montażu.
Sposób polega ma tym, że podleczenie prze
wodu wentylacyjnego następuje w dowolnym mo
mencie budowy lub eksploatacji budynku przez
użycie bloków wentylacyjnych zawierajęcych
przewody wentylacyjne równoległe do siebie
1 informowane w dwu rzędach po pięć, sześć
lub siedem przewodów w jednym rzędzie 1 majace otwory, dla kondygnacji powtarzalnej, w
strefie podleczenia i zastosowaniu w tej stre
fie zastawek, przy czym podłęczanie przewodu
z drugiego rzędu następuje na niższej kondyg
nacji niż przewodu wentylacyjnego a pierw
szego rzędu.
8lok wentylacyjny charakteryzuje się tym,
że w strefie podleczenia, dla kondygnacji
powietrznej ma równoległe do siebie przegrody
/ 2 / , odpowiadajęce przekrojom dwóch przewodów
wentylacyjnych /l/, które to przegrody / ? / sę,
dla jednostronnego bloku, otwarte bokami /3/
usytuowanymi po jego Jednej stronie e dla dwu
stronnego bloku boki przegród sę otwarte z
dwóch stron.
/2 zastrzeżenia/

85 02 14

Fabryka Mierników i Komputerów "Era" im.
Janka Krasickiego, Warszawa, Polska /Kazimierz
Łasica/.
Płyta blaszana składanego podestu
Przedmiotem wynalazku Jest płytę blaszana
przeznaczona dla składanych podłóg-podestów
stosowanych w budownictwie ośrodków oblicze
niowych 1 podobnych pomieszczeń wymagajęcych
specjalnego wyposażenia ze względów klimaty
zacyjnych, akustycznych, instalacyjnych i
przeciwpożarowych.
Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa
nia płyty charekteryzujęcej się duże wytrzymałośclę przy stosunkowo małym ciężarze włas
nym.
Płyta według wynalazku składa się z gład
kiego wierzchu / 4 / z naklejone wykładzinę / 5 /
oraz spodu /1/ w kształcie pudełka z owinię
tymi na zewnętrz brzegami / 2 / . W dnie tego
pudełka znajdują się przetłoczenia do wewnętrz /3/ w kształcie stożków ściętych o wyso-

E21C

P. 252010

85 02 18

Centrum Mechanizacji Górnictwa "Komag",
Gliwice, Polska /Danusz Smużyńskl, Mieczysław
Brondar, Józef Bernat/.
Urządzenie do zmiany Skrawalności i
urabialności pokładów
Przedmiotem wynalazku jest urzędzenie do
zmiany ekrawalnoścl i urabialności pokładu,
zwłaszcza węgla przez zmianę podporności ro
boczej stojaków obudowy hydraulicznej.
Urzędzenie według wynalazku ma co najmniej
dwa upuetowo-ciśnieniowe zawory / 8 / sterowane
zaworami zwrotnymi / 7 / , zabudowane w dodatko
wym przewodzie /9/ łęczęcym komorę podtłokowę
stojaka hydraulicznego /l/ z głównymi magis
tralami zasilajęcę i spływowe, poprzez rozdzlc
lacz /6/. Każdy z zaworów / 8 / ma inne wartość
ciśnienia'otwarcie, niższe od wartości zada
nej na zaworze /5/ bloku zaworowego / 2 / .
/I zastrzeżenie/
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P. 251955

85 02 15

Fabryka Zmechanizowanych Obudów ścianowych
"Fazos", Tarnowskie Góry, Polska /Edward
RozmuS, Marek Flak, Wincenty Pretor, Dan
Gawenda, Jan Oziuk/.
Stojak obudowy górniczej, zwłaszcza
dla niskich pokładów

E218

P. 252060

85 02 21

Vish Mlnno - Geolojki Institute, Sofia,
Bułgarie /Nlkolay Dinitrov Nenkov, Ivan Nojkov
Petrov, Stoyko Peev Peev/.
Mechanizm mocujący rdzeniówki linowej
Przedmiotem wynalazku Jest mechanizm mocujfcy rdzoniówki linowej zawierajęcy cylindrycz¬
ny element z otworem, w którym osadzone ea wał¬
ki w płaszczyznach wzajemnia równoległych i
prostopadłych do osi geometrycznej cylindrycz¬
nego korpusu z otworem.
Mechanizm według wynalazku ma element ustalajęcy / 7 / , którego górny koniec Jest poleczo¬
ny z pokrywa /I/, w dolnej częeci którego wy¬
cięte sa przeciwstawne podłużne szczeliny / 3 / .
Element u9talajęcy / 7 / jest osadzony w otworze
/34/ cylindrycznego elementu, a górna część
elementu ustalającego Jest połączona z zatyczka / 4 / . w dolnej części elaraentu ustalającego
/ 7 / jtíst zamontowany trzpień zamykajęcy /1Q/ i
nakrętka ustalająca /17/ połączona z elemen¬
tem ustalającym / 7 / przy czym zakończenie cy¬
lindrycznego elementu z otworem /14/ ma połęczenie gwintowane ze szczelinowym elementem
oprężynujęcym /20/, którego dolne zakończenie
Jest połączone z trzonem sygnałowym, na któ¬
rego końcówce Jest zamontowany pierścień uszczelniajęcy a pod nim usytuowany jest zespół
łożyskowania zacienięty nakrętkę kontrujęca.
/3 zastrzeżenia/

Stojak obudowy górniczej, zwłaszcza dla
niskich pokładów służy do podpierania stropu
wyrobiska indywidualnie lub Jako element zme¬
chanizowanej obudowy.
Wynalazek rozwiązuje zagadnień!« skonstru¬
owania stojaka, którego połączenie np. ze
apęgnicę umożliwiałoby maksymalne zwiększenie
zakresu pracy stojaka przy minimalnej wyso¬
kości biernej częeci konstrukcyjnej.
Rdzennik / 2 / stojaka /I/ ma wklęsłe kuliste
czaszę / 3 / , która wspiera się na stopi© / 4 / ,
i połączony jest ze stopę / 4 / rozłęcznle i
wahliwie, korzystnie za pomocą wkręta /6/.
Powierzchnię współpracujące rdzennik / 2 / i
stopy / 4 / stanowi fragment ^ 1 powierzchni
"^ 2
kuli. Rdzennik / 2 / może mieć gwintowany prze¬
dłużacz, który ma tarczę z pokrętłem. Przed¬
miot wynalazku może być stosowany w wyrobis¬
kach górniczych o różnych kętach nachylenia.
/5 zastrzeżeń/

E21Ü

P. 252066

85

19

Centrum Mechanizacji Górnictwa "Konag",
Gliwice, Polska /Wacław Warachim, Andrzej
Baier, Bolesław Dyrda, Roman Służałek, Józef
Małoszewski, Eugeniusz Posyłek, Janusz
Leszczyński, Eugeniusz Trzaska, Jerzy Godziek
Henryk Juszczyk/.
Urządzenie do urabiania skały w szybie
górniczym
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do
urabiania 9kały w szybie, w szczególności w
szybie głębionym z rótvnoczesnym mrożeniem
górotworu.
Urządzenie do urabiania skały w szybie za¬
wieszone Jest na pomoécie rozpartym o ocios
ezybu górniczego. Urządzenie ma wysięgnikowe
ramię /5/ zakończone organem urabiajęcym,
podwieszone do obrotowogo czopa /9/ umieszczo¬
nego centralnie na szybowym pomoéci» /Ö/.
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Organum urabiającym jest łopata / 6 / utworzona
z szeregu młotów hydraulicznych napędzających
skrawające noże. Wysięgnikowe ramie z organe«
urabiającym oraz szybowa ładowarka /3/ podwie¬
szona do pomostu, sterowane sa hydraulicznie
z kabiny / I / zanocowanej na czopie /9/.
/2 zastrzeżenia/

E21F

P. 251947
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Sposób polega na tym, la przenośnik śclenowy odciąga sie za pomocą urządzenia do pod¬
trzymywania go w kierunku przeciwnym do wzdłu¬
żnego nachylenia éciany a napięcia cięgna /5/
odciągającego przenośnik przenosi się na epag
oraz na duża powierzchnię stropu poprzez
stropnicę / 6 / .
Urządzenie składa się z rozsuwnej rozpory
/I 1 9/, zawieszenia / 2 / . siłowników /3 i 4/
oraz łańcuchowego cięgna / 5 / , przy czyo za¬
wieszenie / 2 / umocowane jest pod przednie
cześć le stropnicy /6/, do którego umocowana
Jest przegubowo zewnętrzna rozpora /!/ i gór¬
ny siłownik /V jednym jego koncem a drugi
koniec siłownika /3/ połączony Jest również
przegubowo z zewnętrzna rozpora / i / mająca
w .jej bocznych ścianach otwory / 7 / na sworzen / 8 / , w której to rozporze / I / znajduje
się wysuwne rozpora /9/ zakończona trzewi¬
kiem /10/ 1 połączona przegubowo widełkami
/li/ do tłoczyska dolnego siłownika /A/, któ¬
rego drugi koniec wyposażony jest w uchwyt
/12/ łączący łańcuch / 5 / z uchwytem /13/ umo¬
cowanym do zastawki przenośnika ścianowego.
,
/3 zeetrzężenia/

85 02 12

kopalnia Węgla Kamiennego "Knurów", Knurów,
Polska /Romuald Student, Wojciech Skoczynskl,
Oan Wroński, Hubert Półka, Wincenty Pretor,
Roman Malcherczyk/.
Sposób i urządzenie do podtrzymywania
przenośnika ścianowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬
nia sposobu i urządzenia do podtrzymywania
przenośnika écłanowego, zabezpieczających go
przed jego spełzaniem w wyrobiskach ściano¬
wych stromych lub o dużym nachyleniu wzdłuż¬
nym, wyposażonym w obudowy zmechanizowane,
szczególnie w zmechanizowane obudowy wiszące,
mające lekkie epęgnice.
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85 02 19

Ośrodek Gadawczo-Rozwojowy Mikroelektroniki
Hybrydowej i Rezystorów, Kraków, Polska
/Wiesław Zaraska, Tadeusz Papuga/.
Elektroniczny układ zapłonowy
Przedmiotem wynalazku Jeet elektroniczny
układ zapłonowy do silników spalinowych.
Układ zapłonowy zawiera przetwornicę / I /
z transformatorem /Tr/. Uzwojenie wtórne trans¬
formatora /Tr/ połączone Jest poprzez układ
prostowniczy / 2 / , kondensator /C/ i dławik
/Uł/ z układem diod /O/ wyeokiego napięcia,
które łączę się z odpowiednimi elektrodami
świec zapłonowych /S/ i układem inicjacji
wyładowania / 4 / . Ogranicznik napięcia /3/

połączony jest z przetwornica /I/ i kondensa¬
torem /C/.
/I zastrzeżeni«,

26
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85 02 21

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Wzorców Materiałów, Warszawa, Polaka
/Krzysztof Flakiewicz/.
Sposób i urządzenie do przepompowywania
mieszanin parowo-gazowych
Celem wynalazku jest umożliwienia prostego
1 taniego przepompowywania par i gazów z Jed
noczesnym nawilżaniem lub osuszaniem.
Sposób charakteryzuje się tym, że przepom
powywanie mieszaniny parowo-gazowej nastę
puje w wyniku tłoczenia i zasysania jej przez
stup cieczy, wznoszący się i opadajęcy cyk
licznie w ograniczonej przestrzeni, majęcej
dwa zamknięcia hydrostatyczne - wlotowe i
wylotowe, umożliwiające przepływ przepompowy
wanej mieszaniny parowo-gazowej tylko w jad*
nym kierunku.
Urządzenie do realizacji tego sposobu skła
da się z trzech umieszczonych obok siebie
naczyń / l , 2 i 3/, połączonych między sobę
odpowiednio: naczyńie/l i 2/ przepustem dolnym
/ 4 / . naczynie /2 i 3/ przepustem górnym / 5 / .
Do wnętrza naczynia / 2 / wprowadzony jest pio
nowo na odpowiednie głębokość przewód /6/,
którego górny koniec wyprowadzony ponad na
czynie / 2 / , stanowi kr ociec seccy układu.
2 przepustu górnego / 5 / prowadzi pionowo w ,
dół, wewnątrz naczynia / 3 / , przewód / 7 / ,
którego dolny koniec zanurzony Jest w cieczy
roboczej, wypełniającej do odpowiedniego
poziomu każde z trzech naczyń /l, 2 i 3/.
Naczynie / 3 / ma w górnej części króeiec tłoczęcy / 8 / , a naczynie / i / króeiec dolotowy
Nawilżanie mieszaniny parowo - gazowej
uzależnione jest od wyboru właściwej cieczy
roboczej i temperatury pracy urządzenia, na
przykład wykorzystanie jako cieczy roboczej
roztworu nasyconego soli NaCl, przy tempera
turze pracy 20°C, pozwala na wytworzenie
mieszaniny parowo-gazowej o wilgotności względnej 75%.
/ 2 zastrzeżenia/

Nr 17 /331/ 1986

dzącego w stożek, którego pobocznica wyłożona
Jest materiałem dźwiękochłonnym / 4 / , rdzeń
/ 3 / w kształcie stożka wypełnionego materia¬
łem dźwiękochłonnym /A/, który usytuowany
jest u wylotu korpusu / I / oraz pierścień / 2 /
obejmujący co najmniej przestrzeń między kor¬
pusem / I / a rdzeniem / 3 / # Przepływający stru¬
mień gazu jest odchylany w kierunku prosto¬
padłym do osi korpusu /%/ przez rdzeń / 3 / i
równolegle do osi korpusu / I / odchylany przez
pierścień / 2 / . Ponadto rdzeń / 3 / jest ścięty
tak. iż tworzy przedłużenie umieszczonego w
korpusie / I / silnika osiowego wentylatora.
/2 zastrzeżenia/

F15B

P. 251946

85 02 12

Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych
-GLINIK", Gorlice, Polską /Karol Myśliwiec
Jerzy Augustyn, Zygmunt Kosno/.
Tłoczysko siłownika, zwłaszcza
hydraulicznego
Celem wynalazku jest opracowanie konstruk¬
cji tłoczyeka o zmniejszonej pracochłonności
wykonania, ułatwionym montażu przedłużającej
żywotności cylindra i uszczelek.
Tłoczysko siłownika o ruchu posuwisto-zwrotnym, przeznaczonego do pracy w układach hydra¬
ulicznych i pneumatycznych, ma co najmniej je¬
den pierścień / 3 / dzielony i jeden pierścień
/ 5 / ślizgowy umieszczone tak, że czoło ich le¬
ży w Jednej płaszczyźnie i jest zabezpieczone
przed przemieszczeniem w kierunku pierścienia
/ 7 / uszczelniającego, pierścieniem /6/ oporo¬
wym, średnica zewnętrzna pierścienia /6/ opo-

F04C

P. 2519Ö9

85 02 15

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Urządzeń Klimatyzacyjno-Wentylacyjnych i
Odpylających "BAROWENT" Katowice, Polska
/Włodzimierz Darzembowski, Krzysztof Madej,
Kazimierz Tomaszewski/.
Głowicowy tłumik gazów
Celem wynalazku Jest skuteczne wytłumienie
hałasu wytwarzanego przez wentylator.
Głowicowy tłumik charakteryzuje się tym,
że ma korpus /1/ w kształcie walca przecho-
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rowego Jest równa co najwyżej średnicy zewnętrz¬
nej pierścienia / 5 / ślizgowego, a średnica wew¬
nętrzna Jest równa średnicy wewnętrznej pierś¬
cienia / 7 / uszczelniającego, pierścienia / 3 /
dzielonego oraz średnicy zewnętrznej części
/ 2 / podtłokowej, która jest, równa lub zbliżona
dö średnicy prowadnlka /1/. /2 zastrzelenia/
F160

P. 252082
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kołem zębatym / 5 / . Koło zębate / 5 / i koło
zapadkowe / 4 / osadzorie ea obrotowo na wejś¬
ciowym wale / I / . Na wyjściowym wale / 6 / osa¬
dzone jest koło zębate /!/ wraz z zapadka /&/
oddzielajocę na koło zapadkowe / 9 / połączone
sztywno z kołem zębatym /lO/. Koło zębate / 9 /
1 koło zapadkowe /lO/ osadzone sę obrotowo na
wyjściowym wal« / 6 / .
/I zastrzeżenie/

85 02 21

Fabryka Maszyn Górniczych in. Tadeusza
Żarskiego "PIOMA", Piotrków Trybunalski,
Polska /Zbigniew Marcinlak, Derzy Taraska,
Oan Oołmuzne, Wiesław Faaulski/.
Sprzęgło odśrodkowe
wynalazek rozwięzuje zagadnienie regulacji
zakresu działania sprzęgła odśrodkowego w
zależności od prędkości obrotowej.
Sprzęgło odśrodkowe charakteryzuje się tým,
że na wale / 2 / jest osadzony przesuwnie zes¬
pół blokujący / 7 / , wyposażony w cztery rolki
/ 9 / . Zespół blokujący / 7 / Jest dociskany do
szczęk / 4 / sprężyna /10/ naciskowe, której na¬
pięcie jest regulowane nakrętkami /12/ osadzo¬
nymi na części gwintowanej wału / 2 / . Szczęki
/ 4 / wykonane w postaci wycinków pierścienia,
sa osadzone na sworzniach /3/ przymocowanych
prostopadle do wału / 2 / . Na każdej szczęce / 4 /
znajduje się występ /6/, po którego zewnętrz¬
nej stronie znajdują się rolki /9/, współpra¬
cujące z nimi.
/5 zastrzeżeń/

F16L
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Bydgoskie Przedsiębiorstwo Instalacji
Przemysłowych "BINSTAL", Bydgoszcz, Polska
/Marian Wygonowski, Andrzej Gyrek/.
Element izolacyjny, zwłaszcza do izolacji
rurociągów
Wynalazek rozwiazuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji, elementu izolacyjnego ułat
wiającej montaż płaszcza izolacyjnego na ru
rociągu.
Element izolacyjny w postaci połowy wydrcżonego walca, mający dwie czołowe i dwie wzdłu
żne powierzchnie stykowe, według wynalazku ma
dwa podcięcia, z których jedno biegnie wzdłuż
krawędzi przecięcia się powierzchni zewnętrz
nej elementu z' jedne czołowe i jedna wzdłużne
powierzchnię stykowe, a drugie biegnie wzdłuż
krawędzi przecięcia się powierzchni wewnętrz
nej elementu z druga czołowe i drugę wzdłużne
powierzchnia stykowe.
/2 zastrzozema/

F16H

P. 252014

85 02 18

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego
-PROJMORS", Gdańsk, Polska /Leszek Mazurkie¬
wicz/.
Przekładnia zębata zwrotna do mechanizmu
napędu zwijaka kablowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬
nia konstrukcji przekładni zębatej do mecha¬
nizmu napędu zwijaka kablowego, charakteryzuJęcej się przełożeniami niezależnymi od przy¬
łożonego momentu do wałka wejściowego lub wał¬
ka wyjściowego.
Przekładnia charakteryzuje się tym, że na
wejściowym wale / I / osadzone Jest sztywno koło
zębate / 2 / wraz z zapadkę / 3 / współpracujące
z koł«jn» zapadkowym / 4 / poięczonym sztywno z
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85 02 15

AGROMET-PILMET Fabryka Maszyn Rolniczych,
Wrocław, Polska /Mieczysław Błaszczyk, Tadeusz
Cegielski. Józef Haściło/.
Złącze przewodów hydraulicznych
Celem wynalazku Jest opracowanie konstruk¬
cji złącza zmniejszającej do minimum wykrap¬
lanie cieczy roboczej w wypadku rozłączenia
gniazda i wtyczki, a w przypadku ich połącze¬
nia, eliminującej wszelkie dodatkowe zakłóce¬
nia charakterystyki przepływu strumienia cieczy
roboczej.
Złącze przewodów hydraulicznych wyposażone
jest w prowadzone w korpusach gniazda / 2 / i
wtyczki / 3 / swa zewnętrzne średnicę zespoły
zaworowe stanowiące rozłączna połączenie ele¬
mentów w postaci grzybków / 9 , 9'/, wykonanych
z brył walcowych poprzez symetryczne rozmiesz¬
czenie promieniowo wyjęć /10*/ prowadnic /li,
11*/ oraz pierścieni elastycznych /12, 12'/ koin ~
pensujçcych swym kształtem różnice wymiarowe.
Pobocznice cz^áci roboczej każdeyo z grzybków
/ 9 , 9'/ stanowią odpowiednio stożkowe poniorzçhnie-oraz usytuowana pomiędzy nimi część cy¬
lindryczna. W zastosowanych zespołach zaworo¬
wych stosunek długości czynnej prowadnic /li,
11'/ do ich érodnicy zewnętrznej jest mniejszy
od jedności, a o Ich położeniu wewnątrz korpu•ów gniazda / 2 / i wtyczki / 3 / oraz napięciu
wstępny» podpierających je identycznych wymia¬
rowo sprężyn / 8 , 8'/ decyduję elementy zamykajęce w postaci króćców / 4 , 5/.
/ 3

F16P

P. 252089

z a s t r z e ż e n i a /

Nr 17 /331/ 1906

Osłona ma postać pokrywy składającej się
z zamontowanego na maszynie nieruchomego ele¬
mentu / I / , do którego przegubowo, przy pomocy
ramion tworzących układ równoległoboków / 3 /
1 / 4 / , przymocowany jest drugi, ruchomy ele¬
ment / 2 / . Na przedłużeniu ramion / 3 / zamonto¬
wany jest przeciwciężar /9/.VV części przed¬
niej ruchomego elementu / ? / zamocowane sa rol¬
ki / 5 / podnoszone wraz z osłona przez wprowa¬
dzony do maszyny materiał obrabiany, wewnetnna powierzchnia osłony wyłożona jest dźwięko¬
chłonny« materiálen /7/.
/l zastrzeżenia/
F16S

P. 252584 T

85 03 25

Stanisław Pałyska, Darzy Rozmiarek,
Szczecin, Polska /Stanisław Pałyska, Jerzy
Rozmiarek/.
Połączenie i sposób wykonania połączenia
usztywnień krzyżujących się
Colem wynalazku jest opracowanie takiego
połączenia usztywnień krzyżujących się, które
nie będzie osłabiało érodka usztywnienia ramo¬
wego, nie będzie wymagało ooćatkov/-/ch wzmoc¬
nień w rejonie przejścia uäzty.vnienia zwykłe¬
go prz-2Z U8ztyvjnienie rBinov.'e, oraz bidzie
ułatwiało opawanie automatyczne usztywnień
zwykłych.
Poleczenie krzyżującego się usztywnienia
zwykłego /2/ z usztywnianion ramowym / 3 / ma
szczeliny /21/ w usztywnieniu zwykłym / 2 / o
głębokości nie tvickszöj niż wyuokość usztyw¬
nienia / 2 / , s-luzQce do wprowadzenia érodnika
/32/ usztywniania rainov/eyo /3/, Sposób wyko~
nania połączenia usztywniort charaktoryzuje
się tym, że szczeliriy /21/ do wprowadzenia
érodka /32/ usztywnienia runowego / 3 / wykony¬
wane sç przed albo po połączeniu usztywnienia
/ 2 / z usztywniony płyty /l/. Poł<iczonie i spo¬
sób wykonania maja zautoQouanxe w Iconstrukcjach cienkościennych.
/19 zastrzeżeń/

85 0 2 22

Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Zielona Góra,
Polska /Witold Rybarczyk, Edward Kowal, Marian
Cygan/.
Osłona narzędzia
Celem wynalazku jest opracowanie konstruk¬
cji osłony akwrocznie zabezpieczającej per¬
sonel obsługujący narzędzie i tłumiącej hałas
wirującego narzędzia.

