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Urząd Patentowy PRL -na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 19 paździer
nika 1972 r. o wynalazczości /Dz.U.PRL Nr 33,poz.l77/ - dokonują ogłoszenia w "Biu
letynie Urzędu Patentowego" o zgłoszonych wynalazkaoh 1 wzorach użytkowych. Ogło
szenia o zgłoszeniach drukowane w "Biulotynie" podane są w układzie klasowym według 
symboli Int. Cl." 1 zgodnie z § 27 ust. 4 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego PRL 
a dnia 12.XI.1984 r. w sprawie oohrony wynalazków i wzorów użytkowych /MP z 1984 r. 
nr 26, poz. 179/ zawierają następujące dane: 
- oznaczenie klasy i podklasy według symboli IV edycji międzynarodowej klasyfikaoji 
patentowej, tj. Int. Cl , 

- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
-datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą 
lub oznaczenie wystawy - Jeżeli zastrzeżono pierwszeństwo, 

- imię 1 nazwisko lub nazwę zgłaszającego, 
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłusząjąoogo, 
- tytuł wynalazk,u lub wzoru użytkowego, 
- skrót opisu wynalazku lub wzoru użytkowego wraz z figurą rysunku najlepiej obra
zującą wynalazek lub wzór użytkowy, 

- liczbę zastrzeżeń. 
Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym według symboli Int. Cl podaje się wy

kaz zgłoszeń opublikowanych w danym numerze w układzie numerowym. 

- Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów "tymczasowych zostały ozna-
ozone l iterą T za numerem zgłoszenia. Jeżoli po dniu taklogu ogłoszenia zostanie 
złożony wniosek o udzielenie patentu /art. 26 ust. 3 u.o.w./ Urząd Patentowy ogła¬ 
sza o wniosku w "Wiadomościach Urzędu Patentowego"• 

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, osoby trzecia 
mogą : 
1/ zapoznać s ię ze wskazanym opisem wynalazku lub wzoru użytkowego, zastrzeżeniami 

patentowymi lub ochronnymi i rysunkami oraz sporządzić z nich odpisy; 
2/ w terminie szeáoiu miesięcy - nadsyłać do Urzędu Patentowego swoje uwagi co do 

istnienia przeszkód uniemozliwiająoych udzielenio pntentu /prawa ochronnego/. 
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym /dokumentacja dowodowa/ i praw¬ 

nym uwagi należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres: Urząd Patentowy PRL. -
00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, A1. Niopodległości 168. 

Informuje s i ę , że odbitki kserograficzne dokumentów wymienionych w pkt. 1 można 
zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy: 
a/ podać numer "Biuletynu Urzędu Patentowogo", w którym dokonano ogłoszenia o zgło¬ 

szeniu oraz numer stronicy, 
b/ wskazać numer zgłoszenia, klasę patentową i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego. 

Urząd Patentowy podje do wiadomości konta w NBP 

1. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie 
konto : 1052-2583-222 oz . 54 dz . 91 rozdz. 9111 § 77 - opłaty związane z r e j e -

s t r a c j ą i ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, ' 
znaków towarowych; 
opłaty za skarg i i odwołania 

2. Urząd Patentowy PRL - NUP V O/M w Warszawie 
kontot 1052-2583-222 oz. 54» dz. 77 rozdz. 7811 

§ 43 - wpłaty z t y t u ł u sprzedaży wydawnictw 
§ 44- wpłaty za u s ł u g i p o l i g r a f i c z n e i mikrofilmowe 

3. Urząd Patentowy PRL - N B P V O/M w Warszawie 
konto: 1052-2583-139-32 - wpłaty za powołanie b i e g ł e g o 

Warunki prenumeraty podano na 111 s t r o n i e okładk i . 

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL -
A1 Niepodległości I88, skr. poczt. 203, 00-950 Warszawa 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 9 września 1986 r. Nr 18 /332/ Rok XIV 

Ogłoszenie o zgłoszonych w Polsce 

I. Wynalazkach do opatentowania 
I I . Wzorach użytkowych do ochrony 

I . W Y N A L A Z K I 

D Z I A Ł A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01B P. 252254 85 03 04 

Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych, Piła, 
Polska /Jan Korzeniowski/. 

Leśny pług siewnikowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia konstrukcji pługo-siewnika dozującego na-
siona o dobranej, wymaganej wielkości i kształ-
cis i regulowanej ilości wysiewanego materia-
łu. 

Leśny pług siewnikowy w swym zespole wysie-
wającym ma wałek /8/ wysiewający, umieszczony 
trwale na osi /12/ kół napędowych /9/. Na zew-
nętrznej powierzchni wałka wysiewajęcego wy-
konane Jest wyprofilowane wycięcie, w które 
wsuwa się wkładkę, mająca na swej powierzchni 
otwór, wielkością i kształtem przystosowany do 
rodzaju i wielkości wysiewanego nasienia. 

/2 zastrzeżenia/ 

A01G P. 252278 85 03 07 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska 
/Jerzy Krzemiński, Paweł Olczyk/. 

Sposób wytwarzania przewodu do kropelkowego 
nawadniania roślin 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia sposobu zapewniającego duże łatwość wyko-
nania przewodu nawadniającego oraz możliwość 
swobodnego dostosowania go do różnego typu 
uprawianych roślin. 