F42C

P. 251892

85 02 12

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia,
Zielonka, Polska /Antoni Perełkiewicz, Zbig¬
niew Kapustka, Zygmunt Miazek, Kazimierz
Wróblowskl, Harlan Okła, Remigiusz Przesiek,
Tadeusz Kornecki, Jan Rogozli'tski, Wiesław
Kozicki/.
Ćwiczebno-bojowy zapalnik artyleryjski
Celen wynalazku jest skonstruowanie zapalnika nadającego się do użycia la szkolnych
ćwiczeniach na skróconych poligonach oraz do
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strzelań bojowych n» dowolne odległości.
Istota rozwiązania polega na ty«, że w
gniazdach «wykonanych w czołowej części kor¬
pusu ma osadzony 6amollkwidator, zawierający
mechanizm zapalajocy z pazurowym wyłącznikiem
/12/ i opóźniacz składający się z dwóch tule¬
jek /14/ 1 /15/ wypełnionych masa pirotech¬
niczna /16/, przy czym przednia część tulejek
połączona jest komora /17/ utworzone w wyniku
zamknięcia wybrania wykonanego na płaszczyź¬
nie etyku czołowej części korpusu z główkę*
a tylna ma kanałowe połączeniat tulejki /14/
z mechanizmem zapalającym i tulejki /15/ ze
spłonkę pobudzacza.
ćwiczebno-bojowy zapalnik przeznaczony Jest
do etrzelań ćwiczebnych 1 bojowych z armat i
haubic o lufach gładkich i gwintowanych na
ładunkach pełnych i zmniejszonych.
/5 zastrzeżeń/
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P. 251961

85 02 15

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska
/Elżbieta Kotllcka, Antoni Latuezek, Zygmunt
Zawisławski, Andrzej Poloński/.
Sposób pomiaru mocy ultradźwiękowej
fali powierzchniowej
Celem wynalazku jeat umożliwienie prowadze¬
nia szybkiego bezpośredniego pomiaru mocy fali
w dowolnym miejscu powierzchni i w dowolnej
odległości od źródła fali także dla dowolnie
ukształtowanych powierzchni.
W sposobie według wynalazku w określonym
miejscu pomiaru na powierzchni rozchodzenia
sie ultradźwiękowej fali powierzchniowej / 2 /
ustawia się detoktor / 3 / wykonany z materiału
o mniejszym współczynniku rozchodzenia się
ultradźwiękowej fali objętościowej niż ultra¬
dźwiękowej fali powierzchniowej w badanej
powierzchni / 6 / . Za pośrednictwem tego detek¬
tora falę powierzchniowe / 2 / zmienia się na
objętościowa i całkowicie tłumi, zamieniając
Jej energię mechaniczna na cieplne i mierzy
się w znany sposób przyrost ciepła w detek¬
torze / 3 / .
/I zastrzeżeni»/

G01L

P. 252006

85 02 18

Przedsiębiorstwo Robót Antykorozyjnych i
Budowlanych Przenysłu Węglowego, świętochło¬
wice, Polska /Piotr Wilczek/.
Przyrząd do pomiaru siły wyrywania elementów
osadzonych trwale w podłożu, a zwłaszcza
betonowym
Wynalozek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬
nia prostej konstrukcji przyrzędu o »ałych wy¬
miarach 1 łatwej w obsłudze.

Przyrząd według wynalazku stanowi dźwignię
jednoraąiennę o ramieniu / I / i długości /J/ t
ma na końcu ramienia / I / , w miejscu podparcia
zamocowany wieszak / 3 / w k6Zt3łcie obajmy.
W dolnej części wieszaka / 3 / osadzony j*?sf
sworzen /4/ z wykonanym gwintem, na który
wkręcona Jest stopka / 5 / podporowa, wykonana
w kształcie ćclęteyo atożka / 6 / . Nadto do
wieszaka / 3 / utwierdzona jest płytka / 8 / z
oeadzona w niej ér^b? nastawna /9/« W połowie
długości / I / ranienia / I / wykonane sa trzy
otwory /10, 11 i' 12/, rozmieszczone od osi
obrotu ramienia / l / w odległościach 1 , 1 2 i
1-/ równych 1/8 1, 1/4 1 i 1/2 1, w których
mocowany jest na sworzniu /13/ dwuramienny
uchwyt / I * / * zaopatrzony w dolnej części w
otwór /15/ do zakładania elementu wyrywanego
z podłoża. NatQmiaot wolny koniec ramienia
/ I / zakończony jest łącznikiem /16/ do mocowa¬
nia w nim ramienia- /18/ dynamometru /19/.
/I zastrzeżenie/

G01L

P. 252078

85

23

Krzysztof Emil Kicyło, Warszawa, Polska
/Krzysztof Emil Kicyło/.
Czujnik umożliwiający określenie chwilowej
wartości prędkości kątowej oraz innych miar
ruchu obrotowego i liniowego
Celem wynalazku Jest opracowanie prostej
i taniej konstrukcji czujnika. Czujnik zawiera
fotoopornik / 5 / oświetlony miejscowo światłem
przechodzącym przez giętki światłowód / 4 / ugi-
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nany przez ruchy cieczy, w której jest zanu¬
rzony swobodnie Jego koniec. Zmiana położenia
miejsca oświetlonego na powierzchni fotoopornika, będąca skutkiem ugięcia (Światłowodu,
sygnalizowana jest zmiana oporności fotoopornika /5// 2 zastrzeżenia/

Nr 17 /331/ 1936

zespół stały /13/ i podzespół ruchomy / 1 4 /
przesuwający się poziomo na słupie prawym / 7 / ,
Zespół rozwiorający / 3 / wyposażony Jest w
rolki rozwierajęce /P3/. Zespół obrotu opony
/ 4 / składa się z rolek obrutu /25/ i kół łańcuchoAych /30/ połęczonych łańcuchem /31/.
Do wtaczania opony na rozwieracz służę podes¬
ty
/
34/.
/4 zastrzeżenia/
G0IM

P. 258128 T

86 02 24

Kombinat Urządzeń Mochanicznych "BuraarŁabędy" ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń
Mechanicznych, Gliwice, Polska /Adam Filutowski/,
Stanowisko symulacji stabilizacji pionu i
poziomu systemu wieży
Celem wynalazku jest opracowanie konstruk¬
cji stanowiska eliminującej proces montażu i
demontażu podzespołów stabilizacji do wieży
stanowiska, zapewniającej prawidłowo zestro¬
jenie tych podzespołów i eliminujccej kosz¬
towne i czasochłonne próby trakcyjne.
Stanowisko ma stojak, na-którym wahliwie
zamontowana jest kpłyaka / 2 / . do której zamon¬
towana jest podstav/a obrotowej bieżni / 3 / . Na
obrotowej bieżni / 3 / umoco/^ny jost komplet¬
nie wyposażony system wia^y /5/> Między stoja¬
kiem / I / i kołyska /2/ zamontowany jest siłow¬
nik hydrauliczny / 4 / , który podłączony jest
do szafy sterowniczej / 7 / . Oo podstavky kołyski
/ 2 / zamontowany jestv silnik olr:ktryczny / 6 / ,
który podłączony jest dp szafy sterowniczej
/7/.
/2 zastrzeżenia/

P. 251941

85 02 14

Zakłady Urządzeń Chemicznych "Metalchem",
Kościan, Polska /Eugeniusz Frąszczak,
Bronisław Pogorzelski, Ryszard Dominiczek,
Henryk Szłapka, Marek Walczak/.
Rozwioracz kontrolny do opon, zwłaszcza
dużych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmecha¬
nizowania czynności obsługowych urządzenia
podczas kontroli stanu wnętrze opon dużych.
Ro2wieracz kontrolny składa się z podstawy
/ I / oraz zespołu podnoszącego / 2 / , rozwiera¬
jącego / 3 / i obrotu opony / 4 / , napędzanych
osobnymi silnikami z.przekładniami / 5 / . Oo
podstawy / l / przykręcone SQ dwa słupy - lewy
/&/ i prawy / 7 / . Zespół podnoszęcy / 2 / zbudo¬
wany je3t z kół zębatych /li/ osadzonych na
wale głównym /10/ i współpracujących z list«
wami zębatymi / 9 / przykręconymi do słupów
/6 i 7/. Zespół rozwierający / 3 / stanowię pod-

G01N

P. 251937

85 02 14

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska
/Michał Diiezak, Andrzej Jakubowski/.
Czujnik do pomiaru stężenia jonów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienia opracowa¬
nia czujnika, do pomiaru stężenia jonów, zwłasz¬
cza jonów wodorowych w roztworze.
Czujnik o strukturze warutwowej składający
się z warstwy dielektrycznej naniesionej na
warstwę półprzewodnikowy ewentualnie metalicz¬
ne charakteryzuje »ię tym, że z jednej strony
warstwa dielektryczna częściowo pokryta jest
warstwa metaliczna tworzęcę jedne elektrodę
gdzie podłoże, na którym naniesiona jest wars¬
twa dielektryczna stanowi druga elektrodę.
/3 zastrzeżenia/
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P. 251988

85 02 15

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, Polska
/Alfred Polański, Andrzej Gołębiowski, Andrzej
Kluziak, Stanisław Iwanczuk, Andrzej Górecki/.
Sposób pomiaru kinetyki procesów związanych
z pochłanianiem lub wydzielaniem gazu,
zwłaszcza procesów chemicznych oraz
urządzenie do wykonywania tego sposobu
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pod ketem od 0 do 30 .. Nad głowica / 6 / pomia¬
rowe, w części / 2 / stożkowej lub części / I /
walcowej, w zależności od aypkości węgla, wyko¬
nany jest wieniec okienek / 3 / pomiarowych z
mdtoriału o wyookim współczynniku transmisji
promieniowania.
/2 zastrzeżenia/

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬
nia sposobu i uniwersalnego, zautomatyzowanego
urządzenia umożliwiającego dokładny pomiar
kinetyki procesów zwłaszcza chemicznych, moż¬
liwy do przeprowadzenia pod różnymi, zadanymi
ciśnieniami..
Sposób polega na przetworzeniu ilości poch¬
łoniętego lub wydzielonego gazu na proporcjo¬
nalny sygnał różnicy ciśnień, jaka powstaje
od parcia słupów cieczy w cylindrze pomiaro¬
wym i naczyniu odniesienia.
Umączenie ma naczynie odniesienia / 3 / poł^czone poprzez kran / 6 / z cylindrem pomiaro¬
wym /ił/» Oolne króćce naczynia odniesienia / 3 /
i cylindra pomiarowego / 5 / przyłączone &ą do
króćców wejściowych przetwornika różnicy ciénie.ń / 2 / , Drugi, dolny króciec cylindra pomiarcn-.ego / 5 / przyłęczony Jest do jednego z
króćców pompki /9/ sterowanej czujnikiem /10/
'i... regulatorem /li/,
/5 zastrzeżeń/

G01N

P. 25729 3

85 12 31

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Rafineryjnego, Płock, Polska /Renata Borowiec/.
Sposób oznaczania składu grupowego
benzynowych

GO IN

P. 252086

85 02 22

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska
/Rudolf Burek, Oacek Rożek/.
Urządzanie do ciągłego pomiaru zawartości
popiołu w węglu
Celem wynalazku Jest opracowanie konstruk¬
cji urządzenia umożliwiajęcej ciągłe analizę
węgla.
Urządzenie do ci^głago pomiaru zawartości
popiołu iv węglu metodę radiometrycznę charak¬
teryzują się tyo, że na drodze transportowej
węgla /4 1 5/ umeszczone Jest naczynie otwar¬
te z obu stron osi obrotu nachylonej do po¬
ziomu, składajgee aiç od góry z części /I/
cylindrycznej połączonej większa, podstawa z
pzęócig / 2 / stożkowe, któraj tworząca nad gło¬
wica /6/ pomiarowe Jeot nachylona do poziomu

frakcji

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie polepsze
nia dokładności oznaczeń składu grupowego frak
cji benzynowych.
Sposób oznaczania składu grupowego frakcji
benzynowych metoda selektywna chemisorpcji,
polegający na podzieleniu zadozowanej próbki
analizowanej frakcji benzynowej w gazie nośnym
na trzy niezależne strumienie i opóźnieniu wypły
wu analizowanej próbki z poszczególnych gałęzi,
tak aby nie eluowały równocześnie po połączeniu
strumieni, przy czym w dwóch strumieniach usuwa
się selektywnie, na drodze chemisorpcji, w jed
nym węglowodory olefinowe', a w drugim węglowo
dory olefinowe i aromatyczne oraz następnej
detekcji połączonych strumieni i obliczeniu za
wartości węglowodorów aromatycznych olefinowych
i nasyconych z uwzględnieniem współczynników
podziału analizowanej próbki na poszczególne
strumienie, charakteryzuje się tym, że do wyzna
czania współczynników podziału analizowanej
próbki na poszczególne strumienie stosuje się
mieszaninę węglowodorów nasyconych będące poz
bawione węglowodorów aromatycznych i olefino
wych uśrednione próba analizowanego typu frak
cji benzynowych,
/l zastrzeżenie/
G01R

P.

250161

84 10 24

Zgłoszenia dodatkowe do zgłoszenia P-249624
Wojciech Brejwo, Warszawa, Polska /Wojciech
Brejwo/.
Wskaźnik pola elektrycznego
Wskaźnik pola elektrycznego zawierajęcy
tranzystor, polowy typu MOS z bramka zabezpie
czeni? przed przebiciem za pomoce diody, eygna-
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lizujacy obecność pola elektrycznego za po»
moc« diody świecącej, włączonej w obwód
dranu tranzystora, według wynalazku charakte¬
ryzuje się tym, že do bramki tranzystora /!/
jest dołączona sonda /3/ w postaci dowolnie
ukształtowanego przewodnika, która może być
umieszczona wewnątrz obudowy / 8 / lub na zew¬
nątrz obudowy oraz dioda Zenera /9/.
/4 zastrzeżenia/

G01R

P. 252115

85 02 25

Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektrotechniki
i Automatyki Górniczej "EMAG", Katowice,
Polska /Henryk Majcher, Andrzej Nalana, Adam
Kazmierczak/.
Układ kontroli napięcia zasilania urzędzeń
sygnalizacji ostrzegawczej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie stałej kon¬
troli napięcia zasilania urządzeń sygnalizacji
ostrzegawczej w układach sterowania przenośni¬
kami górniczymi, umożliwiajęcej blokadę prze¬
nośnika w przypadku zaniku napięcia zasilania
tych urządzeń. Drugie wejście elementu pamięci
/ 5 / połączone jest z wejściero bloku odmierzajaco-opóżniajacego /I/, a wyjście elementu
pamięci /5/ połęczone jest z układem logicznym
/6/
/I zastrzeżenie/

G01S
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85 11 27

Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki
Profesjonalnej "Unitre-Radwar", Warszawskie
Zakłady Radiowe "Rawar", Warszawa, Polska
/Janusz Puchalski, Tadeusz Palonek/.
Sposób i urządzenie radarowe do pomiaru
prędkości
Przedmiotem wynalazku jest sposób i urzą¬
dzenie radarowe do pomiaru prędkości pojazdów
poruszających się na drogach przy zbliżaniu
i oddalaniu się od stanowiska pomiarowego.
Sposób według wynalazku polegajęcy na tym,
że do obiektu wysyła się sygnał fali elektro¬
magnetycznej , dokonuje się przemiany odebra¬
nego sygnału na sygnał o częstotliwości dopplerowskiej, wzmacnia się go do wartości po¬
ziomu sygnału TTL oraz poddaje obróbce w
układzie obróbki cyfrowej, rejestruje i wyś¬
wietla wynik wyróżnia się tym, że po podaniu
napięcia zasilającego O9cylator Gunn'e / 8 /
uzyskany natychmiast sygnał o częstotliwości
dopplerowskiej pojawiający się na wyjściu
mioszacza /li/ jest wstępnie blokowany, a po
czasie nie krótszym niż 100 ms przesyła się
go do wzmacniacza małej częstotliwości pra¬
cującego w niökin stanie wzmocnienia i po-,
przez układ formujęcy impulsy /20/ do układu
obróbki cyfrowej z wyowietlaczami / 7 / , w któ¬
rym po zliczeniu nie mnioj niż trzech impul¬
sów jest wytwarzany sygnał, który zmienię
stan wzmocnienia wzmacniacza / 4 / ze stanu nis¬
kiego na wysoki, na eras trwania bramki pomia¬
rowej, po czym w znany sposób zlicza się im¬
pulsy, zapamiętuje się je i wyświetla na wyś¬
wietlaczach wyniku pomiaru.
Urządzenie według wynalazku ma przełącznik
spustowy /18/ poleczony z oscylatorem Gunn'a
/&/, z układem obróbki cyfrowej / 7 / współpra¬
cującym z dwiema nastawami prędkości progowej
/13, 14/ i układami sygnalizacji akustycznej
i optycznej przekroczenia prędkości progowej
/15, 16/ oraz poprzez układ opóźnienia /21/
ze wzmacniaczem małej częstotliwości / 4 / .
U.rzędzenie ma również dwupozycyjny przełęcznik rodzaju pracy /19/, połączony z ukła¬
dam obróbki cyfrowej / 7 / .
/2 zastrzeżenia/

G01W
G01N

P. 251939

85 02 14

Politechnika Warszawska, i'Mrszasva, Polska
/Michał Duszak, Andrzej 3akubovv&ki/.
Czujnik do pomiaru wilgotności
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬
nia trwałego, odpornego na działanie czynni-
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ków zewnętrznych, czujnika do pomiaru wilgotnoóci.
Czujnik o strukturze trójwarstwowej metalidielektryk-netal ewentualnie metal-dielektrykpółprzewodnik charakteryzuje się tym, że warst¬
wę dielektryczne tworzy warstwa węglowa.
/I zastrzeżenie/

GO50

P. 252055

85 02 21

Fabryka Samochodów Osobowych "POLMO"
Warszawa, Polaka /Janusz Matyja/
Układ do optycznego sterowania bram
wjazdowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia układu pozwalajgcego na selektywne stero
wanie brama wjazdowa, zależnie do rodzaju
obiektu poruszającego się w jej obrębie.
Układ ma element fotoczuły /l/ blokujący
ruch bramy połączony z pierwszym elementem
opóźniającym /2/, który przez pierwszy iloczyn
logiczny /A/ jest połączony z pierwszym blo
kiem wykonawczym /5/. Ponadto układ ma dwa
elementy fotoćzułe / 6 i 7/ sterujące ruchem
bramy, dołączone do wejść sumy logicznej / 8 / ,
której wyjście połączone jest przez trzeci
element opóźniający /9/ z wejściem drugiego
iloczynu logicznego /3/ połączonego z drugim
blokiem wykonawczym /10/. Wyjście elementu
fotoczułego /l/ blokującego ruch bramy jeat
dołęczone dodatkowo do wejścia drugiego .ilo
czynu logicznego /3/, natomiast wyjście sumy
logicznej jest połączone dodatkowo, przez dru
gi element opóźniający /li/ z wejściem pierw
szego iloczynu logicznego / 4 / .
/I zastrzeżenie/
4JÜ5F
H03K

P. 252049

05 02 20

Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa,
Polska /Roman Marciniak, Zenon Karpinski/.
Strobowany układ progowy

G05F

P. 252034

85 02 20

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
"MERA-PIAP", Warszawa, Polska /Ireneusz Gontarz,
Stanisław Zaprzałek, Dariusz Stawiarski/.
Sterownik sekwencyjny elektroniczny
Przedmiotem wynalazku jest sterownik sekwen
cyjny programowy, przeznaczony szczególnie do
automatyzacji maszyn i urządzeń.
Sterownik według wynalazku ma co najmniej
jeden ręczny nastawczy nadajnik liczby /l/
połączony z co najmniej Jednym wierszem /W/
matrycy programującej / 2 / , powiązanym z wejś
ciem /X ./warunkującym skok programu, którego
wyjścia /la/ powiązane 6a z wejściem sterują
cym /3a/ licznika /3/ z dekoderem, zaś wejścia
sterownika od obiektu /X* - X V , powiczane z
wierszami /X Q - X Q / matrycy blokad /4/ sa
przez wymienne diody /5/ połączone z kolwiwiami
/Y R 1 - Y Q / matrycy blokad /4/, które Si? po
łączone przez człony logiczne /6/ z wyjściami
/Y - Y / sterownika. ,
/?. zastrzeżenia/

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬
nia stabilnego strobowenego układu progowego,
służącego do kontroli zmian napięć stałych.
Układ według wynalazku zawiera doskonale
skompensowany pod względem termicznym scalony
mikroukład /Ml/ przerzutnika Schmitts, którago
jedno z wejść podłączone Jeat do generatora
Strobujęcego /G/, drugie wejście połątczone
jest poprzez dzielnik /RI, R2/ z napięciem
kontrolowanym /-t-U,,^/, natomiast wyjecie prze¬
rzutnika połęczone jest poprzez filtr /R3,C/
z elementem sygnalizacyjnym / S / , sygnałizujecym zmianę napięcia kontrolowanego /+U^ E /.
Wynalazek może mieć zastosowanie do kontro¬
li zmian napięć stałych zwłaszcza w różnych
źródłach zasilania.
/3 zastrzeżenia/
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65 02 25

Politechnika Gdańska, Gdansk, Polska
/Eugeniusz Ziajka, Stanisław Belczak, Danusz
Czają, 3on Haj dal, Tomasz Inaszkiewlcz,
Marian Oasińskl, Oózef Juchmewicz, Jerzy
Mankiewicz, Andrzej Nowak, Andrzej Owczarski,
Zdzisław Walczak, Jan Wojtkiewicz/.
Układ generacji zespolonego sygnału wizyjnego
do terminala ekranowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬
nia układu generacji sygnału wizyjnego przys¬
tosowanego do współpracy z komputerem.
Sygnał wejściowy dp układu podawany jest do
Mikrokomputera / I / , który połączony Jest z ko¬
mutatorem / 2 / , a ten z kolei z buforowym rejes¬
trem jednej linii znaków alfanumerycznych / 3 /
poprzez licznik znaków alfanumerycznych / 4 / .
/I zastrzeżenie/

G11B

P. 251951

85 02 13

Łódzkie Zakłady Radiowe, Łódź, Polské
/Witold Bohdziun, Tadeusz Ginalskl, Henryk
Głydziak, Karol Sobczak/.
Układ napędowy gramofonu

Celem wynalazku jest zbudowanie układu po¬
zwalającego na skrócenie czasu sortowania
liczb lub wyboru liczb o zadanej kolejności,
i na wielokrotne zwiększenie szybkości działa¬
nia komputerów sprzężonych z tym układem.
Układ zbudowany jest z podstawowych elek¬
tronicznych bloków logicznych /CMAX/ w formie
macierzowej o "n" rzędach /Ru/ i "m" kolum¬
nach /Ku/Í Elektroniczny blok logiczny ma trzy
wejścia i dwa wyjścia. Wejście informacyjne
/a/, wyjecie inicjujące /b/ i wejocie pierście¬
niowa /y/, których ilość może byc zmienna,
oraz wyjecie informacyjne / z / i wyjście pierś¬
cieniowe /x/.
/3 zastrzeżenia/

Wynulazek rozwiązuje zagadnienie Jednoczes¬
nego nakładania paska napędowego na rolkę sil¬
nika elektrycznego i na bieżnię talerza gramo¬
fonu .
W układzie napędowym, według wynalazku w
talerzu /I/ sa symetrycznie osadzone w otwo¬
rach / 7 / , trzy korki /O/, z prostopadłymi do
ich powierzchni zaczepami /9/. W talerzu /I/,
obok zaczepu /9/ jest wykonana ścianka /li/,
nieco szersza niż szerokość zaczepu /9/.
/I zastrzeżenie/

DZIAŁ H
ELEKTROTECHNIKA

H01H

P. 251952

85 02 13

Dolnoślęskie Zakłady Wytwórcze Aparatury
Precyzyjnej "EMA-FAEL", Ząbkowice Sl., Polska
/Marian Ourczak, Mieczysław Grzęda/.
Łęcznik dwubiegunowy dźwigniowy o migowym
przełączniku styków
Przedmioten wynalazku jest łącznik dwubie¬
gunowy, dźwigniowy, o prostej konstrukcji.

zwłaszcza do ręcznego załączania urzędzeń
elektrycznych.
W łączniku według wynalazku płytka stykowa
swym kolistym czołem /5/ opiera się o płaskie
dno otworu /6/ w trawersie / 7 / , przy czym ot¬
wór /6/ na wklęsło ścianki /19/, zaś w prze-,
wężonym otworze / 8 / trawersy / 7 / uniejocowiona Jest płytka /9/ w kształcie litery T, o
które swym końcem /10/ zaczepiona jest spręży¬
na /li/
.
/i zastrzeżenie/
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Cykl taki nożna powtarzać wielokrotnie, aż
do osiągnięcia końcowego kształtu podłoża.
wynalazek może znaleźć zastosowanie w pro
cesie produkcji układów scalonych.
/I zastrzeżenie/
HO

IM

P. 251950

05 02 13

Poznańskie Zakłady Elektrochemiczne
"Centra", Poznań, Polska /Wojciech Skrzypczak/
Edward Ostrowski, Wiesław Andrzejewski,
Ewaryst Zandecki. Zenon Skrzypczak/.
Akumulator kwasowy rozruchowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia wzmocnionej konstrukcji akumulatora kwa
sowego, rozruchowego, w obudowie z tworzywa
sztucznego, zwłaszcza z polipropylenu spie
nionego strukturalnie.
Akumulator kwasowy, rozruchowy wedłuy wy
nalazku ma wgłębienia /li/ i /\'l/ w wieńcu
górnym /10/, przy czym na wysokości około 2/3
od dna bloku /l/ na każdej z Jego ści^n dłuż
szych znajduje się listwa wzmacniajęca /13/.
Zewnętrzne narożniki obydwu ścian bloku s$
usztywnione występami /14/ zwę żłijocymi siy ku
dołowi i połączonymi wiątzaniawi pe* iofiiyroi /15/
/3 zastrzelenia/

H01L

P. 257001

86 02 05

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezv im. S. Kaliskiego, Warszawa, Polska
/jaroetaw Kazberuk/.
Sposób elektronowo - strumieniowego
eksponowania
Celem wynalazku Jost zwuększeńie zdolności
rozdzielczej i wydajności «lektronowo-strualeniowego eksponowania, przy zachowaniu niskiego
procentu braków.
Sposób polegajęcy na formowaniu wiązkę elek¬
tronów rysunku w rezyécie na powierzchni podło¬
ża, charakteryzuje się tym, że przed rozpoczę¬
ciem eksponowania podłoże zostaje wygięte tak,
że eksponowana powierzchnia podłoża Jest wklęs¬
ła i stanowi częóć powierzchni utworzonej
przez rónoległe przesunięcie linii brzegowej
płaskiej wypukłej figury wzdłuż prostej nie
lezącej w płaszczyźnie tej figury, przy czym
żadne trzy punkty linii brzegowej przesuwanej
figury nie leżę na jednej linii prostej, 1
taki kształt powierzchni podłoża jest zacho¬
wany podcza eksponowania.
Wynalazek możo znaleźć zastosowanie w pro¬
dukcji półprzewodnikowych przyborów 1 układów
scalonych, a także w produkcji szablonów do
mikrolitografii.
/1
zastrzeżenie/
H01L

P. 257802

86 02 05

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej
Mikrosyntezy im.. S. Kaliskiego, Warszawa,
Polska /Oarosław Kazberuk, Władimir Igoriewicz
Margolin, Danusz Wawer, Wojciech A. Stawikowski/.
Sposób wygięcia półprzewodnikowych podłoży
układów scalonych z monokrystaliczng warstwę
Celem wynalazku jest zmniejszenie gęstości
defektów, powstałych wskutek wyginania podłpży,
a tym samym zmniejszenie procentu braku w tech¬
nologicznym cyklu produkcji układów scalonych.
Sposób według wynalazku charakteryzuje się
tym, że po częściowym wygięciu podłoża prze¬
prowadzę się wypalanie defektów sieci krysta¬
licznej /korzystnie promieniowaniem laserowym/,
po czym kontynuuje eię wyginanie podłoża.

H0IR

P. 252085

85 02 22

Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej, Ełk,
Polska /Wojciech Witczak, Witold Obuchowicz/.
Końcówka złeczna przewodu
Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa¬
nia końcówki złęcznej przewodu, przeznaczonej
do łączenia przewodów wysokiego napięciu i
aparatury w silnikach spalinowych z zapłonem
iskrowym, przystosowanej do współpracy zarówno
z gniazdem tulejkowym w cewce lub aparacie za¬
płonowym, jak i z typowe końcówka ówiecy za¬
płonowej .
Część złaczna końcówki według wynalazku ma
postać cylindrycznej, sprężystej, rozciętej
tulejki /l/, na której wykonane s^ przetłoczenia zaciskowe /3/. / 4 / . / 5 / .
/I zastrzeżenie/
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z zasilaczem rezerwowy« /Z2/ i z zasilaczem
sieciowym /Zl/ f do którego przyłączony Jest
równolegle przekaźnik elektromagnetyczny /PE/ (
Zestyk zwiemy /Pl/ tego przekaźnika wleczony
jest szeregowo między zasilacz sieciowy /Zl/
i łęczniki obwodów kontrolowanych /Al, A2..,
A
"/. jego zestyk rozwierny /P2/ - między te
łączniki i wyłącznik /W/ poleczony z biegunem
zasilacza rezerwowego /Z2/, zaś zestyki przełączne /P3/ przekaźnika elektromagnetycznego
/PE/ poleczone sa z rezystorem /R/.
.y... .,
/I zastrzeżenie/

H02G

P. 252045

85 02 19

Biuro Studiów i Projektów Energetycznych
"Energoprojekt", Kraków, Polska /.Zdzisław
Wilk, Zbifgniew Wyszogrodzki/.
Sposób rozwijania przewodów na liniach
elektroenercjetycznych 110 do 75*0 kv
Przedmiotem wynalazku jest sposób rozwija¬
nia przewodów, ograniczający do minimum przesu¬
wanie przewodu po ziemi.
W sposobie według wynalazku rozwijany prze¬
wód /!/ pojedynczy lub wiątzkowy, w pierwszym
etapie, rozwija się z bębna, na którym jest
nawinięty i układa w ookcji wzdłuż trasy linii,
W drugim etapie, przewód roboczy /I/ wraz z
rolkę montażowe / 2 / podwiesza się na «słupie
mocnym /3/ kończącym sekcje, a przewód /I/
kotwi się za słupem mocnym /3/ przy użyciu
cięgnika / 4 / .
W trzecim etapie podnosi sit rolki monta¬
żowe / 2 / z przewodem roboczym /I/ na słupach
przelotowych /5/.
/I zastrzeżenie/

HOPI-1

P. 2 5 1 9 6 2

85 02 15

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska
/Włodzimierz Koćzura, Lech Grzesiak/.

H02H

P. 256406

86 03

19

Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa,
Poleká /Sławomir Łukjanów/.
Elektryczny układ sygnalizacji impulsowej
Wynalazek rozvwięzt;je zagadnienie opracowa¬
nia układu o dużej niezawodności działania,
prostego w realizacji i obsłudze.
Elektryczny układ sygnalizacji impulsowej
zawiera impulsator /PC/ w postaci przerywa¬
cza bimetalowego, ktńregp zacisk /a/ połączony
jest poprzez rezystor /R/ z diodami /Ül, Ü2...
On/, włączonymi między łączniki obwodów kontro¬
lowanych /AI. A2..,,An/ i lampki sygnaliza¬
cyjne /LI, L2...,Ln/£ zacisk /b/ - z drugim
biegunem tych lampek, natomiast zacisk /c/ -
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Kaskadowy układ napędowy z przekształtnikiem
adaptacyjnym sterowanym
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬
nia układu umożliwiającego łatwe zmianę konfi¬
guracji przekształtników sterowanych przy
przejściu z pracy szeregowej na równoległe i
przy wykorzystaniu niewielkiej ilości zaworów
półprzewodnikowych.
W układzie według wynalazku przekształtnik
sterowany /1PUS/ zawiera grupę katodowa tyrys¬
torów /1PSK2/, połączona anodami z wejściem
przemiennoprędowyn tego przekształtnika /IPS/
oraz z pierwszym uzwojeniem wtórnym transfor¬
matora przekształtnikowego /TP/. Wspólnie po¬
łączone katody tej grupy katodowej tyrystorów
/1PSK2/ są poleczone z grupę anodowe diodowego
przekształtnika wirnikowego /PVV/. Drugi prze¬
kształtnik sterowany 2PS zawiera grupę anodowe
tyrystorów /2PSA2/, połączone katodami z wejś¬
ciem przemiennopiędowym tego przekształtnika
/2PS/ oraz z drugim uzwojeniem wtórnym trans¬
formatora /TP/. Wspólnie połączone anody tej
grupy anodowej tyrystorów /2PSA2/ sa połączone
z grupę katodowa diodowego przekształtnika /PW/,
/1 zastrzeżenie/
HO2P

P. 251995

HO 33
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P. 252071

85 02 22

Zakłady Radiowe im. Marcina Kasprzaka,
Warszawa, Polska /Jan Teslar/.
Głowica UKF
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania
lepszego tłumienia sygnałów lustrzanych w
głowicy UKF.
W głowicy UKF według wynalazku obwód wejś¬
ciowy /Ti/ połączony Jest z bazą mieszac2a
samodrgającego /T2/ poprzez dzielnik pojemnoś¬
ciowy /Cl, C2/, obwód sprzężenia podtrzymują¬
cego drgania oscylatora poprzez drugi dzielnik
pojemnościowy /C4, C5/ z emiterem mieszacza
/T2/, a eliminator pośredniej częstotliwości,
w postaci szeregowego obwodu rezonansowego
/L,C3/, włączony jest pomiędzy bazą i emiterem
mieszacza samodrgającego /T2/.
/I zastrzeżenie/

85 02 18

Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa,
Polska /Włodzimierz Kosiel/.
Układ sterowania silnika skokowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬
nia układu sterowania silnika skokowego,
pracującego w zakresie dużych zmian prędkości
obrotowej i dużych zmian obciążenia.
Układ według wynalazku składa się: z zamoco«
wanego na wale silnika skokowego /O/: co naj¬
mniej dwukanałowego przetwornika / I / położenia
wytwarzającego sygnały np. w kodzie Greya;
wzmacniaczy / 2 / ; transkodera / 3 / ; przetwarza¬
jącego sygnały z kodu Graya na naturalny kod
binarny; równoległego sumatora / 5 / , na który
podawane są sygnały z transkodera / 3 / z jednej
strony a z drugiej ze sterownika / 4 / , którym
może być komputer lub inne urządzenie steru¬
jącej kodera /6/ kodującego sygnały wychodzące
z sumatora / 5 / na kod Graya; oraz sterowanych
wychodzącymi sygnałami z kodera /6/ wzmacnia¬
czy / 7 / mocy, włączających lub wyłączających
prądy w odpowiednich uzwojeniach silnika sko¬
kowego / 8 / zasilanego z zasilacza /9/ mocy.
Wynalazek nadaje się szczególnie do stoso¬
wania w urządzeniach peryferyjnych maszyn cyf¬
rowych.
/7 zastrzeżeń/

H03K

P. 251588

85 01 17

Fabryka Obsługowych Urządzeń Samochodowych
im. Batalionu Czwartaków AL, Warszawa, Polska
/Jan Kopczyński, Wiesław Roguski/.
Układ wejściowy urządzenia diagnostycznego,
kształtujący impulsy występu]cce na stykach
przerywacza silnika ZI
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬
nia układu pozwalającego na znaczne zmniejsze¬
nie opóźnień występujących między zboczem
prostokątnego impulsu wyjściowego, a momentem
rozwarcia lub zwarcia styków przerywacza.
W układzie według wynalazku, między wejściem
/WE/, a wyjściem /WY/ układu znajdują się sze¬
regowo połączone rezystor /Rl/ i dławik /L/ f
a tranzystor /T/ włączony jest między wejście
/ a masę układu.
/I zastrzeżenie/

H03K

P. 252005

85 02 18

Politechnika Śląska im. W, Pstrowskiego,
Gliwice, Polska /Marek Ermel, Henryk Kolka,
Dariusz Cygankiewicz/.
Układ sterowania klucza tranzystorowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu, który przy swojej prostej strukturze,
zapewniałby właściwy kształt prądu i napięcia
sterującego kluczem tranzystorowym w szerokim
zakre3ie współczynnika włóczenia tego klucza.
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W układzie według wynalazku, po stronie wtór«
nej transformatora impulsowego początek pierw¬
szego uzwojenia wtórnego /Z2/ jest połączony
z rezystorem /R/, którego drugi koniec jest
połączony z anoda diody /D3/ zapobiegającej
nasycaniu i anodę diody /D2/. Katoda d:ody /D2/
jest połączona z baza /B/ aterowanego klucza i
anodę diody /Dl/, której katoda jest połęczo¬
na z końcem pierwszego uzwojenia wtórnego /Z2/
i początkiem drugiego uzwojenia /Z3/, którego
koniec jest poleczony z emiterem /E/ sterowa¬
nego klucza. Katoda diody zapobiegającej nasy¬
ceniu /D3/ jest połęczona z kolektorem /C/
sterowanego klucza tranzystorowego.
/I zastrzeżenie/

H03K

P. 252057

HO3K

Nr 17 /331/ 1986
P. 252070

85 02 22

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji,
Warszawa, Polska /Janusz Rejn, Bolesław
Kalinowski/.
Układ klucza prądowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu klucza prądowego o dużej prędkości
działania, zwłaszcza do przetworników cyfrowoanalogowych i analogowo-cyfrowych.
Układ według wynalazku charakteryzuje się
bezpośrednim przebaczeniem baz pary tranzysto¬
rów s.terujęcych /T3, T4/ z układem sterowania
kluczem, stanowiącym przykładowo przerzutnik
o wyjściach przeciwstawnych. /3 zastrzeżenia/

85 02 21

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki.
Medycznej "ORMED", Warszawa, Polska /Marek
Grzybowski, Wojciech Smykla/.
Układ przetwornika funkcyjnego
Przedmiotem wynalazku jest układ przetwor¬
nika funkcyjnego przetwarzającego sygnał elek¬
tryczny z czujników pomiarowych mierzących
wielkości fizyczne na bramkowany ciąg impulsów,
Układ ma źródło prądu /B/, którego wyjścia
/2 i 3/ połączone są odpowiednio z wejściami
/I» 1'/ obwodów emiter-pojemność dwóch nie¬
zależnych układów przetworników /Al, A2/ za¬
wierajęcych tranzystory przeciwstawne. Wyjścia
przetworników /Al, A2/ połęczone sę w prze¬
kątne mostka oporowego /Rl, R2, R3, R4/ # który
jest zasilany bezpośrednio, albo poprzez ter¬
mistor /R<j/.
Wynalazek znajduje zastosowanie przy pomia¬
rze temperatury, częstości skurczów serca,
pojemności i ciśnienia.
/4 zastrzeżenia/

H03M

P. 251963

85 02 15

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji,
Warszawa, Polska /Danusz Rejn, Tadeusz Skinder/,
Układ stabilizacji prądu wyjściowego
przetwornika cyfrowo-analogowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie optymali¬
zacji doboru powierzchni złącza baza - emiter
tranzystora stanowiącego źródło odniesienia.
Układ stabilizacji prądu wyjściowego hybry¬
dowego przetwornika cyfrowo^analogowego, wago¬
wego tetradami, z wykorzystaniem doboru sto¬
sunku powierzchni złącz baza - emiter czynnych
składników układu w postaci tranzystnra odnie¬
sienia i tranzystorów w gałęziach tetrady,
charakteryzuje się tym, że powierzchnia złącza
baza-emiter tranzystora odniesienia jest w
przybliżeniu rńwna czwartej części powierzchni
złącza baza - emiter tranzystora, w najbardziej
znaczącej gałęzi tetrady.
/2 zastrzeżenia/
HO 43

P. 251911

85 02 12

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych
im. Komuny Paryskiej "Telkom-ZWUT", Warszawa
Polska /Mirosław Hutnik, Andrzej Niesluchowski/
Sposób i układ do sprawdzania stanu łgciry
teleicomunikacy jnych
Przedmiotem wynalazku Jest ukiad do sprawdzania stanu łączy telekomunikacyjnych.
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Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyelimino
wania dodatkowych przekaźników testowych do
sprawdzania stanu łączy telekomunikacyjnych
w urodzeniach z wybierakami krzyżowymi.
w układzie wadług wynalazku każde łącze /L/
połączone jeat z urządzeniem kontrolującym
/ S / przewodem kontrolnym, poprzez szeregowo
połączone dwa zestyki zwierrfe układów czoło
wych elektromagnesów drążkowych: abonenckiego
/Ze/ i podziałowego /Zn/, przy czym od strony
urządzenia kontrolującego / S / przewody kont
rolne sa zwarte w punkcie /A/.
/2 zastrzeżenia/

39

zmiana nacechowania przewodów /c, dt a, f, h/
sygnalizują się to jako błąd, przy czym poja¬
wienie się kolejnej sekwencji sygnałów wyblerczych przed upływem tego czasu jest sygnałem
do wyświetlania informacji o błędzie. Sygnały
wybiercze określające numer abonenta żądanego
eą generowane przez abonenta wywołującego lub
są przysłane z innej centrali albo imituje się
Je poza rejestrem.
/4 zastrzeżenia/

H04M

P. 252O21

05 02 19

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych
im. Komuny Paryskiej, "TELK0M-2WUT", Warszawa,
Polska /Andrzej Nieałuchowakl/.

H04M

P. 251938

85 02 14

Politechnika Warszawska, Warszawa. Polska
/Darzy Szczepariski, Grzegorz Poręcki, Janusz
Płochocki/.
Sposób kontroli prawidłowości rejestracji
cyfr numerów w rejestrze centrali
telefonicznej lub telegraficznej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬
nia sposobu umożliwiajęcego samoczynne spraw¬
dzenie prawidłowości zapisu w kolejnych zes¬
połach magazynujących, nadawanych sekwencji
sygnałów wybiorczych, zarówno w czasie normal¬
nej pracy centrali, jak i przy wyłączeniu Jej
z ruchu.
Sposób polega na tym, ze poza rejestrem /R/
bada się sygnały wybiercze wykrywając pomię¬
dzy sekwencjami tych sygnałów przerwy międzyseryjne i analizując ciąg impulsów w sekwen¬
cjach dla określenia nadawanej cyfry, które
koduje się do postaci, w jakiej cyfry przesy¬
łane sa przewodami kodowymi /c, d, e, t, h/
w czasie trwania przerwy międzyseryjnej do
zespołu magazynów /ZM/ i Jednocześnie bada się
stan nacechowania tych przewodów /c, d,e,f, h/,
i w chwili zaobserwowania zmiany ich nacecho¬
wania świadczącej o nadawaniu następnej cyfry
sprawdza się zgodność stanu nacechowania prze¬
wodów przed tą zmianą z zakodowaną postacią
cyfry poza rejestrem /R/ i w przypadku-zgodnoćci zapisów na wyświetlaczu /WI/ wyświetla
się tę cyfrę ze znacznikiem informującym o
zgodnoéci, a w przypadku stwierdzenia niezgod¬
ności na wyświetlaczu /wi/ wyświetla się na
przemian cyfrę zapiBaną w rejestrze /R/ z cyf¬
rą zdekodowana poza rejestrem, natomiast w
szczególnym przypadku, gdy na skutek uszkodze¬
nia w zespole magazynów /ZM/ w określonym od¬
cinku czasu, liczonym od momentu zakończenia
nadawania sygnału wybiorczego, nie nastąpi

Sposób i układ do szeregowania abonentów do
obsługi z oczekiwaniem w urządzeniach
telekomunikncyjnych, zwłaszcza
w koncentratorach
Przedmiotem wynalazku jest układ do szere¬
gowania w kolejności zgłoszeń, abonentów żą¬
dających w czasie rzeczywistym obsługi w urzą¬
dzeniach telekomunikacyjnych, zwłaszcza w
koncentratorach.
Układ do szeregowania abonentów zawiera
zespół sterujący /S/, do którego z jednej
strony dołączone są nadzorowane linie abonen¬
ckie /Li/ + /Ln/, a z drugiej strony dołączo¬
ne są skojarzone z liniami pary indywidual¬
nych rejestrów abonenckich /II/ + /In/, Zespół
sterujący / S / połączony jest z rejestrami:
sterującym /O/ i obsługowym /P/, które służą
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do umieszczania bieżących numerów abonentów,
odpowiednio ostatniego i pierwszego w kolejce,
Keje3tr obsługowy /P/ połęczony Jest z wojéciem czytającym układu obsługującego abonentów
/ Z / , który następnie połęczony jest linia pot¬
wierdzająca /K/ z wejściem czytającym zespołu
sterującego / S / ,
/2 zastrzeżenia/
HO 4M

P. 252096

85 02 25

Wielkopolskie Zakłady Teleelektroniczne
in, Gen, Karola Świerczewskiega "TELKOMTELETRA", Poznań, Polska /Lech Wozich, Krzysz¬
tof Frąckowlek/.
Cyfrowy koncentrator łączy abonenckiej
zwłaszcza do elektronicznych central
telefonicznych
Cyfrowy koncentrator według wynalazku skła¬
da się z modułów przyłączeniowych linii abonen¬
ckich / 1 / , lokalnych i oddalonych oraz central¬
nych zespołów sterujęcych /2/. Lokalne moduły
przeliczeniowe linii abonenckich /!/ dołączone
cc do centralnych zespołów sterujących /Z/ za
pomoce torów PCM, natomiast oddalone moduły
przyłączeniowe linii abonenckich / I / dołączone
sę interfejsami traktu pytlowego / 3 / do wspól¬
nych traktów pętlowych / 4 / , które interfejsami
synchronizuj^cymi / 5 / dołączone so do central¬
nych Z33połow »terujęcych / 2 / . Centralne zeepoły sterujące / 2 / połgezon© są torami PCH ï po¬
lem komutacyjny o centrali, o telestradami /21/
z jej zespołami ateruj^cyni. /A zastrzeżenia/

HO4N

P. 252020
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Układ zawiera ponadto układ wyjściowy,
który samoczynnie przełącza tor cbrominancji
w zależności od sposobu kodowania odbieranego
sygnału.
/5 zastrzeżeń/
HO58

P. 251983

35 02

Spółdzielnia Inwalidów "Ogniwo", Lublin,
Polska /Robert Sikora, derzy Tomaszewski,
Wojciech Darmoc, Zdzisław Lasocki, Eugeniusz
Ulewicz, Ryszard Durek, Oacek Kamiński,
Stsni»ław Majewski/.
Listwa grzejna elektryczna
Przedmiotem wynalazku jest listwa grzejną
elektryczna, zapewniająca wysoki komfort wa¬
runków cieplnych w pomie&zczeniu ogrzewanym
oraz charakteryzujęca się duża,sprawnoecię
energetyczna.
Listwa grzejna elektryczna ma zestaw grzej¬
ny, w skład którego wchodzę: elementy rezystancyjne / 4 / , wykonane z dielektryka, pokryté
na powierzchni cienka, przewodząca warstwa
półprzewodnikowych związków chewicznych oraz
korpus / I / , wykonany z materiału będącego dobw
rym przewodnikiem ciepła, mający obszary sty¬
kowe / 2 / , do których przylegają elementy rezystancyjne.
Wynalazek znajduj« zastosowania do ogrzewa¬
nia pomieszczeń mieszkalnych, kiosków, szklar¬
ni, domków letniskowych., przyczep kempingowych,
namiotów itp.
/3 zastrzeżenia/

85 O2 19

Ryszard Dulski, Józef D. Mirski, Kraków,
Pol3ka /ftyszurd Dulski, 3ózef 3, Mirski/.
Układ przystosowujący OTVC systemu PAL
do odbioru w systeinio SECAM
Wynaldzek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia układu umożliwiającego odbieranie obra
zów kolorowych kodowanych w systomie SECAM
przy pomocy odbiornika telewizji kolorowej z
dekoderem w systemie PAL.
»V układzie według wynalazku znajduje sie
przesuwnik fazowy / 2 / w torze sygnałów podnośnej chrominancji F i F y oraz układ korek
cji w demoduletorze SECAM / 4 / .

H05K

P. 252017

65 02 19

Ośrodek Badawczo-Projektowy Przemysłu
Teleelektronicznego "TELKOM-TELPRO", Warszawa,
Polska /Bogdan Chojnacki, Wojciech Szpecht,
Krzysztof Zawadzki/.
Sposób prowadzenia montnżu płytek obwodów
drukowanych, zwłaszcza cła ręcznych procesów
produKcyjnych oraz rama montażowa do
stosowania tego sposobu
Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa¬
ni«! spsobu montażu i konstrukcji rany monta¬
żowej, umożliwiających obniżenie pracochłon¬
ności robót podstawowych i pomocniczych oraz
podniesienie Jakoćci montowanych płytek obwo¬
dów drukowanych.

Hr 17 /331/ 1986
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Sposób prowadzenia montażu płytek obwodów
drukowanych charakteryzuje ale. tym, że posz¬
czególne operacje montażu płytek dokonywane
Ba poprzez zastosowanie uniwersalnej ramy mon¬
tażowej , w której zamocowane płytki nie podlegajęc prrezbrajaniu przechodzę przez poszcze¬
gólne operacje i czynności wyrządzeniach tech¬
nologicznych i pomocniczych.
Rama montażowa według wynalazku zbudowa.na
jeet z dwóch ramion długich / I / 1 dwóch ramion
krótkich /2/, połączonych ze eobę, tworząc
prostokątna rame. W obu ramionach krótkich /Z/
znajdują aie długie, prostokątne i przelotowe
otwory / 3 / , w których poprzez dwie éruby za¬
ciskowe / 4 / zamontowane są suwllwle prowadnice
/ 5 / . Prowadnice na całej długoeci na obu kra¬
wędziach bocznych, oraz ramiona długie / I / na
wewnętrznych krawędziach bocznych maję rowki
/6/, w których montowane S Q płytki obwodów
drukowanych. W obu ramionach długich / I / ramy
montażowej znajduj« alę przelotowe otwory / 7 /
służące do sprzęgania ramy z urządzeniami po¬
mocniczymi.
/2 zastrzeżenia/
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AO1C

W. 75881

85 11 08

Polaka Akademia Nauk Zakład Agrofizyki,
Lublin, Polaka /Bohdan Dobrzański, Zbigniew
Pawłowski/

A01G

85 10 04

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa,
Skierniewice, Polska /Zdzisław Cianciara,
Kazimierz Dagielski, Marian Dudek/.

Kaseta do nastawiania naaion na kiełkowanie
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania konstrukcji kaaety zapewniającej skró
cenie czasu przygotowania oraz nastawianie na
sion na kiełkowanie.
Kaseta ma postać otwartego pudełka, które
go dno stanowi wymienna płyta przezroczysta
/3/ osadzona auwliwie w prowadnicach /5/ znaj
dujących się u dołu przeciwległych boków. Nad
płytę przezroczysta / 3 / znajduje się wymienna
płyta perforowana / 2 / osadzona auwliwie w pro
wadnicach /6/. W Jednym z boków pudełka znaj
duje sie podłużny otwór / 4 / usytuowany bezpo
średnio nad płaszczyznę płyty perforowanej /2/,

W. 75671

Sadowniczy sekator dwuręczny
Przedmiotem wzoru użytkowego jest sadowni¬
czy aekator dwuręczny z przedłużonymi rękojeś¬
ciami. Sekator składa się z dwóch dżwiglen,
z których jedna Jest ukaztałtowana w nóż /l/ f
a druga w 3 ta lnicę / 2 / . Stalnica /2/ jest
wykonana w kształcie zaostrzonego haka o spec¬
jalnej geometrii ostrza.
/I zastrzeżenie/

/4 zastrzeżenia/

A01D

W. 76012

85 11 25

Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego
w Sielinku, Opalenica, Polska /Henryk Sławiriskl/,
Palec nożycowego zespołu tnącego kosiarki
Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie zmniej¬
szenie awaryjności występującej w kosiarkach
na skutek zrywania nożyków i stalek. Palec no¬
życowego zespołu tnącego kosiarki charakteryzu¬
je się tym, że prowadnica poprzeczna /3/ na
korpusie /I/ palca ma wpust o głębokości i
szerokości odpowiadajacej umieszczonej w nim
etalki tnącej / 4 / a ramiona boczne prowadnicy
maję stopniowo zukosowany ku dołowi poziom.
/I zastrzeżenie/

A013

W. 75773

85 10 22

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury
Mleczarskiej, Warszawa, Polska /Leszek Bujalskl,
Wiesław Oomaradzki, Dan Wiśniewski. Ryszard
W B I O , Kazimierz Kozumowicz, Jerzy Sorkowskl,
Stanisław Kończak, Ryszard Szczuka/.
Forma do prasowania sera
Przedmiotem wzoru użytkowego jest forma do
prasowania serów twardych. Forma składa się z
pojemnika i pokrywy. Pojemnik ma ramę /i/ wyko¬
nane z kętownika stalowego, która wewnątrz wy¬
pełniona jeet segmentami z tworzywa sztucznego.
Pokrywa składa się z dna / 7 / i segmentów ścien¬
nych wykonanych również z tworzywa sztucznego.
Segmenty ścienne i dna pojemnika oraz pokrywy
maję na całej powierzchni nawiercenia i usy¬
tuowane osiowo w dnie nawierceń przelotowe ma¬
łą otwory. Powierzchnie robocze formy pokryte
sę wypukłościami w kształcie małych piramidek.
/i zastrzeżenie/

Nr 17 /331/ 1986

BÍULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
Destruktor do obróbki termicznej odpadów
mięsno-kostnych
Celen» wzoru Jest poprawienie wymiany ciepła
pomiędzy płaszczem destruktora i cząstkami
odpadów mięeno-kostnych.
Destruktor do obróbki termicznej odpadów
mięsno-kostnych, składający się z poziomego,
cylindrycznego zbiornika, zamkniętego płaskimi
dnami i zaopatrzonego w mieszadło łapowe, któ¬
rego każda łapa ma element zgarniający i wygar¬
niający, przy czym zbiornik i dna maja płaszcz
grzewczy, według wzoru charakteryzuje się tym,
że ma zgarniające kierownice /9/ w postaci
elementu /10/, wyprofilowanego na promień /R/ #
o kecie wyprofilowania 60° i o długości /L/
części płaskiej, który to element /10/ ma po
obu' końcach łęcznikl /li/, zamocowane do łap
/6/ mieszadła za wygarniającym elementem /&/,
przy czym długoeć kierownicy /9/ jest równa
długości wygarniającego elementu / 8 / mieszadła.
/I zastrzeżenie/

AO13

W. 75913

85 11 11

Okręgowy Związek Spółdzielni Mleczarskich,
Zakład Remontowo-Montażowy, Lublin, Polska
/Jan Góżdż, Adam Rójek, Zbigniew Kosiński/.
Urządzenia do oddzielenia frakcji stałej
twarogu kazeinowego od cieczy
Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie opra¬
cowania urzędzenia zapewniającego niezawodny,
ciągły proces oddzielania twarogu kazeinowego
od cieczy.
Urządzenie charakteryzuje się tym, že pojem¬
nik /Ï/ z wkładem sitowym jest ustawiony pod
ketem 15-80° do poziomu, a sito plecione ma
szczeliny prostokątne o boku 0,3-0,8 mm i Jest
wsparte na żebrach / 8 / zbierających wodę, meJęcych postać kątowników, przy czym dno /10/
rynny /9/ doprowadzającej mieszaninę Jest usta¬
wione pod ketem 15-120° do powierzchni sita
plecionego i ma co najmniej trzy kaskáijy usta¬
wione tarasowo.
/2 zastrzeżenia/

A23N

IV. 75980

85 11 22

Kombinat Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego
"HORTEX" Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warżyw¬
nego, Płońsk, Polska /Paweł Kon, Tadeusz
Czernlaweki/.
Obudowa obcinarki końców fasoli.

A23K

W. 75968

85 11 21

Zakłady Urzędzeń Przemysłowych, Nysa, Polska
/Edward Michałowski, Augustyn Barcik, Andrzej
Wysocki/.

Celem wzoru jeet ułatwienie wymiany uszko¬
dzonych- wkładek stanowiących obudowę bębna.
Obudowa wykonana z bębna w kształcie walca,
którego szkielet tworzę pręty metalowe umocowa¬
ne na obwodzie bębna, a zewnętrzna powierzchnię
tworzę wkładki perforowane, według wzoru charak¬
teryzuje eiç tym, że wkładki /3/ maję na koń-
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each uchwyty / 5 / z półkolistymi otworami / 6 /
obejmującymi okrogłe pręty, umieszczone na
obwodzie bębna wzdłuż Jego tworzących.
/I zastrzeżenie/

W. 75914

A41H

składą się z wózka jezdnego z rynnę i dwu¬
częściowego ogranicznika stałego / 4 / i rucho¬
mego / 3 / . W ograniczniku stałym /A/ usytuowa¬
ny jest bolec / 5 / i śruba mocujeca / 6 / . W
części ruchomej / 3 / listwa ograniczaj cca /13/
i otwory /7/ 1 / 8 / . Część ruchoma / 3 / Jest
spasowana z częścię nieruchoma /A/ ogranicz¬
nika.
/2 zastrzeżenia/

85 11 11

Meblarska Spółdzielnia Inwalidów, Jastrowie,
Polska /Ouliusz Andrzejewski/.
Przyrząd do wycinania krążków, zwłaszcza
z tkanin
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra¬
cowania przyrządu do wycinania krążków w cza¬
sie ruchu obrotowego narzędzia.
Przyrząd według wzoru posiada obrotowy wy¬
cinak / I / , w postaci dwustopniowej tulei, za¬
opatrzony w krawędź tnąca / 2 / o kształcie ok¬
ręgu. Wewnętrz wycinaka / I / znajduje się docisr
kacz zbudowany ze stopki dociskajgcei / 3 / , w
której osadzone jest łożysko / 4 / z ułożyeko«anym w nim trzpieniem / 5 / , na którym nałożona
jest sprężyna / 6 / . Trzpień ponadto zaopatrzo¬
ny Jest w ogranicznik / 7 / , ustalający położe¬
nie stopki dociskającej / 3 / , względem krawędzi
tnęcej / 2 / .
/I zastrzeżenie/

A4 38

W. 75876

85 11 07

Tadeusz Ornoch, Warszawa, Polska /Tadeusz
Ornoch/.
Spód obuwia
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwięk¬
szenia trwałości obuwia. Spód obuwia składają¬
cy się z dwóch części .»klejonych ze soba i
wykonanych z tworzywa sztucznego i gumy, cha¬
rakteryzuje się tym, że w śródstopiu /2/ posia¬
da naddatek, w kształcie klina / 3 / , usytuowany
na elastycznej płaskiej podeszwie / I / w Jego
części przedstopowej.
/I zastrzeżenie/

A41H

W. 75915

85 11 11

Zakłady Przemysłu Odzieżowego "KOMES",
Słubice, Polska / Stefan Choina, Jan Ząbka/.
Przyrząd do ciocią lamówki i pasków na
maszynie krojczej
Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie opra¬
cowania przyrządu do cięcia lamowek i pasków
na cpłej długości balotu.
Przyrzęd do cięcia lamówek i pasków na
maszynie krojczej charakteryzuje się tym, że

A43B

W. 75942

85 11 15

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwójowy
Technicznych Wyrobów Włókienniczych, Łódź,
Polska /Elżbieta Witczak, Stanisław Wrzoe/.
Wkładka do obuwia
Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie opra¬
cowania wkładki do obuwia o dużej trnsłoćci

Nr
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1986

Wkładka do obuwia charakteryzuje się ty«,
że ma dwie warstwy / I / i /2/t z których Jedna
Jest przędzinowa, a druga z lateksu.
/1 zas trzeżenle/

A43B
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W. 75951

Łańcuch ozdobny składa się z segmentów
połączonych ze soba luźno. Każdy segment zbu¬
dowany Jest z czterech Jednakowych ogniw,
które parani przechodzę przez siebie. Ogniwa
w segmencie połączone-se ze sobę nierozłęcznie
1 sa unieruchomione względem siebie. W każdej
parze ogniwa / I , Z/ z Jednej «trony stykają
się ze sobę, a z przeciwnej strony sę rozchylne.
Łańcuch ozdobny stanowi półfabrykat do wy¬
robu bransolet, naszyjników oraz Innych ozdob¬
nych wyrobów.
/I zastrzeżenie/

85 11 18

Tadeusz Ornoch, Warszawa« Polska /Tadeusz
Ornoch/.
Spód obuwia
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwięk¬
szenia trwałości obuwia.
Spód obuwia ekłada się z dwóch części skle¬
jonych ze soba i wykonanych z tworzywa sztucz¬
nego i gumy, z wyprofilowanej ukształtowanej
podpodeazwy /I/ łęcznie z obcasem /2//*dpowiadajęcej długości stopy z przyklejone na
trwale podeszwę /3/ również i na wewnętrznej
częeci obcasa /2/. ; .,
/I zastrzeżenie/

A44C

W. 75925

85 11 13

Pierwszeństwo: 85 09 17 - MTP /nr 6/TK0/85/
Alicja Rowińska Poznań, Polska /Alicja
Rowińska/.
Łańcuch ozdobny
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra¬
cowania nowego kształtu łańcucha o walorach
ozdobnych.

A46B

W. 75964

Tadeusz Pilewicz, Warszawa, Polskę
/Tadeusz Pilewicz/.

85 11 21
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Szczotka składana do włosów
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra¬
cowania ezczotki składanej do włoeów, przez¬
naczonej do rozczesywania i układania włoeów.
Szczotka zestawiona z trzonka i wkładu
azczotkujęco-nawijajęcsgo, charakteryzuje sie
tym, że trzonek /i/ ezczotki ne z jednej stro¬
ny płaska powierzchnie czołowe / 2 / , zaó z
drugiej strony końcówkę /3/ w keztałcie wrze¬
ciona, przy czy« do powierzchni czołowej / 2 /
trzonka /I/ przytwierdzone se równolegle do
oei trzonka /i/ pręty /5/ o zaokrąglonych
końcach, na które nałożony Jest rozłącznie
wkład szczotkujęco-nawijaJacy, majęcy rdzeń
i promieniócie od niego odchodzące elementy
czesząca.
/2 zastrzeżenia/
A47G

W. 75973
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czepu /10/ przymocowane Jest cięgno /I3/ połęczone także z dźwigni« /15/, która Jest
przymocowana do trzonka /9/. Kęt /di./, za¬
warty pomiędzy osie /17/, a linię /18/ Jest
zawsze mniejszy od 180°.
/I zastrzeżenie/

85 11 20

Zofia Kwiczała, Poznań, Polska /Zofia
Kwiczala/.
Ozdoba choinkowa
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra¬
cowania składanej ozdoby choinkowej.
Ozdoba choinkowa składana utworzona Jest
z trzech płaskich elementów / 1 / , /1'/ i / 2 /
w postaci gwiazdek z kształtkowymi ażurowymi
ramionami /3/ wychodzącymi promieniowo od
części centralnej tych elementów. Elementy
/I/ i /I'/ sę Jednakowe 1 maję kołowe część
centralne /5/ z promieniowym nacięciem /6/
w osi jednej z szczelin / 4 / oddzielających
ramiona / 3 / . Elementy /I/ i /!'/ złożone sę
tak, że promieniowe nacięcie /6/ elementu
/I/ obejmuje fragment kołowej części central¬
nej /5/ elementu /I'/ i odwrotnie. Element
/3/ ma część centralne w kształcie pierścienia /!/ z promieniowe przerwa /8/ i Jest tak
złożony z elementami /I/ i /I'/, że lego
pierścień / 7 / obejmuje części centralne / 5 /
obydwu elementów /!/ i /!*/. /I zastrzeżenie/

A61B

W. 75226

85 07 17

Przedsiębioretwo Zegranlczne w Polsce
"Gretex", Odrzywół, Polska /Tareea Wiéniewska,
Ryszard Celmeroweki/.
Przyrzęd do podawania choremu tlenu
przez nos
Wzór użytkowy rozwięzujs zagadnienie zwięk¬
szenia skutsczności działania przyrzędu do
podawania choremu tlenu przez nos. Przyrzęd
zawiera elastyczny wspornik cylindryczny /I/,
w którym po środku sę osadzona trwale końcówki
/2a, 3a/ dwóch drenów / 2 , 3/, osadzonych rów¬
nież, trwale na obu końcach wspornika /I/ tworzęc od góry dwa łuki, a od dołu spięte skuw¬
kę /4/ połączone z trójnikiem / 5 / , przy czym
trójnik /5/ Jest zakończony Jednym, wspólnym

A47L

W. 75966

85 11 21

Michał Olczak, Konstancin-Oezlorna, Polska
/Michał Olczak/.
Wycieraczka do płaszczyzn
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uprosz¬
czenia konstrukcji wycieraczki do płaszczyzn.
Wycieraczka do płaszczyzn ma sztywny szkie¬
let /I/ składający się z profili / 2 / i /3/ prze¬
gubowo połęczonych dłuższymi bokami /4/ i /5/ z
elementem /6/. Wewnątrz szkieletu /I/ przymoco¬
wana jest gębka /7/ zaś na zewnętrz przymocowa¬
ne sę sztywno oprawa /&/ i zaczep /10/. W op¬
rawie /8/ osadzony jest trzonek /9/ # a do za¬
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drenem zasilajęcym /6/, zakończonym nasadkę
stożkową / 7 / dla króćca butli tlenowej.
/I zastrzeżenie/
A61C

W. 75920

85 11 12

Akademia Medyczna, Wrocław, Polska /Bogumił
Płonka, Rudolf Mazurek/.
Dozownik
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do wazeliny i past

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra¬
cowania konstrukcji dozownika, przeznaczonej
zwłaszcza do stosowania w gabinetach stomato¬
logicznych, zabezpieczajęcej pastę przed za¬
nieczyszczeniami pochodzącymi z otoczenia.
Oozownik składa sie z podstawki / I / z wal¬
cowym trzpieniem / 2 / nagwintowanym przy końcu
oraz z wkręconego na trzpień /2/ cylindra / 3 /
nagwintowanego wewnętrznie. W cylindrze /3/
wykonany jest centralnie otworek /5/ otoczony
wgłębieniem /6/, wokół którego powierzchnia
/ 7 / jest ukształtowana stożkowo. Trzpień /2/
ma wgłębione czołowe powierzchnię. Pobocze cy¬
lindra /3/ ma obrączkowe zgrubienie / 8 / o szors¬
tkiej powierzchni. Na cylinder / 3 / nałożona
Jest ochronna, nasadka /4/. / 3 zastrzeżenia/

Dozownik rtęci
Przedmiotem wzoru użytkowego Jest dozownik
rtęci stosowany w stomatologii zachowawczej
przy przygotowywaniu amalgamatowych wypełnień
ubytków próchnicowyoh w zębach.
Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji
dozownika eliminującej ręczne dozowanie rtęci
i umożliwiającej większe dokładność dozowania,
Oozownik rtęci zbudowany Jest z korpusu / I / ,
trzpienia dozujęcego / 2 / , zatrzasku, flakonu
/6/ 1 uszczelki.
/3 zastrzeżenia/

A61F

W. 75923

85 11 14

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Technicznych Wyrobów Włókienniczych, Łódź,
Polska /Elżbieta Witczak, Monika Kaczoroweka,
Bolesława Kazimiera Parżonka/.
Podpaska higieniczna z sorbentem
Celem wzoru jaet opracowanie łatwej w wyko¬
naniu podpaski o zmniejszonym zużyciu sorbentu,
Podpaska higieniczna z sorbentem składa się
z dwóch warstw celulozy /2/t między którymi
usytuowana Jest warstwa sorbentu /3/ zajmująca
około trzy czwarte powierzchni podpaski.
/I zastrzeżenie/

A61C

W. 75941

85 11 15

Fabryka Narzędzi Chirurgicznych i Oentyetycznyoh "MIFAM", Milanówek, Polska /Jan Beta,
Władysław Gnap. Józef Kwiatkowski/.
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W. 75921
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85 11 12

Akademia Medyczna, Wrocław, Polska /Tomasz
Cieszyński/,
Elektroda do elektrotarapll
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji elektrody podatnej do modelowania
na ciele człowieka chorego, nie podlegajęcej
uszkodzeniom na skutek ruchów kończyn, szyi 1
tułowia.
Elektroda wykonana jest z kilku płytek / I /
z blachy jednego rodzaju, które 89 ze soba
połączone obrotowo nitem / 2 / z elektroizolacyjnego tworzywa. W miejscu poleczeń płytki
/i/ zachodzę na siebie, a ich płaszczyzny
stykają się ze soba.
/I zastrzelenie/

A636

W. 75856

85 10 31

Anna Frańczuk, Łódź, Polska /Anna Frartczuk/,
Przyrząd zręcznościowy
Celem wzoru użytkowego Jeet wykonanie przy¬
rządu umożliwiającego ćwiczenia mięśni nóg i
brzucha oraz ćwiczenia na utrzymanie równowagi.
Przyrzęd ma kształt sztywnej tarczy /I/ z
otworem w środku, w którym jeet umieszczony
element sprężysty / 2 / , napełniony powietrzem 1
tworzęcy z obu stron tarczy czasze kuliste.
/I zastrzeżenia/

A62B

W. 75954

85 11 18

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska
/Andrzej Chodyńeki, Zenon Staó, Marek Kapko,
Oerzy Szotoweki/.
Hełm ochronny z nawiewem
Celen wzoru użytkowego jest skonstruowanie
hełmu ochronnego z filtrem o dużej trwałoóci.
Hełm na zamocowana z przodu przeźroczysta
osłonę / 2 / i zabudowana z tyłu dmuchawę / 3 /
tłoczące powietrze, poprzez umieszczony wewnętrz hełmu główny filtr / 4 / , na twarz użyt¬
kownika oraz ma wstępny filtr /&/ powietrza
osadzony przed dmuchawa na zewnętrz hełmu.
Hełm jest przeznaczony zwłaszcza do stosowa¬
nia w Blinie zapylonych podziemnych zakładach
górniczych.
/I zaetrzsżenie/

OZIAŁ B
ROŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT

BO 10

W. 75919

85 11 12

3aworznicko-Mikołowekie Gwarectwo Węglowe,
Kopalnia Węgla Kamiennego "Jaworzno", Oaworzno,
Polska /Grzegorz Pawłaszek, Franciszek
Majmurek/.
Urządzenie do wydzielania mułu
gruboziarnistego
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie
konstrukcji urzędzenia umożliwiającej Jedno-

stopniowe wydzielanie mułu o uziemieniu
powyżej 0,3 mm z nadawy na prasy filtracyjna
w kopalnianych zakładach przeróbki mechanicz¬
nej .
Urządzenie do wydzielania mułu gruboziar¬
nistego ma sito kontrolne profilowane /I/ za¬
budowane na stałe nad centralne,komorę podaJęcę /3/ oraz dwie kierownice /9/ zamocowane
nierozłącznie pod centralne komorę podajęcę
/ 3 / , na styku ścian ostrosłupowych komór zagęezczajęcych / 7 / . Komory sedymentacyjne / 4 /
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wypełnione płyta«i kiorujacywi ułożony»i równo
legle wzgledea siebie pochylone aa pod kątęm
najkorzyatniej 60° do osi pionu i osadzone sa
na komorach zagęszczających /7/ w kształcie
odwróconych ostrosłupów, któryoh wierzchołki
zakończone sa otworaai / 8 / . /3 zastrzeżenia/

B01U

W. 76000

Filtr do odazotowywania gazu
Filtr do odazotowywania gazu w postaci
włókninowego rękawa Jest zestawiony z dwóch
prostokątów / 2 / i /3/ złożonych z trzech warstw
połączonych igłowaniem.
/I zastrzeżenie/

W. 75892

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
zwiększenia trwałości płyt. Płyty bijakowe
ałyna wentylatorowego składają się z zewnęt¬
rznej płyty bljakowej /3/ oraz jednej lub
dwóch wewnętrznych płyt bijakowych / 4 / , przy
czya grubość płyt /3 i 4/ zwiększa si© wzdłuż
ich długości w kierunku piasty /I/ wirnika.
/I zastrzeżenie/

85 11 22

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Technicznych Wyrobów Włókienniczych, Łódź«
Polska /Teresa Wierzbowaka, Andrzej Mareczewekl,
Krystyna Dudek, Grażyna Kubala/.

B02C
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85 11 06

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica, Kraków, Polska /Prokop środa,
Stanisław Pytko, Wojciech Staszkiewicz, Janusz
Pekuleki, Adam Stoszko, Leopold Staszczak, Den
Strykosz/,
Płyty bijakowe wternlka młyna wentylatorowego
Przedmiotem wzoru użytkowego sa płyty bija¬
kowe wirnika młyna wentylatorowego, znajdujecego zastosowanie do Bielenia węgla brunatnego,

B02C

W. 75899

85 11 Otí

Zakład Energetyczny Gorzów, Gorzów Wielko¬
polski, Polska /Kazimierz Kosowskl, Bogumił
Piotrowekl, Zenon Kwiatkowski/.
Urządzenie do kruszenia żużla
Celen wzoru użytkowego było opracowanie
urządzenia do kruszenia żużla o przedłużonej
żywotności.
Urządzenie z obrotowy» bębnem z zębatymi
pierścieniami oraz z przeciwstawnie ustawio¬
nymi profilowanymi płytami charakteryzuje się
tym, że bęben /A/ z wałem /?/ połączony Jest
sztywno poprzez tarczę /&/ z zatoczeniem usta¬
lającym /9/, otworami /10/ 1 śrubami /11/, a
na końcówki wału /!/ nałożone sę dwie pary
wymienialnych utwardzonych tulejek /12/ oraz
w dolnej panewce /i5/ usytuowana Jest smarow¬
nica, natomiast w płytach wspornikowych /17/
znajduję się otwory /18/.
/I zastrzeżenie/
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W. 75875

Nr 17 /331/ 1986

65 11 06

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych,
świdnica, Polaka /Franciszek Dąbrowski, Paweł
Messer, Romuald Paruch, Ryszard Bajor/.
Urządzenie rozrządowe surowców wsadowych.
do pieca wapiennego
Wzór rozwiązuje zagadnienia uproszczenia
operacji rozładunku, obróbki wstępnej 1 trans¬
portu materiałów wsadowych pieca wapiennego,
gromadzonych w okrasis przedkampanljny« na
składowiskach w cukrowni.
Urządzenie rozrządowe według wzoru na usta¬
wione kolejno od góry do dołu, dla zapewnie¬
nia grawitacyjnego przepływu surowca, kosz za¬
sypowy / 2 / z dwoma wylotami / 7 / , / 8 / zamyka¬
nymi alternatywnie Jedną wspólną klapą kieru¬
jącą /6/ oraz umieszczone równolegle, każdy
pod swoim wylotem / 7 / , / 8 / , obrotowy segrega¬
tor sitowy / 3 / 1 rynnę przesypową / 4 / , a nas¬
tępnie wapólny dla segregatora /3/ 1 rynny / 4 /
zbiornik wyaypowy /5/ umożliwiający co najmniej
dwudrogowe odprowadzenia surowca.
/3 zastrzeżenia/

B210

C21D

W. 75484

85 09 06

Zakłady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa,
Kamień Pomorski, Polaka /Waldemar Oruszulek/.
Urządzenie do gięcia i hartowania
kształtowników

B21B

W. 75950

85 11 18

Huta im. M. Buczka, Sosnowiec, Polska
/Jerzy Kowalski, Marek Rotko, Stanisław
Grabówek i/.
Tuleja rozprężna
Przedmiotem wzoru użytkowego jest tuleja
rozprężna stosowana do osadzania walca hutniczego. Tuleja ma przecięcie wzdłużne /I/
W części środkowej tuleja ma nacięcia wzdłuż¬
ne / 2 / z rowkiem na wpust / 3 / . Po obu końcach
tulei rozprężnej od strony zewnętrznej są gwin¬
ty /4 i 5/. Regulację osadzania wykonuje się
nakrętkami pracującymi na gwintach /4 i 5/.
/I zastrzeżenie/

Wzór użytkowy rozwiązuje problem wydajnego
wytwarzania poprzez gięcie i hartowanie kształ¬
towników, elementów maszyn rolniczych.
Urządzenie według wzoru zestawiona Jest z'
zespołu napędowego /20/ i zespołu roboczego
/30/, umieszczonych we wnętrzu wanny hartow¬
niczej /10/. Zespół napędowy /20/ złożony jast
z dwóch bloków kół, osadzonych obrotowo na
osiach zamocowanych w płycie podetawy i alłownika /22/ położonego w płaszczyźnie symetrii
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między tymi blokami. Koła w blokach opaaane
»ą przy ty« linami, które w płaszczyźnie symetrii zaMocowane aa do końcówki tłoczyeka
siławnika /22/, powodującego obrót tych kół w
czasie przemieszczania tłoczyeka i w rezulta¬
cie napęd ramion gnęcych /34/ 1 głowic gną¬
cych /32/. Wanna hartownicza /10/ zawiera w
dolnoj swojej częóci prostopadłośclenny zbior¬
nik /li/ z szczelinę przelotowa. /12/ usytuowa¬
na w pobliżu dna, tej wanny, zaé z wnętrza
zbiornika /li/ poprzez Jego podstawę górna,
wiedzie do góry szyb odpowietrzający /13/,
wyposażony na ujściu w klapę spustowe /14/.
/S zastrzeżeń/
B22D

W. 75696

85 11 11

Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice",
Katowice, Polaka /Henryk Bożek, Marian Kozioł,
Lech Musiał/.
Krystalizator do ciągłego odlewania tulei
z metali nieżelaznych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra¬
cowania krystalizatore do cięgłego, poziomego
odlewania tulei ze stopów miedzi, który za¬
pewnia centrycznoóć odlewanej tulei oraz obni¬
żenie zużycia materiałów, z których wykonany
Jeet krystalizator.
Krystalizator charakteryzuje się tym, że
jego część zewnętrzna / I / i cześć wewnętrzna
/ 2 / tworzę nlerozdzielnę całość.
/I zastrzeżenie/

B23B

W. 75953

85 11 18

Oerzy Borowiec, Bielsko-Biała, Polska
/Parzy Borowiec/.
Uchwyt wiertarski
Wzór rozwlęzuje zagadnienie uproszczenia
konstrukcji bezkluczykowego uchwytu wiertar¬
ek iego, w którym siła docisku szczęk do wiert¬
ła jest proporcjonalna do występującego pod¬
czas wiercenia momentu oporowego.
Uchwyt ma korpus zewnętrzny /I/ o kształcie
walca zespolonego ze stożkiem ściętym. W Jego
komorze wewnętrznej osadzona jest nieobrotowa
płytka prowadząca /A/ z centralnym, nie całko¬
wicie okrągłym otworem, w którym umieszczony
j-est, przesuwny oeiowo bez możliwości obrotu

B238

W. 75938

85 11 15

Ryszard Sakowski, Warszawa, Polska /Ryszard
Sakowski/.
Przystawka do wiertarki
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra¬
cowania przystawki, której konstrukcja zapew¬
nia płynne regulację głębokości frezowania
a osadzenie przystawki będzie ceohowało się
stabilnością..
Przystawka ma podstawę / I / z otworem /10/,
na której osadzone sę dwa trzpienie /2 i 3/,
na których suwliwie umieszczony Jest korpus
/ 4 / z gniazdem / 7 / oraz dwoma rękojeściami
/5 i 6/. Na trzpieniach /2 i 3/ pomiędzy pod¬
stawę /I/ 1 korpusem / 4 / sa. osadzone sprężyny
/8 i 9/, natomiast na podstawie / I / z dwu stron
trzpieni /2 i 3/ w uchwytach /14 i 15/ zamoco¬
wane sę wyprofilowanie pręty /li i 12/ usytu¬
owane względem siebie równolegle, których wy¬
gięte dolne konce osadzone eę w prowadnicy
/13/ umieszczonej pod podstaw« / I / .
/I zastrzeżenie/
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względem korpusu zewnętrznego / I / , wałek /9/
z lewym gwintem, efrezowany na całej długości
na płaako równolegle do osi. Wałek /9/ zespo¬
lony jest z płytkę /1O/, na której oparte sa.
szczęki /12/ rozpychane sprętynkami rozpiera¬
jącymi /13/. Wałek /9/ wkręcony Jeat w otwór w
ułożyskowanym na kulkach / 8 / wewnątrz korpusu
zewnętrznego /i/ majęcym kształt zbliżony do
walca korpusie wewnętrzny« / 2 / . Korpus wew¬
nętrzny / 2 / zaopatrzony Jest w element łęczy¬
cy /3/ umożliwiający zamocowanie uchwytu do
wrzeciona wiertarki.
/3 zastrzeżenia/
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Osłona elektrody zgrzewarek punktowych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie peł¬
nego zabezpieczenia pracowników w czasie zgrze¬
wania na zgrzewarkach punktowych przed lekraml.
Osłona według wzoru ma trzy skrzydła, dws
boczne / I , 2/ oraz skrzydło przednie /3/ z
wziernikiem / 4 / , przy czym całość mocowana
Jest na korpusie głowicy górnej /5/ zgrzewarki.
/I zastrzeżenie/
W. 75893

B23B

W. 76003

85 11 22

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego, Piła,
Polska /Marian Witt/.
Blokada dźwigni, zwłaszcza wrzeciennik«
tokarki uniwersalnej
Blokada dźwigni, charakteryzuje eię tym,
że pod dźwignię /I/ umocowany Jest przy pomocy
wkrętów /3 1 4/ pierecień blokujący wykonany
w kształcie cylindra /5/ zaopatrzonego w wew¬
nętrzny kołnierz /6/, z którego wystaje trz¬
pień oporowy / 7 / , przy czym częeć wewnętrz¬
nego kołnierza /6/ Jeet wycięta 1 odsłania
cylinder / 5 / , o który opiera się dźwignia / I /
blokowana trzpieniem oporowym / 7 / .
.
,
/I zastrzeżenie/

Kombinat Urzedzen Mechanicznych "BuraarŁabędy", Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń
Mechanicznych, Gliwice, Polska /Edmund Kania/.
Zgarniacz wiórów
Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie zwięk¬
szenia trwałości zgarniacza.
Istota wzoru polega na tym, że zgarniacz
zawiera nakładkę /5/, która przylega do oprawy
/ 2 / od strony zgarnianych wiórów. Nakładka
osłania część / 3 / gumowej listwy /I/, która
wystaje poza oprawę,
/I zastrzeżenie/

B24B
B23K

W. 75974

85 11 20

Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego
"Polar", Wrocław, Polska /Waldemar Kaszczuk/.

85 11 08

W. 75874

85 11 06

Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "POLMAG",
Fabryka Maazyn Górniczych im. M. Nowotki
"Niwka", Sosnowiec, Polska /Henryk Juszczyk,
Marian Kania, Marian Małczęć/.
Obudowa tarczy szlifierskiej
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra¬
cowania obudowy tarczy szlifierskiej o prostej
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konstrukcji, poprawiejęcej warunki pracy dzię¬
ki zmniejszeniu głośności'oraz zmniejszeniu zapylenia na stanowisku roboczym.
Obudowa ma przednie część /I/ wykonana z
plekei, otwierane zaczepami / 2 / . Tylna blacha
wycięta jest na około 1/3 długości i zasło¬
nięta harmonijkowe zasłona / 5 / nałożone na
pręty. W tylnej blasze wykonany jest otwór
/li/ na wrzeciono z tarcza szlifierskę. W Jed¬
nym boku wykonany jest otwór na uchwyt /14/ do
mocowania szlifowanego przedmiotu, W drugim
boku wykonany jest otwór na króciec /16/ tar¬
czy odcięgowej /17/. Króciec /16/ połęczbny
jest poprzez giętki przewód /18/ z centralnym
odciągiem pyłów suchych. Obudowa mocowana jest
do ruchomego suportu /19/ szlifierki.
/4 zastrzeżenia/
B248

W. 75884

S3

/10/, które sę połączone przewodami rurowymi
z podzespołem /24/ sterowania ręcznego 1
automatycznego zasypu i dekompresji komór
zamocowanym na zbiorniku / I / . Podzespół ma
zawory rozdzielajęce, elektromagnetyczne z
dodatkowym sterowaniem ręcznym usytuowane w
skrzynce rozdzielaczy /26/. Podzespół jest
bokiem konstrukcyjnym zespołu /22/ sterowania
ręcznego i automatycznego zasypu i pracy dysz,
/2 zastrzeżenia/

85 11 08

Zakład Podzespołów Radiowych "Omig",
Warszawa, Polska /Wiesław Glezner/.
Uchwyt do mechanicznego klinowania.
zwłaszcza kwarcu
Celem wzoru jest opracowanie prostej kons¬
trukcji uchwytu umożliwiającej jednoczesne
szlifowanie całego pakietu kwarców i pozwala¬
jącej na dowolne pochylenie zblokowanej bryły
kwarcu.
Uchwyt do mechanicznego klinowania, zwłasz¬
cza kwarcu, stanowię dwie listwy /I i 2/ osa¬
dzone równolegle na dwóch sworzniach /5 i 6/,
na które nasunięte sę prowadzęce tuleje /3 1
4/ połączone dociskowa listwę / 7 / umieszczone
pomiędzy listwami /I i 2/, przy czym przez
listwę / 2 / przechodzi pokrętło /S/, którego
górna część w postaci łba /10/ osadzona Jest
w gnieździe /9/ listwy / 7 / . /I zastrzeżenie/

8258

W. 75878

85 11 08

Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG,
Gliwice, Polska /Stefan Wyciszczok, Augustyn
Szczelina, Stanisław Cioch, Henryk Skrobol,
Wincenty Klyta, Mieczysław Nasiek/.
Wyrzutnik nakrętek
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie za¬
pewnienia sprawnego uauwanla nakrętek z gniaz¬
da nasadowego klucza.
Wyrzutnik akłada się z klucza nasadowego
/I/ z otworem w środku, osadzonego w uchwycie
/ 3 / . W otworze klucza /I/ znajduje sie wybijak
/ 4 / , którego koniec Jest połączony poprzez
sprężyste tuleję /&/ z łącznikiem /5/ zamoco¬
wanym w przesuwnej na uchwycie /3/ tulel / 7 / .
B24C

W. 75883

85 11 07

Centrum Techniki Wytwarzania Przemysłu
Okrętowego "PROMOR", Gdańak-Oliwa, Polska
/Andrzej Demirski, Stefan Grzywacz/.
Śrutownica wielostanowiskowa
Celem wzoru użytkowego jest zwiększenie bez¬
pieczeństwa 1 wydajności pracy przy oczyszcza¬
niu powierzchni czyéciwem.
śrutownica wielostanowiskowa ma zbiornik
ciśnieniowy /I/ w postaci pionowego walczaka
wewnątrz podzielonego na komorę gornę /6/ i
dolne / 7 / z otworami zasypowymi czyśćiwa w
pokrywie / 4 / i przegrodzie /5/ z zamknięciami
zaworami grzybkowymi pneumatycznymi górnym / 8 /
i dolnym. Zawory / 8 / maję grzybki osadzone po¬
łączeniem gwintowym na końcówce tłoczysk si¬
łowników pneumatycznych dwustronnego działania
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Uchwyt /3/ jest poleczony poprzez przek
ładnię z silnikiem napędowym nasadowego klu
cza
/1/.
/I zastrzeżenie/
B26B

W. 75635

Jarzy Kisieliński, Warszawa
Kisieliński/.

85 09 27
Polska /Jerzy

Nożyk składany
Celen wzoru jest opracowanie takiej skła
danej konstrukcji nożyka, w której ostrze
będzie po złożeniu całkowicie echowane.
Nożyk składany składa się z korpusu /l/ z
prostokątnym kanałem / 2 / ( na którego przeciw
ległych krawędziach ea wybrania /3 i 4/ oraz
w jednej z tych krawędzi jest szczelina / 8 / .
W kanale / 2 / osadzona jest rękojeść /5/ t z
które przegubowo połączone jest metalowe os
trze / 7 / usytuowana na wprost szczeliny / 8 / .
/I zastrzeżenie/
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Urządzenie do cięcia zbrojonych siatką
stalowa węży gumowych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania konstrukcji urządzenia umożliwiającej
szybkie 1 bezpieczne cięcia zbrojonych siatkę
stalowe węży gumowych.
Urządzenie ma na wrzecionie szlifierki /l/
osadzona, tarczę tnęcę /2/, która wchodzi w
wycięcie /14/ uchwytu rurowego /3/ przytwier
dzonego do wahliwej konstrukcji /A/ poleczonej
cięgnem poprzez ramię /10/ z dźwignię steru
jąca / 5 / , przy czym uchwyt rurowy /3/ ma ruro
we przystawkę /15/ z podzlałka do ustalania
długości ciętego, zbrojonego siatkę stalowe
węża gumowego /16/.
/I zastrzeżenie/
B26F

W. 76006

85 11 25

Zakłady Urządzeń Komputerowych MERA-ELZAB,
Zabrze, Polska /Stanisław Fraczek/.
Grzebień urządzenia dziurkującego perforatora
taśmy papierowej
Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji
grzebienia zapewniającej prawidłowe pracę me¬
chanizmu dziurkującego i przedłużającej jego
żywotność.
Grzebień według wzoru wykonany jest ze
stsll sprężynującej i na część mocująca /I/ z
wycięciem /3/ służącym do regulacji listwy
odbicia współpracującej z grzebieniem oraz
część robocza /2/ zakończone zespołem zębów,
przy czym część mocująca /I/ przesunięta jest
w pionie względem części roboczej / 2 / .
/I zastrzeżenie/

B26B

W. 75912

85 11 04

Kombinat Metalurgiczny Huta im. Lenina,
Kraków, Polska /Stefan Kwinta, Bogdan Hanarz/,

B29D

W. 75928

85 11 13

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska
/Bronisław Jachym, Henryk Polak, Tomasz
Andrzajewski, Marian Garbacki, Irena Witort,
Gerard Wiśniewski/.
Zacisk sprężynujący do zamykania światła
rur z elastycznego tworzywa
sztucznego
Wzór rozwlęzuje zagadnienie opracowania za¬
cisku sprężynującego do zamykania światła rur
z elastycznego tworzywa sztucznego, który jest
łatwy do wykonania w każdej sytuacji terenowej.
Zacisk składa się z dwu zazębiających się
elementów. Elementy te /I/ i / 2 / sa w kształ¬
cie litery "C" /ce/ i obrócone sa względem sie¬
bie o 180° w poziomie, zaś szerokość szczeliny
między końcami elementu "C" /ce/ Jest nieco
mniejsza od czterokrotnej grubości ścianki
przewodu zaciskanego /3/ \ grubości ścianki
elementu "C" zacieku, ponadto oba elementy
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/I/ i / 2 / sa z tego samego tworzywa sztucznego
ne przykład z polichlorku winylu.
/I zastrzeżenie/

B600.
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W. 75948

85 11 18

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
"Polan", Warszawa, Polska /Antoni Chodownik,
Mieczysław Hekselman, Edmund Liesk, Andrzej
Sikorski, Danusz Tyszka/.
Urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze

B29H

W, 76005

85 11 25

Fabryka Obuwia Sportowego "Polsport",
Krosno, Polska /Marian Szumielewicz, Adam
Kandefer/.

Celen wzoru użytkowego Jest zwiększenie
wydajnośći świetlnej urzędzenia sygnalizacyjno-ostrzegawczego ze źródłem światła,
przeznaczonego zwłaszcza dla pojazdów uprzy¬
wilejowanych lub do oznaczania zagrożeń'w
ruchu drogowym.
Urzędzenie zawiera źródło / I / światła
umieszczone wewnątrz soczewki / 3 / optycznej
o kształcie beczułkowstym z cylindrycznymi
wylotami / 4 / # wykonanej z dwóch części / 5 . 5*/
symetrycznych względem płaszczyzny /6/ prosto¬
padłej do osi / 7 / soczewki / 3 / . Cylindryczne
wyloty / 4 / soczewki / 3 / zamykaje odbłyśniki
/13, 13'/ wykonane w postaci miseczek, któ¬
rych część wystaje poza obrzeża soczewki / 3 / .
Kazdy z odbłyśników /13, 13'/ ma kształt utwo¬
rzony przsz dwie pobocznics /14, 15/ stożków
ściętych, połęczone pierścieniem /16/ styka«
Jecym się z powierzchnia czołowa cylindrycz¬
nych wylotów / 4 / soczewki / 3 / . Katy / cC«»
oC Vwiorzchoikowe są tak dobrane, żs ich pobocznlce /14, 15/ sę styczne do krzywizny /17/
zwierciadła parabolicznego o wspólnym ognisku
/lß/ z soczewkę /3/.
/4 zastrzeżenia/

Urządzenie do odzyskiwania rozpuszczalnika
Przedmiotem wzoru użytkowego Jest urządza¬
nie do odzyskiwania rozpuszczalnika w nale¬
wa rce do produkcji spodów obuwia zwłaszcza
typu Guesbi.
Pod wypustem / 2 / mieszalnika / I / , w który»
mieszane aę składniki tworzywa sztucznego,
umieszczony Jest otwarty zbiornik / 3 / a obok
niego zamknięty zbiornik / 4 / , z którego wys¬
taje rurka / 5 / zakończona ruchome w płasz¬
czyźnie poziomej końcówkę /6/ połączone z
siłownikiem / 7 / i elektrozaworem / 8 / eterowanyrai przekaźnikiem czasowym /9/.
/I zastrzeżenie/

B61lł

W. 75956

85 11 20

Zaodrzańskie Zakłady Przemysłu Metalowego
"Zastal", Zielona Góra, Polska /Aleksander
Boczan, Tadeusz Przybyszewski, Roman Kasperczak/.
Przegub przekładni hamulca ręcznego lub
postojowego kolejowego wagonu towarowego
Celem wzoru użytkowego Jest opracowanie
prostej i niezawodnej w działaniu konstrukcji
przegubu przekładni hamulca łączącego dźwig¬
nię przycylindrowę z cięgłem od przekładni
śrubowej lub dźwigni pośredniej.
Przegub według wzoru użytkowego ma oeadzony obrotowo na sworzniu / 5 / okrągły pierścień
/ 4 / , na którego zewnętrznej powierzchni opie¬
ra się wykonany z okrągłego pręta pał«k / 2 /
cięgła / 3 / . Walcowa powierzchnia zewnętrzna
pierścienia /A/ ma półokręgłe wyjęcie o pro-
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mieniu większym od połowy średnicy pręta pałaka / 2 / . Wewnętrzna rozwartość pałęka / 2 /
jest większa od najmniejszej średnicy półokrąg¬
łego wyjęcia w pierścieniu /A/ a mniejsza od
jego zewnętrznej średnicy. /1 zastrzelenie/

B61H

W. 75957

85 11 20
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gólnymi operacjami w liniach technologicz¬
nych wytwarzania dachówek. Wózek według wzoru
charakteryzuje się tym, że zbudowany Jest z
ramy /I/ osadzonej na wspornikach z kołami /6/
i wyposażony Jest w hamulec /5/ i rękojeść /3/.
Na ramie /I/ obrotowo uystuowane sa obrot¬
nice / 2 / zbudowane ze skrzyżowanych ramion, a
ramiona maję słupki bazowe /li/ i zatrzaski
blokujące / 8 / .
W ramie /I/ osadzone eę pierścienie, po
których obracają się obrotnice / 2 / .
Rozwiązanie według wzoru znajduje zastoso¬
wanie wszędzie tam, gdzie występujš potrzeba
spaletyzowanego transportu zwłaszcza w zakła¬
dach produkujących elementy betonowe drobnowymiarowe, szczególnie dachówki.
/4 zastrzeżenia/

Zaodrzańekie Zakłady Przemyełu Metalowego
"Zastal", Zielona Góra, Polska /Aleksander
Boczan, Tadeusz Przybyszewski, Roman Kasperczak/.
Hamulec ręczny kolejowego wagonu towarowego
Celem wzoru użytkowego Jest opracowanie
konstrukcji ręcznego hamulca kolejowego wagonu
towarowego, przystosowanego do sprzęgów samo¬
czynnych, umożliwiejęcsj zainstalowanie hamul¬
ca w dowolnym dostępnym miejscu przy czołownicy wagonu.
Hamulec według wzoru wyposażony w znane
elementy w postaci korby, wału napędowego,
przekładni zębatej i śrubowej oraz wałów
przegubowych ma w tym ostatnich przeguby zło¬
żone z pary widełek /5/ i krzyżaka /6/, przy
czym napędzające czopiki / 7 / sę połęczone
obrotowo z otworami krzyżaka /6/ i nierozłącz¬
nie, poprzez spoinę,/8/, z widełkami /5/.
/I zastrzeżenie/

862D
A01K

W. 75971

65 11 20

Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budow¬
nictwa Wiejskiego "BISROL", Warszawa, Polska
/Zacheusz Orłowski, Andrzej Dobkowski, Jerzy
Iwanczuk/.
Klatka do transportu trzody chlewnej
Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie opra¬
cowania konstrukcji klatki przeznaczonej do
prowadzenia pojedynczych sztuk trzody chlewnej
na terenie ferm hodowlanych i w miejscach skupu
żywca. Oobór odpowiednich rozmiarów klatki umoż¬
liwia prowadzenie knurów, macior lub świń.
Klatka stanowi rurowe konstrukcję przestrzen¬
na składająca się z rurowej ramy /I/, której
łukowo wygięte boczki / 2 / eę dodatkowo połęczone
rurowymi łucznikami /3/, powyżej których Jest
przytwierdzona odpowiednia liczba poziomych
prętów / 4 / równo odległych od siebie. Łączniki
/Z/ są połączone z poziomymi elementami ramy
/I/ za pomoce pionowych prętów /5/ zamocowanych
w różnych odległościach. Łukowe boki / 2 / eą za¬
mykane zaopatrzonymi w zasuwki bramkami zamo¬
cowanymi na zawiasach przytwierdzonych do boków
/2/. W każdej bramce eę umieszczone pionowe
pręty a w górnej części każdego łukowo wygięte¬
go boku / 2 / Jest przytwierdzony rurowy uchwyt
/10/. Piaety Jezdnych kół /12/ eę zamocowane do
poziomego elementu ramy /I/ w osi symetrii klat¬
ki.
/2 zastrzeżenia/

B62B

W. 75967

85 11 21

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów
"PREFAB6T", Kalisz Pomorski, Polaka /Jan
Pietrusewicz, Antoni Dąbrowski, Marian Dykiert,
Henryk Wolski/.
Wózek do przewozu apaletyzowanych towarów,
zwłaszcza do przewozu dachówek w liniach
technologicznych wytwarzania dachówek
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie mecha
nizacji transportu dachówek pomiędzy poszczę-
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W. 75671

65 11 07

Zakłady Kineskopów« "UNITRA-POLKOLOR",
Zakład Kineskopów Kolorowych« Piaseczno«
Poleká /Andrzej Czapeki/.
Opakowanie jadnopozycyjnę kineskopu
Wzór rozwiązuje zagadnienia opracowania
konstrukcji opakowania jednopozycyjnego,
skutecznie zabezpieczającego kineskop przed
uszkodzeniem w czasie składowania i transpor¬
tu.
Opakowanie na postać prostopadłoeciennego
pudła tekturowego, zamykanego klapami /2/, w
którym sa umieszczone płyty nośne /3 i 4/ i
płyty usztywniające /5 i 6/. Płyty nośne /3 i
4/ mają umieszczony wzdłuż przekątnej otwór
/ 7 / o kształcie odpowiadającym przekrojowi
kineskopu / 8 / w płaszczyźnie umieszczenia
płyt nośnych /3, 4/. Na krawędzi otworu / 7 /
są umieszczone półkoliste elementy dociska¬
jące / 9 / .
/i zastrzeżenie/

B65D

W. 759 Ż7

57

termostatu /6/, przy czym cylinder /Z/ zaopa¬
trzony jeet w korek wlewu /1O/ i korek odpo¬
wietrzający /li/. W odrębnej obudowie /&/,
poza cylindrem / 2 / umieszczony jest regulator
temperatury / 7 / .
/2 zastrzeżenia/
B65O

W. 75955

85 11 18

Zakład Naprawczy Rolnictwa, Słupsk, Polska
/Marian Krupa, Zbigniew Kurkiewicz, Jan
Meckiw/.
Mechanizm otwierająco - zamykający, zwłaszcza
do pojemników z dwuczęściowym dnem
Mechanizm charakteryzuje się tym, że pod
dwiema częściami dna / 7 / są osadzone obrotowo
płozy /9/ mające jaden koniec wygięty dla
umożliwienia zahaczania o trzpień /10/, osa¬
dzony w płaskownikach /li/, natomiast niewygięts końce płóz /9/ połączone sa z obroto¬
wymi kółkami /12/, a płozy połączone są ze
sprężynami /13/. Oo ściany /2/ pojemnika za¬
mocowane są obrotowo haki /I/ połączone eprężyną /5/, a do dna /!/ eę zamocowane współpra¬
cujące z hakami /I/ czopy /O/.
/I zastrzeżenie/

85 11 13

Rejon Dróg Publicznych, Oędrzejów, Polska
/Andrzej Sajdak/.
Zawór spustu asfaltu
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie za¬
bezpieczenia przed zatkaniem zaworu spustu
asfaltu z cysterny.
Zawór ma rurę spuatową /3/ obudowaną
szczelnym cylindrem /2/ Wewnątrz cylindra
/2/ zabudowana jest grzałka /5/ i czujnik

B650

W. 75961

85 11 19

Przedsiębiorstwo Budownictwa InżynieryjnoDrogowego, Biłgoraj, Polaka /Ryszard Grzyb/.
Skrzynia na piasek, zwłaszcza przeciwpożarowy
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opraco¬
wania konstrukcji skrzyni umożliwiającej ezybki dostęp do całej objętości magazynowanego
piasku.
Skrzynia ma kształt ostrosłupa ściętego
prawidłowego o podstawie prostokąta, otwartego
od strony podstawy i przykrytego pokrywą górną
/3/. Do dwóch przeciwległych ścian bocznych
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/ I / przymocowane so równoległa podłużne uchwy¬
ty transportowe / 2 / w kaztałcie proetopadłoaclennych liatew wystających na obu końcach po¬
za krawędzie boczna skrzyni. /I zastrzeżenia/
B650

W. 75999

85 11 21

Przedsiębiorstwo Polonijno-Zagraniczne
"Cosmex", Michałowice, Polska /Dariusz
Grabowski/.
Pojemnik na kosmetyki
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienia opra¬
cowania funkcjonalnego pojemnika na kosmetyki,
Pojemnik / I / na w przekroju kształt zbliżony
do elipsy, a podstawę Jego etanowi eliptyczne
dno / 2 / z występami / 5 / , którego powierzchnia
przekroju Jeet mniejsza od powierzchni pojem¬
nika /!/.
/I zastrzeżenie/

6650

W. 75972

85 11 20

Chemiczny Oérodek Badewczo-Rozwojowy,
Kraków, Polaka /Oerzy Westfal, Wojciech
Skobrtal, Krzysztof Renc/.
Dozownlk ślimakowy materiałów sypkich

B65G

W. 75922

85 11 12

Fabryka Łożysk Tocznych "Prema-Milmet",
Sosnowiec, Polska /Jerzy Jasiak. Marian Kicka,
Andrzej Kwaśny, Adam Kopecki, Franciszek
Żelazny/.
Urządzenie do międzyoparacyjnego składowania
przemieszczania i atudzania półwyrobów o
przekroju kołowym, zwłaszcza do sterowanego
studzenia gorących wyprąsek pomiędzy
operacjami obróbki plastycznej
na gorąco i na zimno
Wzór rozwiązuje zagadnienie międzyoperecyjnego składowania, przemieszczania i stu¬
dzenia półwyrobów o przekroju kołowy« z wyko¬
rzystaniem niewielkiej powierzchni produk¬
cyjnej.
Urządzenie według wzoru charakteryzuje aie
tym, że komora /3/, wewnątrz której znajduje
się przenośnik / 4 / łańcuchowy z dwoma łańcu¬
chami /li/ bez końca l zamocowanymi do nich
zabierakami /12/ z wyastępami /13/ zabezpie¬
czającymi, ma w awojej dolnej części na tym
samym poziomie z Jednej strony okno załadow¬
cze /17/ z pomostem załadowczym /7/, a z
drugiej strony okno wyładowcze /14/ z pomos¬
tem wyładowczym / 8 / . Okno załadowcze /17/
wyposażone jest w wyłącznik /16/ sterujący
'ruchem przenośnika / 4 / łańcuchowego.
/2 zastrzeżenia/

Celem wzoru użytkowego Jest opracowanie
dozownika mającego szeroki zakres zmiany wy¬
dajności oraz duże dokładność dozowanie.
Oozownik ma otwór roboczy /3/ wykonany w
tulei wymiennej /A/. Tuleja wymienna / 4 / oraz
obejma łożyska /5/ ślimaka / 2 / osadzone as
suwliwie w korpusie /I/ i ustalone w wymaganym
położsnlu śrubami /10/. Sprzęgło /6/ łączące
końcówkę ślimaka /2/ z zespołem napędowym / 7 /
O regulowanej szybkości obrotowej jest typu
kołowego. Wymiana ślimaka / 2 / i tulei / 4 / jest
szczególnie uproszczona przez zamocowanie zes¬
połu napędowego / 7 / do korpusu /I/ na zawiasie
o pionowej osi obrotu.
/2 zastrzeżenia/

Nr 17 /331/ 1986
B65H

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

W. 75910

85 11 04

Bytomako-Rudzkie Gwarectwo Węglowe, Kopal¬
nia Węgla Kamiennego "Powstańców śl.". Byto»,
Polska /Roman Kafka, Norbert Achtelik, Augustyn
Langoá, Antoni Matejczyk/.
Ukłądacz liny kołowrotu
Cele« wzoru użytkowego Jest opracowanie
konstrukcji układacza zapewniającej przedłuże¬
nie żywotności liny i zwiększenie bezpieczeń¬
stwa pracy.
Ukłądacz na na sztywnej podstawie w kształ¬
cie ramy zanocowano dwie równoległe usytuowa¬
ne prowadnice /2/ i /3/ na których zainsta¬
lowany Jest wózek / 4 / wyposażony w dwa krążki
kierujące linę / 7 / , a wzdłuż osi wzdłużnej
podstawy, pomiędzy prowadnicani /Z/ i / 3 / ,
znajduje się hydrauliczny siłownik /8/ dwus¬
tronnego działania, który poprzez cylinder /9/
przyłączony jest do wózka / 4 / .
/I zastrzeżenie/

B66C
GO7C

59
W. 75868

85 11 05

Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe
Budownictwa Rolniczego, Olsztyn, Polska
/Bolesław Walczak, Leszek Konkol/.
Miernik pracy żurawi samojezdnych
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie
miernika pracy żurawi samojezdnych wyposażo
nych w instalację sprężonego powietrza.
Miernik składa się z licznika poleczonego
giętkim wałkiem napędowym /2/ z wałem korbo
wym / 3 / sprężarki powietrza /A/ poprzez przys
tawkę' / 5 / , mocowane do korpusu /6/ sprężarki
/A/ za pomoce śrub / 7 / , przy czym wewnątrz
przystawki /5/ ułożyskowany jest wałek /12/
łaczęcy wał korbowy /3/ sprężarki z giętkim
wałkiem napędowym / 2 / licznika.
/2 zastrzeżenia/

DZIAŁ C
CHEMIA I METALURGIA

C01B

W. 75962

85 11 19

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji
Inwestycji Przemysłu Nieorganicznego "Blprokwas"
Gliwice, Polska /Tadeusz Chmiel/.
Półka aparatu kontaktowego do konwersji S 0 2
do S03
Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie skon
struowania pierwszej półki aparatu kontakto

wego do konwersji S 0 2 do SO3 w wytwórnisch
kwasu siarkowego, zapewniajęcej sprawne wymia
nę masy kontaktowej.
Półka aparatu kontaktowego wykonana Jest
w kształcie pionowego pierścienia / 8 / z maea
kontaktowe, zaopatrzonego po stronie zewnęt
rznej i wewnętrznej w siatki żaluzjowe / 3 /
oraz w króćca zasypowe /5/ w górnej części
pierścienia i króćce wysypowe /10/ w dolnej
jego części, wyprowadzone poza aparat kon
taktowy.
/I zastrzeżenie/

C10B

W. 75911

85 11 04

Kombinat Metalurgiczny - Huta im. Lenina,
Kraków, Polska /Józef Lis/.
Napęd hydrauliczny mostka maszyny wsadowej
baterii koksowniczej
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania bezpiecznego dla obsługi napędu hydra
ulicznego moatka maszyny wsadowej baterii
koksowniczej.
Napęd hydrauliczny według wzoru użytkowego
ma kątowa dźwignię sterujaca / 7 / osadzone na
osi obrotu / 8 / , której ramię / 6 / poleczone
jest przegubowo z tłoczyskiem / 5 / siłownika
pneumatycznego /A/ przytwierdzonego do wspor
nika /!/ słupów wsporczych / 2 / skrzyni nabojo-
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wej / 3 / , a ramię / 9 / połączone jest przegu¬
bowo cięgnem /10/ z dźwignię /li/ obrotu wałka
/I?/» przy czym dźwignia sterująca / 7 / i dźwi¬
gnia /li/ usytuowane ea w płaszczyznach wzajem¬
nie prostopadłych, a dźwignia /11/ wykonuje
ruch obrotowy o kęt 90°.
/I zastrzeżenie/

DZIAŁ

o

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO

0046

W. 76013

85 11 25

Spółdzielnia Inwalidów "PRZODOWNIK",
Aleksandrów Łódzki, Polska /Antoni Roslk/.
Lejek do dwupłytowej ezydełkarki płaskiej
Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie opra¬
cowania lejka do podawania przędzy w szydeł¬
ka rce przystosowanej do wytwarzania dzianin z
pluszem pętelkowym typu frotte.
Lejek ma górne część / 2 / płaskę stożka /!/
i jego dolne część /3/ wypukłe, oraz ma w
osi części / 2 / pionowy wklęsły kanał / 4 / otwar¬
ty, przechodzęcy w części /3/ w okręgły prze¬
lotowy otwór /5/ pionowy. Kanał ten ma w środ¬
kowej części przelotowy otwór / 7 / poziomy.
/I zastrzeżenie/

DZIAŁ

E

BUOOWNICTWO; GÓRNICTWOj KONSTRUKCJE ZESPOLONE

E01B

W. 75655

85 10 02

Zbigniew Kostrzewa, Przysieka, Polska,
Stare Bojanowo, Józef Balcerowiak, Mosina,
Polska /Zbigniew Kostrzewa, Józef Balcerowiak/,
Zakładowe złęcze szynowe
Wzór użytkowy rczwięzuje zagadnienia zwięk¬
szenia trwałości i niezawodności złącza.
Według wzoru użytkowego końce typowego od¬
cinka szyny / I / maję zwiększone powierzchnię
przekroju poprzecznego i wykonane zakładki z
rowkiem /li/ i występem / 3 / . Do skręcenia za¬
kładowego złęcza szynowego zastosowano typowa
irubę / 4 / .
/I zastrzeżenia/
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85 11 08

Polskie Kolej» Państwowe, Zakłady Naprawcze
Taboru Kolejowego "Stargard", Stargard, Polaka
/Bogdan Dega, Tadeuez Anaazko/.
Profilarka ław torowiska
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie skonstruowenia na profilarce ław torowiska zsypu
tłucznia wykonane w kształcie zasobnika / 2 / .
Zasobnik / 2 / aa klapy / 4 / sterowane siłowni¬
kami hydraulicznymi / 5 / . Zsyp tłucznia usytu¬
owany jest za przesiewaczem. Tłuczeń oczysz¬
czony z przeslewacza poprzez zasobnik /Z/ ste¬
rowany spływa rynnami / 3 / w tor.
/2 zastrzeżenia/

E01F

W. 75977

85 11 21

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia,
Zielonka k/Warszawy, Polska /Andrzej Grula,
Sławoj Puszkartki, Romuald Plejewski, Paweł
Jarzębowsk 1/.
Wytyçznlk
Przedmiotem zgłoszenia Jest wytycznik sto¬
sowany zwłaszcza przez Dednoatki Wojskowe do
oznaczania przejść w polach minowych, kierun¬
ków ruchu na mostach i przeprawach wodnych a
także do oznaczania sektorów obserwacji i ost¬
rzału. Wytycznik ma element świecący składajęcy się z metalowej obudowy / I / z owalnymi okien«
kani / 3 / rozmieszczonymi wzdłuż osi i umiesz¬
czonej w niej ampułki szklanej / 4 / wypełnionej
gazowym trytem. Obudowa / I / połączona 'Jest wy¬
stępami / ? / ze stalowe listwa / 2 / jednostron¬
nie zaostrzone, w której w obu końcach wykonane
E01F

W. 75965

85 11 21

Centralny Ośrodek Badawczo~Rozwojowy
"Połam", Warszawa, Polska /Antoni Chodownik,
Mieczysław Hekeelman, Edmund Lisak, Oanusz
Tyszka.
Uchwyt mocujący do urządzeń sygnallzacyjnoostrzegawczych
Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt
mocujący do urządzeń eygnalizacyjno-ostrzegawczych zwłaszcza na bateriach lub słupkach
przeszkodowych.
Uchwyt wykonany jest w postaci jednej części
i ma kształt profilowanej tulejki /!/. której
jaden z wylotów zamyka płytka / 2 / o kształcie
kwadratu leźęca w płaszczyźnie prostopadłej do
osi / 3 / tulejki / I / . Płytka ma otwór / 4 / , któ¬
rego środek leży w punkcie /O/ przecięcia przeketnych /P.. pý kwadratu oraz cztery otwory
/ 5 / do mocowania obudowy urządzenia. Tulejka
/ I / ma dwa przeciwległe symetryczne wycięcia
/ 6 / , a zewnętrzna powierzchnia między wycię¬
ciami / 6 / Jest zaopatrzona w dwa przeciwległe
zespoły /!/ użebrowań. Deden z zespołów /!/
użsbrowań ma co najmniej Jeden otwór /18/ gwin¬
towany do połęczenia uchwytu z baterię lub słu¬
pkiem przeszkodowym.
/5 zastrzeżeń/
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u? -îwory łaczęce /9/. Oo zewnętrznej strony
listwy przymocowane sa trwale sprężynowy za¬
czep /5/ i odchylné ucho /6/.
/3 zastrzeżenia/
E048

W. 75152

85 07 08

Kombinat Budowlany. Leszno, Polska /Józef
Małecki, Tadeusz Rogozlńeki, Czesław Glera,
Witold Skorackl/.
Osłona przeciwpożarowa belek stalowych
stanowiących podporę stropu
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra¬
cowania osłony cechującej się prostota budowy
oraz łatwością wykonania.
Osłonę belek stalowych stanowię płyty / 4 /
poziome i płyty /5/ pionowe. Płyty / 4 / pozio¬
me osadzone sa w belkach /3/ rusztu pośred¬
niego, a płyty / 5 / pionowe stoję na płytach
/ 4 / poziomych 1 połęczone sa ze stropem /Z/
spoina /6/. Płyty / 4 / poziome podparte ea
obejmami / 7 / , których końce osadzone ee w
płytach /5/ pionowych.
/2 zastrzeżenia/
E04C

W. 75889

85 11 08

Przemyskie Przedsiębiorstwo Budowlana,
Przemyśl, Polska /Wiesław Rudnicki/.
Cienkościenny prefabrykowany element
budowlany
Wzór użytkowy rozwiązuje problem prefabry¬
kowania w formach bateryjnych cienkościennych
elementów budowlanych z betonu żużlowego, zas¬
tępujących typowe cegłę gliniane.
Element budowlany według wzoru użytkowego
wykonany lest z betonu żużlowego w kształcie
prostopadłościanu, przy czym stosunek Jego
długości /A/ d« szsrokoścl /B/ i wysokości /C/
wynosi w przybliżeniu Jak 2 i 1 i 0,4. Na
ścianach pionowych element ma wykonane kaseto¬
nowe wybrania /I i 2/ usytuowane symetrycznie
względem siebie 1 w odległości od ściany pio¬
nowej /3/ równej Jego wysokości. Grubość pocienionej części środkowej / 4 / elementu równa
Jest 1/3 Jego wysokości /C/. /2 zastrzeżenia/

E04C

W. 75680

85 10 07

Jacek Małecki, Kępiste Borowe, Polska
/Jacek Małecki/.
Element budowlany środkowy
Przedmiotem wzoru użytkowego Jest element
budowlany środkowy na spoiwie cementowym w
kształcie prostopadłościanu. Element ma piono¬
wa, równoległe do ściany licowej zewnętrznej
/I/ szczeliny powietrzne / 2 / zestawione w gru¬
py /3/, które tworzę przesunięte względem sie¬
bie szeregi, również równoległe do ściany li¬
cowej zewnętrznej / I / . Liczba szczelin / 2 / w
grupach /3/ szeregu najbardziej zbliżonego do
ściany licowej zewnętrznej / I / Jest największa
a w grupach / 3 / szeregu najbardziej oddalonego
od ściany licowej zewnętrznej /I/ Jest najmnlejaza. Szeregi grup /3/ poprzedzielane sa
warstwami pełnego materiału / 4 / w taki sposób,
że warstwa / 4 / najbardziej zbliżona do ściany
licowej zewnętrznej /I/ Jest najcieńsza a naj¬
bardziej oddalona Jest najgrubsza. Taka budowa
wewnętrzna znacznie polepsza właściwości Izo¬
lacyjne elementu.
/I zastrzeżenie/

E04C

W. 75890

85 11 08

Przemyskie Przedsiębiorstwo Budowlane,
Przemyśl, Polska /Wiesław Rudnicki/.
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Cienkościenny prefabrykowany element
budowląny
Wzór użytkowy rozwiązuje próbie« prefabry¬
kowania w formach bateryjnych cienkościennych
elementów budowlanych z betonu żużlowego, zas¬
tępuj ęcych typowe cegłę gíiniane.
Element budowlany według wzoru użytkowego
wykonany jest z betonu żużlowego w kształcie
prostopadłościanu, przy czym stosunek jego
długości /A/ do szerokości /B/ i wysokości /C/
wynosi w przybliżeniu jak 2 i 1 t 0,2. Na pod¬
łużnych ścianach pionowych element ma wykonane
kasetonowe wybrania /I i 2/, usytuowane symet¬
rycznie względem siebie i w odległości od
ściany pionowej / 3 / równej Jego wysokości /C/.
Grubość poclenionej części środkowej / 4 / ele¬
mentu równa Jest 1/3 Jego wysokości /C/.
/2 zastrzeżenia/

E04C
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W. 75891

Grubość pocienionej części środkowej /4/ ele¬
mentu równe Jest 1/3 Jego wysokości /C/.
/2 zastrzeżenia/
E04H

W. 75865

85 11 05

Zakład Budowy Kopalń Rud, Bytom, Polska
/Oerzy Szudak/.
Kładziony słup oświetleniowy
Słup składa się z masztu /I/ 1 podstawy
/ 2 / , w której maszt /I/ jest osadzony prze¬
gubowo.' Podstawa /2/ jest zaopatrzona w koło¬
wrót / 3 / oraz rolkę zwrotne / 4 / liny /5/ po¬
łączonej z dolne częścię masztu /I/ 1 nawi¬
niętej na bęben kołowrotu /3/* Konstrukcja
słupa ułatwia konserwację i utrzymanie w ru¬
chu instalacji oświetleniowej.
/2 zastrzeżenia/

65 11 08

Przemyskie Przedsiębiorstwo Budowlane,
Przemyśl, Polska /Wiesław Rudnicki/.
Cienkościenny prefabrykowany element
budowlany
Wzór użytkowy rozwięzuje problem prefabryko¬
wania w formach bateryjnych cienkościennych
elementów budowlanych z betonu żużlowego, zas¬
tępujących typowo, cegłę gliniane.
Element budowlany według wzoru użytkowego
wykonany jest z betonu żużlowego w kształcie
prostopadłościanu, przy czym stosunek Jego
długości /A/ do szerokości /B/ i wysokości /C/
wynosi w przybliżeniu jak 2 : 1 : 0,2. Na pod¬
łużnych ścianach pionowych element ma wykonane
kasetonowe wybrania /I i 2/ usytuowane symet¬
rycznie względem siebie i w odległości od
ściany pionowej / 3 / równej jego wysokości /C/.

E210

W. 75738

85 10 14

Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "Polmeg**,
Tarnogórska Fabryka Urządzeń Górniczych
"Tagor", Tarnowskie Góry, Polska /Czesław
Bukaleki, Szczepan Korzeniowski, Henryk
Izydorczyk, Tadeusz Słowik, Oerzy Cleślik,
Zdzisław Marszycki/.
Złącze obudowy górniczej
Wzór rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
demontażu złącza 1 zabezpieczenia sworznia
przed wypadnięciem lub uszkodzeniem podczas
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pracy segmentu górniczej obudowy zmechanizo¬
wanej .
Końcówka stojaka / I / segmentu górniczej
obudowy zmechanizowanej, wykonana w postaci
kulistej czaszy / 2 / , osadzona jest przegubo¬
wo w kulistym gnieździe spagnicy /6/. Złącze
połączone Jest sworzniem / 7 / , osadzonym w
środkowej części w otworze /3/, a końcówkami
w otworze o przekroju apłaazczonego owalu.
W pozostałej części otworu, wykonanego w
kształcie prostokąta /1O/ o zaokrąglonych
rogach, umieszczone sa tulejki rozprężne /12/
zabezpieczające eworzeń / 7 / pirzed wypadnię¬
ciem.
Złącze demontuje się po wbiciu tulejek
rozprężnych /12/ do wnętrza otworu o przekroju
prostokąt« /1O/
/2 zastrzeżenia/

E21O

W. 75793

Nr 17 /331/ 1966

górniczej obudowy zmechanizowanej stosowana
do eksploatacji ścian wydobywczych o zmiennej
wysokości. Sekcja górniczej obudowy zmechani¬
zowanej weaług wzoru użytkowego ma na rdzenni¬
kach podpór hydraulicznych /!/ przedłużacze
najkorzystniej składające się z rury /A/ i
dręga / 5 / razem zespalanych, przy czym wewnę¬
trzna cylindryczna część przedłużacza /3/ jest
zakończona wklęsłe czaszę kuliste /6/ a o które
opiera się kulista część rdzennika / 2 / na jej
cał-Sj powierzchni.
/I zastrzeżenie/

85 10 23

Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych
"Glinik", Gorlice, Polska /Osrzy Czają, AndrzsJ
śniegowski, Stanisław Zablarowski, Karol
Biernacki, Czesław Wolski, Anzelm Gościmlński,
Oózef Bubniak/.
Sekcja górniczej obudowy zmechanizowanej
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie podwyż¬
szenia zakreeu pracy sekcji.
Przedmiotem wzoru użytkowego Jest sskcja
górniczej obudowy zmechanizowanej stosowana
do wybierania ścian węglowych o zmiennej wyso¬
kości. Sekcja górniczej obudowy zmechanizowa¬
nej według wzoru użytkowego ma w części leminiekatowej spęgnicy /O/ pary cięgieł połęczons
z oddzielnymi nadstawkami /3/ przenoszącymi
obciążenie górotworu równoważnie do spęgnicy
/ 8 / zwłaszcza poprzez pionows wsporniki /A/ 1
/5/ oraz łęczęcę js blachę /6/ z żebrem / 7 / o
kształcie zbliżonym w przekroju do litery C,
których co najmniej dwie powierzchnie osadzone
sa nieruchomo na członach spęgnicy / 8 / , przy
czym każda z tych nadstawek /3/ ma połącze¬
niowe otwory rozmieszczone w formie równoległeboku o kecie rozwartym 100 - 120°.
\
/I zastrzeżenie/

E210

W. 75802

E21D
B23P

W. 75895

85 11 08

Rybnicko - Jastrzębskie Gwarectwo Węglowe,
Kopalnia Węgla Kamiennego "Borynla".
Jastrzębie Zdrój, Poleká /Norbert Pioseczny,
Roman Gruszczyk, Krystian Sibila/.
Stanowisko do montażu i demontażu
górniczych stojaków hydraulicznych
Stanowisko według wzoru stanowi stół /1/
wykonany Jako konstrukcja spawana z ceownlków.
W środkowej części stołu / I / usytuowana es
dwls prowadnice, do których zamocowana jest
podpora stała /A/ 1 podpora przesuwna / 5 / .
Pomiędzy prowadnicami umieszczony jest siłow¬
nik hydrauliczny przesuwu /&/ połęczony z
suportem /9/ imadła hydraulicznego /10/. Sta¬
nowisko zaopatrzone jest w zaciek /15/ przez¬
naczony do mocowania atojaka hydraulicznego
/22/ do stołu / I / poruszany siłownikiem hyd¬
raulicznym. Wzór użytkowy rozwięzuje zagad¬
nienie zmechanizowania szeregu czynności pod¬
czas dokonywania konserwacji i napraw stoja¬
ków hydraulicznych.
/A zastrzeżenia/

85 10 24

Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych
"Glinik". Gorlice, Polska /Derzy Czeja,
Andrzej śniegoweki, Stanisław Zabierowskl,
Karol Biernacki, Czesław Wolski, Anzelm
Goócimiński, Józef Bubniak/.
Sekcie górniczej obudowy zmechanizowanej
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwięk¬
szenia zakresu wysokości stojaków sekcji przy
zachowaniu pełnej ich podporności.
Przedmiotem wzoru użytkowego jest sekcja

E210

W. 76014

85 11 25

Główny Instytut Górnictwa, Katowice,
Polska /Dan Kosonowski, Edward Kowalski,
Tadeusz Legieć, dózef Matýska, Jan Parek,
Bohdan Sawka/.
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Międzydrzwiowa
rozpora stabilizująca
odrzwia chodnikowej obudowy górniczej
Rozpora /l/ ł»a korpus / 2 / wykonany z
korytkowego kształtownika, zaopatrzonego
na obu końcach w wycięcia / 3 / oraz na jarzno
/5/ zbliżone konstrukcyjnie do litery " Z " .
Krótsze ranie /6/ ja rzną /5/ 'opiera sie o
boczne ścianki korpusu / 2 / rozpory / I / , a
jego dłuższe ranie /8/ opiera się na zewnęt¬
rznej powierzchni dna kształtownika / 4 / od¬
rzwi 1 jest zaopatrzons na końcu w przeloto¬
wy otwór /9/ dla hakowej śruby /10/ w kształ¬
cie litery "L". Krótsze, nlegwintowane ranie
/li/ hakowej śruby /10/ opiera się o wewnęt¬
rzna powierzchnię dna korpusu / 2 / rozpory
/I/ po stronie przeciwległej do niejsca osedzenlą krótszego ranienia /6/ Jarzma /5/.
"Rozpora jest przeznaczona do wzajemnego sta¬
bilizowania stalowych odrzwi wykonanych szcze¬
gólnie z ciężkich kształtowników.
/i zastrzeżenie/

E21F

W, 75936

Górnicza tama wentylacyjna
Wzór rozwiązuje zagadnienie asynetrycznego
otwierania i zamykania dwuskrzydłowej tamy
wentylacyjnej.
Tana składa się ogólnie z części murowanej
/4/, przejścia / 5 / dla załogi oraz drzwi ot¬
wieranych automatycznie. W odrzwiach /6/ osa¬
dzone se skrzydła drzwi, otwierane za ponoca
przesuwników elektrycznych /21/ a zamykane
siła grawitacyjna przeciwciężarów umieszczo¬
nych po drugiej stronie tamy. Skrzydła drzwi
sprzężne es z przesuwnlkaml elektrycznymi /21/
i przeciwciężarami systemem giętkich cięgien,
przewijających się przez odpowiednio usytuowa¬
ne rolki.
Tama wyposażona jest we wkładki oraz tarcze
Izolacyjne zabezpieczające przed porażeniem
prądem elektrycznym.
v /3 zeatrzeżenla/

85 11 14

Kopalnia Węgla Kamiennego "Powstańców
Śląskich", Bytom, Polska /Jan Sady, Henryk
Todo». Roman Kafka, Jerzy Pęciak/.

DZIAŁ F
MECHANIKAj OŚWIETLENIE; OGRZEWANIEj UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
F04B

W. 75918

85 11 13

Pierwszeńetwot 85 06 09 - MTP /nr l2/MTP/85/
Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego
Napięcia "ZWAR" im. Dymitrowa, Warszawa,
Polaka /Andrzej Gadalinaki, Tadeusz Pochylski,
Helena Sattelmeier, Aleksander Zastawny/.
Szafkowe urządzenie sprężarkowe ze
zbiornikiem sprężonego powietrza i układem
eygnalizacyjno-aterownlczym^ w szczególności
do zasilania wysokonapięciowej aparatury
łgczeniowej
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wyci¬
szenia pracy urzędzenia eprężarkowego oraz
jego zabezpieczenia przed agresywnymi czynni¬
kami atmosferycznymi.
Urządzenie zaopatrzone w dwustopniowa sprę¬
żarkę bezsmarowa charakteryzuje się tym, że
zespół silniku ze sprężarka /3/ i zespół za¬
bezpieczenia i regulacji ciśnienia /5/ zamk¬
nięte sę wewnątrz izolowanej termicznie meta¬
lowej obudowy w forraie prostokątnej szafki /I/,
zaopatrzonej w układ klimatyzacyjny. Zbiorniki
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sprężonego powietrza /2/ usytuowana sa na
zewnątrz szafki /l/ i przytwierdzone do jej
ścian bocznych.
/Ą zastrzeżenia/
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Górniczo-Hutniczy Kombinat Metali Nieże¬
laznych, Zakład Budowy Kopalń Rud, Bytom,
Polska /Jerzy Szudak, Zbigniew Grosemann,
Czesław Ochab, Józef Żelek/.
Pompa wirowa, .lednoetopniową
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie
prostej w budowle oraz łatwej w obsłudze i
eksploatacji pompy do odwadniania przodków
wyrobisk górniczych.
Pompa ma łącznik / 7 / na obudowie / 3 / Miesz¬
czącej poziomy wirnik promieniowy / I / 1 piono¬
wy wał / 2 / . W łęczniku / 7 / znajduje się lino¬
we sprzęgło / 8 / połączone z Jednej strony z
wałem /2/, a z drugiej strony zakończone frag¬
mentem wiertła /li/ dołęczonego do głowicy
/12/ wiertarki /13/ dla napędzania pompy.
/I zastrzeżenie/

F16K

W. 75937

85 11 14

Polskie Górnictwo Naftowe 1 Gazownictwo
Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu, Sanok,
Polska /Edward Jaśkiewicz, Marian Hałaslk,
Władysław Baranek!/.
Zawór upustowy do cieczy l/lub gazu

F16K

W. 75926

85 11 13

Jaworznicko-Mikołowskie Gwarectwo Węglowe
w Mysłowicach Kopalnia Węgla Kamiennego
"Jaworzno", Jaworzno, Polska /Wiesław Dziedzicki
Władysław Łyp, Marek Jałowiecki, Władysław
Źurawik/.
Gniazdo zaworu tłoczonego wysokociśnieniowego
agregatu hydraulicznego
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra¬
cowania konstrukcji gniazda zaworu tłoczonego
wysokociśnieniowego agregatu hydraulicznego
nadajęcej się do wielokrotnej, łatwej regene¬
racji bezpośrednio w miejscu pracy.
Gniazdo według wzoru użytkowego ma postać
tulei walcowej /3/ posiadającej z jednego
końca kołnierz zewnętrzny /A/, osadzonej w
cylindrycznym otworze /I/ korpusu /2/ agrega¬
tu hydraulicznego. Walcowa powierzchnia wew¬
nętrzna /5/ tulei walcowej /3/ w swej części
środkowej wyposażonej w otwory wypływowe ma •
śradnicę większe od średnicy przy obydwóch
swych końcach. Na zewnętrznej powierzchni /15/
tulei walcowej /3/ wykonane aa obwodowe rowki
w których zamocowane eę uszczelki /17/, przy
czym aa one rozmieszczone po jednym nad i pod
częścią środkowe tulei walcowej /3/. Położe¬
nie tulei walcowej /3/ ustalone Jest pokrywę
/13/ zaworu tłoczonego.
/I zastrzeżenie/

Celem wzoru użytkowego Jest opracowanie
konstrukcji zaworu umożliwiającego pewne i
szczelne zamknięcie wylotu króćca upustowego
zbiornika lub rurociągu ciśnieniowego, przy
równoczesnym wyeliminowaniu zasuwy, i uszczel¬
niaczy "Mazura".
Zawór charakteryzuje się tym, że korpus
/A/ nakręcony na gwintowana szyjkę kołnierza
/!/ ma przymocowany z boku króciec wlotowy
/13/ wykonany w postaci stożkowej tulei, słu¬
żący do nakładania elastycznego węża» Otwór
wlotowy / 2 / kołnierza /1/ z gwintowane szyjka
zakończony jest gniazdem / 3 / wykonanym sposo¬
bem napawania. Grzybek /5/ wyposażony jest w
pierścień uszczelniający /6/ usytuowany w
rowku znajdującym się w bocznej powierzchni
grzybka/5/.
/i zastrzeżenie/

Nr 17 /331/ 1986
F24H
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W. 75952

85 11 18

Fabryka Kotłów i Radiotorów "Fekora", Łódź,
Polska /Henryk Olszowlec, Józef Łaszniewski,
Paweł Matachowski, Mirosław Blaszczyk, Jan
Pietresik, Jerzy Kijańskl/.

F42D
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W. 75864

85 11 05

Zakład Budowy Kopalń Rud, Bytom, Polaka
/Leszek Kolano, Dan Klinaj/.
Pomocniczy sorzet strzelniczy

Człony grzewcze żebrowane do żeliwnego
kotła wodnego
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie za¬
projektowania ożebrowania członów grzewczych
bocznych i środkowych o kształcie ułatwiają¬
cym wykonywanie czynności przygotowawczych,
jak sporządzanie modeli i innego oprzyrządo¬
wania, oraz wykonywanie czynności w samym procesia odlewania.
Człony mają w górnej 1 dolnej części ciąg¬
łe żebra / 3 / pionowe o kształcie prostym, a w
środkowej części o.kształcie falistym. 2ebra
wokół narożnych otworów / 5 / mają kształt pół¬
kolisty.
/I zastrzeżenie/

Calem wzoru użytkowego Jeat akontruowanle
przyrządu umożliwiającego usuwanie części
przybitki z otworu zawiedzionego i określanie
kierunku tego otworu oraz cięcie drutu strza
łowego i usuwania izolacji z przewodów.
Przyrzęd ma postać pręta /l/ z jednej stro
ny zakończonego stożkiem /2/ z wybraniem /3/ w
kształcie łyżeczkowym, a drugostronnie ściętego- wzdłuż osi dla tworzenia gniazda /4/ szczę
kowego obcinacza / 5 / , zamocowanego na nicie
/6/ umieszczonym w drugim końcu pręta.
/2 zastrzeżenia/

DZIAŁ 0
F I Z Y K A

85 11 12
W. 75909
G01B
Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska
/Janusz Igielski/.
Pozycjoner, zwłaszcza elementu
optoelektronicznego
Wzór rozwiązuje zagadnienie zapewnienia
precyzyjnego ustalania położenia elementu
optoelektronicznego na stanowisku pomiaro¬
wym przez zapewnianie precyzyjnej zmiany po¬
łożenia kątowego względem trzech osi, któ¬
rych punkt przecięcia leży w obszarze struk¬

tury półprzewodnikowej elementu optoelektro¬
nicznego.
Pozycjoner ma korpus /17/ dostosowany do
sytuowania na stanowisku pomiarowym oraz uch¬
wyt elementu optoelektronicznego / 2 / . Uchwyt
elementu optoelektronicznego stanowi tuleja
/ I / z wkładką wymienną / 3 / z gniazdem do oaadzania elementu optoelektronicznego / 2 / .
Tuleja / I / osadzona Jest w płytce okrągłej
/ 8 / ułożyskowanej za pomocą dwóch wałków w
stoliku / 1 4 / .
Stolik / 1 4 / za pomocą dwóch trzpieni /16/ i
/ 1 6 V i łożysk kulkowych /15/ osadzony jest w
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korpusie /17/. Oo obrzeża stolika /14/ zamoco¬
wany Jest wysięgnik /22/, w który wkręcona
jest śruba mikrometryczna /li/ współpracujęca
swym kulisty« zakończenie« z dźwignię /12/ za¬
mocowana trwale w płytce okrągłej / 8 / .
Oś śruby mikrometrycznej /li/ leży w płasz¬
czyźnie prostopadłej do powierzchni atolika
/14/ i przechodzęcej przez strukturę półprze¬
wodnikowe /A/ elementu optoelektronicznego / 2 / .
W osi łożyska /15/ stolika /14/ zabudowany
jsst w ściance korpusu /17/precyzer /19/ w pos¬
taci zmniejezajęcsj przekładni obiegowej, ko¬
rzystnie kulkowej.
Tuleja /I/ ma możliwość ruchu obrotowego
względem swej osi.
/2 zastrzeżenia/

GO1F

W. 75023

G01F

Nr 17 /331/ 19U6
W. 75981

85 11 22

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego
"PROJMORS". Gdańsk, Polska /Edward Gawerski/.
Głowica poziomowskazu
Wzór użytkowy rozwięzuje problem budowy
głowicy poziomowskazu dla wskazań poziomu
cieczy agresywnych w zbiornikach i urzędzeniach przemysłu spożywczego.
Głowicę Btanowi korpus /2/ wraz z umiesz¬
czone w nim różnicowe tulejkę /3/ rurki /I/
poziomowskazu uszczelnionej na końcu uszczel¬
nia jęcy mi pierścieniami / 4 / . /I zastrzeżenie/

85 06 18

Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji Oddział w
Nysie, Nysa. Polska /Józef Józkowicz, Arnold
Gryga/.
Sonda pomiarowa układu sterowania
i sygnalizacji pompowni cieczy
Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie opra¬
cowania niezawodnej konstrukcji wielopunktowei sondy pomiarowej układu sterowania 1 syg¬
nalizacji pompowni cieczy.
Sondę tworzy pionowa rura / I / z umieszczo¬
nymi wewnątrz pierścieniami / 2 / , do których
zamocowane sa za pomoce wkrętów /6/ przewody,
które poprzez otwory / 5 / wyższych pierścieni
dochodzę do listwy górnej / 4 / umieszczonej w
puszce przyłęczenlowej / 7 / . /I zastrzeżenie/

G01G

W. 75879

85 11 08

Zdzisław Bieniek, Puławy, Polska /Zdzisław
Bieniek/.
Urzędzenie pomocnicze do regulacji wag
dziesiętnych
Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie opra¬
cowania konstrukcji urzędzenia pomocniczego
do regulacji wag dziesiętnych, zwłaszcza wag
do ważenia ciężarów ponad 100 kG., zmniejsza¬
jącej wysiłek ludzki przy przemieszczaniu od¬
ważników.
Urzędzenie zawiera paletę / 3 / umieszczone
na podeście /I/ wagi / 2 / oraz paletę /&/ osa¬
dzone na stojaku /5/ z podporami /6/, które
to palety /3, 8/ maję podłużne prowadnice,
umożliwiające toczne przemieszczanie się uch¬
wytów zblokowanych odważników / 4 / , przy czym
wysokość stojaka /5/ jest dostosowana do wy¬
sokości podestu /I/ tej wagi / 2 / .
/2 zastrzeżenia/
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Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska
/Franciszek Lach, Dariusz Karkosiński, Wacław
Matulewlcz/.
Stanowisko do badania silników elektrycznych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra¬
cowania do badania silników elektrycznych o
pionowej lub poziomej osi pracy.
Stanowisko składa sie z fundamentu /I/," do
którego na ułożyskowanej osi / 2 / zamocowana
jest hamownica / 3 / przystosowana do pracy w
dowolnej pozycji, oraz mechanizm / 4 / obrotu
hamownicy. Do obudowy hamownicy / 3 / dołączony
jest trwał» stół osadczy / 5 / dla badanego
silnika.
/1
zastrzeżenie/
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Stanowisko składa się z fundamentu /I/ do
którego stojaków / 2 / zamocowany jest wychylnie na ułożyekowanych osiach /3/ stół osadczy
/ 4 / badanego silnika oraz mechanizm /7/ obrotu
stołu. Do ławy /5/ fundamentu zamocowana Jest
hamownica /6/ przystosowana do pracy w pozycji
poziomej. Wał badanego silnika sprzęgnięty
Jest z wałem hamownicy za pośrednictwem prze¬
kładni kątowej / 8 / , przyrządu do pomiaru mo¬
mentu /9/ oraz sprzęgieł /1O, 11/.
/I zastrzelenie/
GOIM
E21D

W. 75894

85 11 08

Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo Węglowe
Kopalnia Węgla Kamiennego "Borynia", Jastrzę¬
bie Zdrój, Polska /Norbert Pioseczny, Roman
Gruszczyk, Krystian Sibila/.
Stanowisko do badania górniczych stojaków
hydraulicznych
Calem wzoru Jest opracowanie konstrukcji
stanowiska umozi.iwieJa.C8j przeprowadzenie
kompleksowych badań kontrolnych stojaków hyd¬
raulicznych przy ich poziomym ułożeniu.
Stanowisko- składa się z pary cięgieł ruro-,
wých /14/ oraz pary cięgieł ceowych /25/ za¬
mocowanych do podpór bocznych osadzonych na
wspornikach. Na cięgłach rurowych /14/ umiesz¬
czona Jest przeauwnie płytš prowadząca /12/
oraz dwie prowadnice /17/ i /22/ zaopatrzone w
belki /18, 23/ z pryzmami /19, 24/ do osadze¬
nia na nich badanego stojaka. Stanowisko wy¬
posażone jest w siłownik hydrauliczny /6/,
który zamocowany Jest do uchwytu na podporze
bocznej oraz wsparty na oporze. Ponadto sta¬
nowisko ma pulpit sterowniczy / 7 / oraz żuraw
stały /32/ zamocowany do wspornika, przez¬
naczony do zakładania i zdejmowania stojaków.
/7 zastrzeżeń/

gOlL

W.. 75930

85 11 13

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska
/Wacław Matulewicz, Franciszek Lach, Dariusz
Karkosiński/.
Stanowisko do badania silników
elektrycznych zawierające hąmownicę
przystosowaną do pracy w pozycji poziomej
Wzór użytkowy rozwlęzuje zagadnienie opra¬
cowania stanowiska do badania silników elek¬
trycznych, zawierajęca hąmownicę przystosowana,
do pracy w pozycji poziomej.

G01N

W. 75337

85 08 02

Instytut Odlewnictwa, Kraków, Polska
/Andrzej Baliński, Stanisław Młodnicki,
Tadeusz Olszowski, Aleksy SasIn, Robert
Tabeau/.
Aparat do określania stopnia utwardzenia mas
samoutwardzalnych
Celem wzoru Jest zwiększenie dokładności
pomiaru stopnia utwardzenia mas oraz umożli¬
wienie określenia czaeu, po którym Jest moż¬
liwi wyjęcie modelu z formy lub rdzennicy.
Aparat zaopatrzony Jest w urządzenie spus¬
towe składające się ze spustu /!/. zaczepu
diwignl spustu / 8 / oraz sprężyny powrotnej /9/
usytuowanej w tulei /l6/. W celu zapewnienia
względnie prostopadłego przyłożenia penetratora /!/ w stosunku do powierzchni badanej
•asy /formy, rdzenia/, aparat wyposażony jest
w profilowań« stopkę /14/ połęczonę ze wskaź¬
nikiem bezwładnościowym /12/ Regulacja napię¬
cia sprężyny głównej /6/ odbywa się za pomoce
wkręta zabezpieczającego /10/ i wkręta regula¬
cyjnego /li/
/2 zastrzeżenia/
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Przedsiębiorstwo Produkcji Aparatury
Badawczej "PRESS", warszawa, Polaka /Dacek
Zeabu ra/.
Urządzenie dociskające próbki w
twardośclomlerzu
Urzędzenie dociskające próbki w twardoś
clomierzu stanowi korpus /l/ w kształcie
pierścienia, w którym zamocowana Jest za po
moce poleczenia gwintowego tuleja /2/t zakoń
czona u góry kołnierzem z wycięciem /10/,
W tulei /2/ osadzone ea sprężyny krezkowe /3/.
W dolnej części tulei / 2 / osadzona jest stopka
/ 4 / w kształcie tulei, mająca wycięcie /6/ f za
kończone u góry kołnierzem /li/, dociskana
fwintowanym pierścieniem / 5 / wkręcanym w tueję / ? / . W korpus /l/ wkręcony Jest wkręt do
ciskowy /9/, blokujęcy tuleję /2/. Korpus /l/
mocowany jest do twerdościomierza za pomoce
zatrzasków kulkowych / 7 / , osadzonych w.pierś
cieniu pośredniczącym / 8 / .
/l zastrzeżenie/

W. 75880
85 11 08
G01N
B06B
Polska Akademia Nauk, Instytut Podstawowych
Problemów Techniki, Warszawa, Polska /Zdzis¬
ław Pęski/.
Ultradźwiękowa głowica zespolona do pomiarów
naprężeń materiałów
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
ultradźwiękowej głowicy zespolonej do nie¬
niszczących pomiarów naprężeń materiałów «la¬
mentów konstrukcyjnych i części maszyn takich
jak np. áruby szpilkowe turbin energetycznych.
Głowica wyposażona jest w przetworniki pie¬
zoelektryczne / I / i /2/, generujące ultradź¬
więkowe fale podłużne i poprzeczne oraz czuj¬
nik /3/ do pomiaru temperatury« umieszczone w
warstwie izolacji akustycznej / 7 / znajdują¬
cej się w obudowie / 4 / .
Powierzchnie robocze przetworników / I / i
/Z/ usytuowane sa w tej samej płaszczyźnie, w
której znajduje się czujnik / 3 / oraz powierz¬
chnia czołowa ścianki obudowy / 4 / .
/2 zastrzeżenia/

G01N

W. 75931

85 11 13

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
Kraków, Polska /Dózef Hansel, Lesław Lonkoez,
Jerzy Kwasniewski, Józef Skałka Andrzej
Tytko/.
Indukcyjny czujnik głowicy pomiarowej do
badań lin
Celem wzoru Jest zwiększenie dokładności
pomiarów.
Indukcyjny czujnik głowicy pomiarowej do
badania lin ma w dwuczęściowym karkasie /I/
wybrania /2/ na różnych średnicach* w których
usytuowane sa nawinięte bifilarnie dwie cewki
/ 3 / połęczone szeregowo. Cewki / 3 / sa umiesz¬
czone współśrodkowo względem osi czujnika i
podzielone w płaszczyźnie podziału karkasu
/!/.
/l zastrzeżenie/
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85 11 20

Zakłady Elektroniczne "ELWRO", Wrocław,
Polska /Bogumił Moszczyński, Anna Tokarska,
Danusz Sieczyński, Waldemar Srokoweki/.
Przyrząd do badania wahadła nachylnego
Celem wzoru użytkowego Jest opracowanie
konstrukcji przyrzędu do badania wahadła
nachylnego, umożliwiającej regulację długoaci
wahadła w trakcie badania oraz zapewniajęcej
•tabllne położenie wahadła po ustaleniu kata
pochylenia. W przyrządzie według wzoru kulka
/I3/ wahadła wkręcona Jeet na gwint wodzika
i zawieszona na nici, przymocowanej do oóki
z pokrętłem /li/« zamontowanej we wsporniku
górnym /10/. Prostopadle do oéki we wsporniku
/10/ wkręcona Jest óruba dociskowa górna /I?/
z łbem radełkowym. W ramię wspornika dolnego
/!/, poprzez oé / 6 / połączonego z przekładnię
ślimakowe i skalę kętowę boczne /&/, wkręcona
Jest éruba dociskowa dolna /18/ z łbem radeł¬
kowym.
Pochylenie wahadła ustala się na skali
kętowej bocznej / 8 / za pomoce pokrętła /17/.
przekładni ślimakowej.
/I zastrzeżenie/

G01R

W. 75935

85 11 14

Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej
"Mera-Pofal", Świdnica, Polska /Zenon Wicher,
Roman Wcisło, Tadeusz Rumiński, Bogusław
Michałowski/.
Szyna regulacyjna do indukcyjnych liczników
trójfazowych energii elektrycznej

G01R

W. 75383

85 08 16

Przedsiębiorstwo Zagraniczne "POLMED",
Kuznocin, Polska /Krzysztof Piskorski,
Waldemar Krawczyk, Jaroaław Malesa/.
Obudowa miernika uniwersalnego
Wzór rozwięzuje zagadnienie opracowania
obudowy miernika, zapewniajęcej odpowiednie
połączenie mechaniczne przełącznika zakresów
z trzema płytkami montażowymi.
Obudowa miernika uniwersalnego składająca
się z płyty czołowej, płyty dolnej oraz prze¬
łącznika zakresów, charakteryzuje się tym, ze
w płycie czołowej / i / znajduje się prostokąt¬
ny otwór / 2 / , dla zapewnienia montażu płytek
drukowanych wyświetlacza, wyprowadzeń i połą¬
czeń z pozostałymi trzema płytkami montażowy¬
mi /17/, /18/, /19/. Rotor przełącznika / 3 /
zakresów wyposażony Jeet w sekcję /15/ gniaz¬
da etyku, odwróconą o 180° w stosunku do po¬
zostałych trzech sekcji /16/. Obudowa wyposa¬
żona Jest równibż w tulejki /20, 21/ dystan¬
sowe..
/6 zastrzeżeń/

Wzór użytkowy dotyczy szyny regulacyjnej
stosowanej w obwodzie regulacji przesunięcia
fazowego roboczych strumieni magnetycznych
obwodów prądowych fazy II i III trójfazowych
trójsystemowych liczników indukcyjnych energii
czynnej.i biernej.
Szyna składa się ze wspornika /2/ z materia¬
łu elektroizolacyjnego, w którym są zamocowane
równolegle do siebie dwa wysokooporowe druty
/ I / połączone dwoma zworami / 3 / i / 4 / . Jedne
wolne końce / 5 / drutów / I / są włączone w obwód
zwojów zwartych II fazy, zaó drugie wolne koń¬
ce / 6 / drutów / I / są włączone w obwód zwojów
zwartych III fazy. Zwora / 3 / jest przyporząd¬
kowana II fazie, a zwora / 4 / jeet przyporządko¬
wana III fazie. Część szyny znajdująca się
Między zworami / 3 / i / 4 / stanowi po wywzorcowaniu licznika jego zapas regulacji kąta prze¬
sunięcia fazowego strumieni magnetycznych ob¬
wodów prądowych fazy II i III.
/I zastrzeżenie/
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GO9F

Polekle Zakłady Optyczne, Warszawa, Polska
/Wacław Kozłowski/.

Nr 17 /331/ 1986
W, 75908

85 11 12

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomocy Naukowych
i Sprzętu Szkolnego, Warszawa, Polska
/Maksymilian Marian Sadowski/.

Oświetlacz mikroskopowy

Cyfrowy wyświetlacz prolekcyjny w przyrządach
demonstracyjnych

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie sku¬
tecznego odizolowania Mikroskopu od ciepła
oświetlacza i odprowadzania nadularu ciepła
z obwodu oświetlacza.
Oświetlacz charakteryzuje sie tym, że ele¬
ment łączący go z mikroskope« ms termoizolujęca tuleję / 2 / , na która nałożone sa prze¬
miennie żebra / 4 / z blachy i ciepłoprzewodzace, pierścieniowe przekładki / 5 / , przy czym
bezpośrednio z korpusem mikroskopu. /3/ połą¬
czona jest tylko termoizolujaca tuleja / 2 / . x
/I zastrzeżenie/

Celem wzoru jest opracowanle konstrukcji
wyświetlacza charakteryzującej sie duża świat¬
łością segmentów i czytelnością z dużej od¬
ległości.
Cyfrowy wyświetlacz projekcyjny w przyrzędach demonstracyjnych zawiera kasetę wyświet¬
lacza składające eię z maskownicy / I / , w której są gniazda / 2 / utworzons z przegródek /3/
i wycinków eegmentów cyfr / 4 / tworzących układ
siedmioaegmentowej cyfry. Kaseta jest przysło¬
nięta z Jednej strony półprzeźroczystym, jedno¬
stronnie barwionym ekranem /5/ stanowiący«
płytę czołowa, a z drugiej strony przykryta
Jest płyta obwodu drukowanego /6/ z oprawkami
do żarówek / 7 / , w których so umieszczone rur¬
kowe zerówki /&/.
/l zsstrzsżsnle/

DZIAŁ

H
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H01C

W. 75978

85 11 22

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
"MERA-PIAP", Warszawa, Polska /Krzysztof
Skotnicki/.

Mechanizm ustalalęcy położenie osi
potencjometru, zwłaszcza dźwigni typu
joystick, w osi z
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie udos¬
konalenia znanej konstrukcji mechanizmu uatalajęcego położenie osi potencjometru, zwłaszcza
dźwigni typu Joystick, w oei i.
Mechanizm według wzoru użytkowego zawiera
dwa jednakowe elementy ruchome /I, 2/ osadzone
przeclsobnie na osi potencjometru / 3 / 1 pozos¬
tające stale pod działaniem sprężyny skrętnej
/A/. Elementy ruchome /I, 2/ maję wycięcia i
współpracuję z elementami ustalającymi /7, 8/.
Element ustalajęcy stały / 7 / osadzony Jest na
większym promieniu w obudowie potencjometru
/9/ niż element ustalajęcy ruchomy /&/ osadzo¬
ny w pokrętle /10/. W położeniu naturalnym
elementy ustalajęcs / 7 , 6/ zajmuję położenie
w szczelinie utworzonej przez wycięcia elemen¬
tów ruchomych / I , 2/ bez luzu.
/I zaetrzężenie/
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Przemysłowy instytut Automatyki i Pomiarów
"HERA-PIAP". Warszawa, Polska /Krzysztof
Skotnicki/.
Obrotowy element jarzmowy, zwłaszcza do
sprzęgania osi potencjometru z dźwignię
typu joystick
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie udos
konalenia konstrukcji, obrotowego elementu Jarz
mowego do sprzęgania osi potencjometru z'
dźwignia typu joystick.
Element według wzoru ma wycięcie wykonane
na części łukowej / 2 / i na obu ramionach /l/.
Ponadto, po jednej stronis wycięcia, ramiona
/!/ maję wykonane wybrania. Zakończenia /5/
ramion /l/ aa zagięte do środka pod ketem
większym niż 180" i zaopatrzone w otwory słu
żące do łożyskowania elementu jarzmowego na
osiach / 7 / i / 8 / .
/l zastrzeżenie/
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Urządzenie według wzoru zawiera naczynie
/ I / z roztworem trawiącym, ustawione na płycie
grzejnika /2/ elektrycznego, mechanizm napina¬
nia / 3 / linki / 4 / , zakończonej uchwytem /5/ do
mocowania płytki /6/ półprzewodnikowej oraz
mechanizm wyclęgowy / 7 / . Mechanizm napinania
/ 3 / linki /A/ wyposażony jest w sprzęgło / ! ? /
cierne i w zestaw dwu krążków /lü i li/, obu¬
dowa /&/ urzędzenia ma kształt kuwety, której
jedna z bocznych ścian /9/ jest odpowiednio
wyższa od pozostałych. Ściana ta stanowi wspor¬
nik, do którego zamocowany jest mechanizm / 4 /
napinania linki /A/.
/l zastrzeżenie/
H01Q

W. 75760

85 10 18

Ryszard Leśniak, Lubomierz, Polska /Ryszard
Leśniak/.
Miniaturowa antena radiowa
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
miniaturowej pokojowej anteny radiowej do
odbioru fal ultrakrótkich, krótkich, średnich
1 długich.
Miniaturowa antena radiowa według wzoru
użytkowego ma ryflowana płytkę /l/ z tworzywa
niehigroekopijnego, na której zamocowany Jest
przewód symetryczny /2/ do odbioru fal ultra
krótkich oraz uzwojonie /3/ do odbioru ful
krótkich, średnich i długich. Przewód / 2 / ma
z jednej strony połączone że sobą na stałe
druciki, a z drugiej strony jeden z nich połą
czony Jest z bolcen. /5/ wtyczki / 4 / natomiast
koniec drugiego drucika usytuowany jest na
przeciw bolca /6/ w odległości kilku milimwtrów. Uzwojenie /3/ ma najkorzystniej siedem
zwoi i jest wyprowadzone przowodam / 7 / połączo
nym z jednobolcowę wtyczkę /6/.
/I zastrzeżenie/

H01L

W. 75917

85 11 13

Instytut Technologii Materiałów Elektro
nicznych "UNITRA - CEMAT" Warszawa, Polska
/Jacek Miron, Włodzimierz Strupińaki/.
Przędzenie do wykonywania szlifów skośnych
płytek półprzewodnikowych
Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządze
nie do wykonywania szlifów skośnych, o dowol
nych kształtach i o dowolnych wymiarach, me
todę trawienia chemicznego na płytkach pół
przewodnikowych, stosowane zwłaszcza przy
pomiarach parametrów fizycznych i elektrycz
nych tych płytek.

H01Q,

W.

75761

85 10 18

Ryszard Leśniak, Lubomierz, Polska
/Ryszard Leśniak/.
Antena telewizyjna
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
anteny telewizyjnej pozwalającej na odbiór
pierwszego i drugiego programu, w paśmie fal
III-ciro, IV-tym i V-tym.
Antena telewizyjna według wzoru użytkowego
ma element czynny /l/, na którym wykonane so
dławiki w kształcie pętli / 2 / , rozstawione
symetrycznie względem siebie w odległości rów
nej jednej długości fali, oraz ma elementy
bierne /3/ z dwoma dławikami w kształcie pętli
/4/, położonymi symetrycznie względem siebie
w odległości równej połowie długości fali.
/I zastrzeżenie/
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Jest połączony z bezpiecznikami / 9 / za pomocą
przewodu /10/ zamocowanego trwele do płytek
/ 1 7 / stykowych.
/l zastrzeżenie/

H01R

W. 75818

85 10 28

Tadeusz Kurowski, Wrocław, Mieczysław
Kołtunik, Wrocław, Polska /Tadeusz Kurowski,
Mieczysław Kołtunik/.
Złącze elektryczne
Celem wzoru użytkowego Jest skonstruowa¬
nie prostego złęcza umożliwiającego szybkę
realizację węzła wieloprzewodowego w ukła¬
dach laboratoryjnych.
Złącze stanowi sprężyna / 2 / umieszczona
w otworze płyty izolacyjnej / I / , najkorzyst¬
niej na wcisk« przy czym zestykiem elektrycz¬
nym sa dwa sąsiednie zwoje sprężyny zacieka¬
jące końcówkę /Aa/ przewodu /A/ lub końcówkę
/3d/ częóci / 3 / układu elektrycznego nieizo¬
lowanego.
/I zastrzeżenie/

H02G

W. 75897

85 11 11

Ośrodek Techniki Optotelekomunikacyjnej,
Lublin, Polska /Andrzej Czernow, Ryszard
Węcławskl, Henryk Zurawski, Paweł Kuna/.

H02B

W. 75916

85 11 11

Stocznia Gdańska im. Lenina, Gdańsk,
Polska /Zygmunt Skarżyński/.
Skrzynka rozdzielcza
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
skrzynki o małych gabarytach, łatwym montażu
i demontażu.
Skrzynka rozdzielcza, składajęca się z
obudowy, pokrywy, zawias, płytki izolujęcej,
uchwytu kablowego, ,płyty izolacyjnej, według
wzoru, charakteryzuje się tym, że ma styki
/li/ płaskie i styk /19/ okrągły, usytuowane
na płycie / 7 / izolacyjnej zawierajęcej wycię¬
cie /14/ płaskie i wycięcie /15/ półokrągłe
oraz ma łęcznik szynowy, zamocowany na wspor¬
nikach /&/ bocznych. Wspornik /8a/ środkowy
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Głowica złącza aktywnego, zwłaszcza kabli
światłowodowych
Głowica zaopatrzona Jeet w korpus /l/, któ
ry stanowi tarcza króćca złącza /Z/ 1 tarcza
króćca, kabla /3/ połączone wzajeanie poprzecz
kę / 4 / wyposażoną w części,środkowej we wspor
nik /S/ o kształcie pierścienia, zaś otwór
wspornika 1 otwór tarczy króćca kałile aa. ualeezczone współosiowo.
Głowica służy do tranealejl danych.
/i zastrzeżenie/

H02G

H01R
G02B

W. 75998

85

11

11

H020

75
W. 75959

85 11 20

Politechnika Gdańska, Gdansk, Polska /Adam
Rynkowski, Oan Wieluński, Roman Deabczyńsk
Jan Grobicki/.
Ruchomy daszek ochronny prefabrykowanej
głowicy kablowej zwłaszcza jednożyłowych
Kabli elektroenergetycznych wysokiego
napięcia
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie pop¬
rawy współczynnika izolacyjności głowicy w
przypadku konieczności jej eksploatacji w
warunkach silnego zabrudzenia i napięć prze¬
wyższa J^oych 15 kV.

Ośrodek Techniki OptotelekOMunikacyjneJ,
Lublin, Poleka /Andrzej Czarnów, Ryszard
Wacławek1, Henryk Żuraweki, Paweł Kuna/.
Głowica złącza aktywnego, zwłaszcza kabli
światłowodowych
Głowloa zaopatrzona Jest w korpus /l/,
który stanowią tarcza króćca złącza /2/ 1
tarcza króćca kabla /3/ połączone wzajeanie
poprzeczką / 4 / wypoeażoną w próg /5/ i sto
pień /6/. Na poprzeczce do progu 1 stopnia
przymocowane jest złącze światłowodu /7/«
Głowica służy do transalsjl danych.
/2 zastrzeżenia/

Ruchomy daszek ochronny stanowi talerzowy
pierścień grubościenny / I / , z oentralnle wy¬
konanym gwintowanym otworem stożkowym / 2 / o
małej zbieżności, którego większa średnica /O/
Jest usytuowana na spodzie pierścienia, z wy¬
konanym na tym spodzie pierścieniowo-klinowym
ulżeniowym gniazdem / 3 / . Nacięty w otworze
daszka stożkowy gwint jsst najkorzystniej Jednozwojowy.
/3 zastrzeżenia/

Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków opublikowanych w BUP Nr 17/06
Nr

zgłoszenia
1

Int.Cl

4

Strona

2

3

Nr

zgłoszenia
1

Int.Cl.4
2

Strona
3

245687

C07K

18

251980

F16L

249980

C070

16

251982

B65G

250161

G01R

31

11

251903

H058

251145

C07C

40

15

251984

251588

C08L

H03K

18

37

251985

251803

F16L

B660

13

28

251906

251892

F42C

28

03C

14

251988

G01N

31

27

251911

H040

38

251989

251920

F04C

B23P

26

5

251990

B65H

251921

E03C

12

21

251992

A61K

251924

B65H

2

11

251993

865C

251925

C07C

11

15

251995

H02P

37

251930

004H

20

252001

0308

7

251931

B24B

6

252002

A43B

2

251932

C22C

19

252003

G01G

13

251933

865G

10

252005

H03K

37

251934

B61J

8

252006

GOIŁ

29

251935

B65G

10

252007

B21F

4

251937

G01N

30

252010

E21C

23

251938

H04M

39

252013

C083

18

251939

GO IW

32

252014

F16H

251940

E04C

23

27

252015

862B

9

251941

GO IM

30

252017

H05K

40

251943

A23K

1

252020

H04N

40

251946

F15B

26

252021

H04M

39

251947

E21F

25

252027

D030

20

251948

C080

18

252028

C03B

14

251950

H0 IM

35

252031

8650

9

251951

G11B

34

252034

G05F

33

251952

H01H

34

252044

D01G

20

251953

B65G

11

252045

M02G

36

251954

B013

3

252046

B23Q

5

251955

E210

24

252047

F02P

25

251960

C03B

14

252048

B66C

12

251961

G01H

29

252049

G05F

33

251962

H02M

36

252050

E048

22

251963

H03M

38

252051

E04B

22

251966

A23K

1

252052

E04B

22

251967

C02F

13

252054

8 0 ID

3

251969

C07D

16

252055

G050

33

252975

B260

7

252056

B21B

3

251976

B21F

4

252057

H03K

38

251977

B29C

7

252059

C07C

15

251978

8250

6

252060

E218

24

251979

C09J

19

252066

E21D

24

Nr 17 ( 3 3 1 ) 1986

1

2

252068
252069

E01B
F048

252070
252071
252072

H03K
HO 33

252073
252074
25207
252078
252080
252081
252082
252085
252086
252089
252O92
252093
252096
252O97
252098
252101
252114
252115
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3
21
26
38
37

C08G
B60T
B60T
B65F

18
8

G01L
B65H
B21F
F160
HOIR

29
12
5
27
35
31
28
12

G0IN
F16P
BooB
B30B
H04M
B21B

8
9

7
40
3

C0IG
G06F

13
34

B63B
GO IR

32

9

2

3

252117
252118

B21F
E048

252131
252161
252584 T
2528O9
253246
253994 T
254554
254654

E02D
C07F

5
22
21
17
28
16
16

1

255785
255786
255793
255800
256489
257293
257801
257802
258128
258204
258247
250486

F16S
C070
C07D

T
T
T
T

T
T

C12Q
C23C
C070
G06F
B24C
A62B
A010
G01S
G01N
H01L
H01L
G01M
A61F
Ê04F
H02H

19
19
17
34
6
2
1
32
31
35
35
30
2
23
36

Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów użytkowych opublikowanych w BUP Nr 17/86

Nr zgłoszenia
1

75023
75152
75226
75337
75383
75484
75635
75655
75671
75680
75738
75760
75761

Int.Cl4
2

Strona
3

3

68

75894

G01M

69

62

E210

64

A61B

46
69

GC1R

71

B210

50

B26B

54

E01B

60

AO1G

42

E04C

62

B220
H02G
H02G
B02C
C09F
G01B
B65H
ClOB
B260
A01J
A41H
A41H

51

G0IN

75895
75096
75897

E21D

63

H01Q

73

H01Q

73
42

75793
75002
75818
75856
75864

E21O
E210

64
64

HOIR

74

75079
75880
75881
75083
75884

2

Strona

E04B

A01D

75875
75876
75878

1

Int.Cl4

G01F

75773

75865
75866
75868
75871
75874

Nr zgłoszenia

A63B

48

F420

67

E04H

63

F04O

66

B66C

59

B65O

57

B24B

52

BO7B

50

A4 33

44

B25B

53

G01G

Ś8

G01N

70

A01C

42

B24C

53

B24B

53

75805
75886
75887
75889
75690
75891

G028

72

75892
75893

B23Q

G01N

70

E01B

61

75B98
75899
75908
75909
75910
75911
75912
75913
75914
75915
75916
75917
75918
75919
75920
75921
75922

74
75
49
72
67
59

59
54
43
44
44

HO2B

74

HOlL

73

F04B

65

B010

48

A61C

47

A61N

48

B65G

58

75923
75925
75926
75927
75928
75929
75930

A61F

47

A44C

45

F16K

66

B65O

57

B290

75931
75935
75936
75937
75938
75941
75942
75948
75950

GO IN
G01R

54
69
69
70
71

E21F
F16K
B23B
A61C
A43B

65
66
51
47
44

B60Q
B21B
A43B
F24H
B23B

55
50
45
67

E04C

62

E04C

62

E04C

63

B02C

49

75951
75952

52

75953

G01L
G01L

61
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1
75964
75955
75956
75957
75959
75961
75962
75964
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2
A62B
B65D
B61H
B61H
H02C
B65D
C01B

75965

A46B
E01F

75966
75967

A47L
B62B

75968
75971
75972
75973

A23K
B62D
B65G
A47G

3
46
57
66
56
75
67
69
45
61
46
56
43
66
58
46

79
1

2

3

75974

B23K

52

75976
75977
75978
75979
75980
75981
75999
76000
76003
76005
76006
76012
76013
76O14

GO IN
E01F
H01C
H01C

71
61
72

A23N
G01F
B650
B010
B230
B29H
B26F
A010
D048
E210

73
43
68
58
49
62
55
64
42
60
64

S P I S

T R E Ś C I

I. Wynalazki

Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie ...................
Dział

B

-

Różne

procesy

przemysłowe;

Transport

1

....................... 3

Dział C - Chemia 1 metalurgia

13

Dział D - Włókiennictwo 1 papiernictwo

................

20

Dział E - Budownictwo; Górnictwo;

zespolone..............

21

Konstrukcje

Kalał P - Mechanika; Oświetlane; Ogrzewanie; Uzbrojenie;
Technika

minerska

25

Dział G - Fizyka

29

Dział H - Elektrotechnika

34

Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków

76

U . Wzory u ż y t k o w e
Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie

...............................

Dział B - Różne procesy przemysłowe;

Transport

42
48
59

Dział C - Chemia 1 metalurgia
Dział D - Vłókienhiq£wo i papiernictwo .

,

60

Dział E - Budownictwo; Górnictwo; Konstrukcje zespolone .............

60

Dział F - Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewani; Uzbrojeni«;
Technika minerska
Dział G - Fizyka

65
.

Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów użytkowych
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..............
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INFORMACJA
o cenach i warunkach prenumeraty
na 1986 r. - dla czasopisma
„BIULETYN URZĘDU. PATENTOWEGO"
cena prenumeraty: kwart. 1300 zt, półr. 2C00 zł, rocznie 5200 zl

WARUNKI

PRENUMERATY:

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

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

-

instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miejscowościach, gdzie nie ma Oddziałów
RSW „Prasa - Książka - Ruch" i na terenach wiejskich opłacają prenumeratę w urzę¬
dach pocztowych i u doręczycieli.

2. DLA OSÖB FIZYCZNYCH - INDYWIDUALNYCH PRENUMERATORÓW:
-

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

-

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

3. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW „Prasa - Książka - Ruch",
Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, konto
NBP XV Oddział w Warszawie Nr 1153-201045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wy¬
syłki za granicę pocztą zwykłą jest droższa od prenumeraty krajowej o 50% dla zlece¬
niodawców indywidualnych i o 100% dla zlecających instytucji i zakładów pracy.

TERMINY

PRZYJMOWANIA

PRENUMERATY:

-

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

-

do pierwszego każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty roku bieżącego.

Cena z ł . 200.-

INDEKS 35326