Sposób polega na tym, że w przewodzie /1/, 
do kropelkowego nawadniania wykonuje się prze-
lotowe otwory, przez które do Jego wnętrza 
wprowadza się mikrokapilary /3/ przy czym na 
jednym końcu każdej mikrokapilary /3/ z umiesz-
czonym w jej wnętrzu rdzeniem formuje się za-
tyczkę /5/, które wbija się w przelotowy otwór 
dla trwałego umocowania mikrokapilary /3/, 
W czasie układania przewodu /1/ wzdłuż nawad-
nianych roślin z wnętrza mikrokapilar /3/ usu-
wa się rdzenie uzyskując całkowite drożność 
całego systemu. /1 zastrzeżenia/ 

A01N 
CÜ7D" 

P. 253667 85 05 28 

Pierwszeństwo 84 05 29 - RFN /nr P 34 19 994.2/ 

Hoechst AG, Frankfurt n/Menem, RFN. 

Środek chroniący rośliny 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest 
obniżania fitotoksyczności herbicydów w upra-
wach roślin użytkowych, 

środek według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że Jako substancję czynna zawiera związek 
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o wzorze 1, w którym X oznacza O albo S; R i 
R oznaczają Ht chlorowiec, elkil, alkokey, 

CN, NO albo CF,; R2 oznacza H albo alkil; 

Y oznacza ewentualnie podstawiona grupę alki-
lenowę albo fenylenowa 1 Z oznacza grupę ker-
bokeylanu, eetru, a amidu kwasu karboksylowego. 
nitrylu albo tioaaidu. /l/ zastrzeżeń/ 

A23L P. 252138 85 02 26 

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłataja w 
Krakowie, Kraków, Polska /Piotr Tomasuk, 
Włodzimierz Zawadzki/. 

Sposób wytwarzania esencji zapachowej 
o woni hydrolizatu białkowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza-
nia esencji zapachowej o woni hydrolizatu biał-
kowego, przydatnej do nawaniania produktów 
spożywczych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, že 
skrobię ziemniaczana miesza się z aminokwasem, 
przy czym mieszanina zawiera od 0,1 do 50% 
wagowych aminokwasu, korzystnie glutaminy o 
wzorze ogólnym C-H-QN-OJ, ogrzewa od lh do 

10h w temperaturze od 150 do 200°C, w urzą-
dzeniu zapewniającym skraplanie się lotnych 
produktów, a następnie chłodzi i rozdrabnia 
w znany sposób. /2 zastrzeżenia/ 

A23L P. 252139 65 02 26 

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie, Kraków, Polska /Piotr Tomasik, 
Włodzimierz Zawadzki/. 

Sposób wytwarzania esencji zapachowej 
o woni palonych kasztanów jadalnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza-
nia esencji zapachowej o woni palonych kasz-
tanów Jadalnych, przydatnej do nawaniania pro-
duktów spożywczych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
skrobię ziemniaczane miesza się z aminokwasem, 
przy czym mieszanina zawiera 0,1-50% wagowych 
aminokwasu, korzystnie tryptofanu o wzorze 
ogólnym c
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Hi2 N2 02» ° 9 r z e w a o d l n d o 1 0 h * 
temperaturze od 150 do 200°C, w urządzeniu 
zapewniającym skraplanie się produktów lotnych, 
a następnie chłodzi 1 rozdrabnia w znany spo-
eób. /2 zastrzeżenia/ 

A23L P. 252140 85 02 26 

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie, Kraków, Polska /Piotr Tomasik , 
Włodzimierz Zawadzki/. 

Sposób wytwarzania esencji zapachowej 
o woni kakao . 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza-
nia esencji zapachowej o woni kakao, służącej 

do nawaniania produktów spożywczych. 
Sposób według wynalazku polega na tym, że 

skrobię ziemniaczana miesza się z aminokwasem, 
przy czym mieszanina zawiera 0,1-50% wagowych 
aminokwasu, korzystnie izoleucyny o wzorze ogól-
nym C

6

H

1 3
N O 2 , ogrzewa od lh do 10h w tempera-

turze od 150 do 200°C, w urządzeniu zapewnia-
jącym skraplanie się lotnych produktów, e nae-
tępnie chłodzi i rozdrabnia w znany sposób. 

/2 zastrzeżenia/ 

A23L P. 252141 85 02 26 

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie, Kraków, Polska /Piotr Tomasik, 
Włodzimierz Zawadzki/. 

Sposób wytwarzania esenci i zapachowe.! 
o woni karmelu 

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie, Kraków, Polska /Piotr Tomasik, 
Włodzimierz Zawadzki/. 

Sposób wytwarzania esencji zapachowej 
o woni karmelu 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie wytwarza
nia esencji zapachowej o woni karmelu, służę-
cej do nawaniania produktów spożywczych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
skrobię ziemniaczana miesza się z aminokwasem, 
przy czym mieszanina zawiera 0,1-59% wagowych 
aminokwasu, korzystnie alaminy o wzorze ogól
nym C,H_NO„, ogrzewa od lh do lOh w tempera
turze od 150 do 200 C, w urządzeniu zapewnia
jącym skraplanie się produktów lotnych, a nas
tępnie chłodzi i rozdrabnia w znany sposób. 

/2 zastrzeżenia/ 

A23L P, 252148 85 02 28 

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłataja 
w Krakowie, Kraków, Polska /Piotr Tomasik, 
Włodzimierz Zawadzki/. 

Sposób wytwarzania esencji zapachowej 
o woni ziarnistej kawy palonej z domieszka 

kakao 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza-
nia esencji zapachowej do nawaniania produk-
tów spożywczych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
skrobię ziemniaczana miesza się z aminokwasem 
przy czym mieszanina zawiera od 0,1 do 50% 
wagowych aminokwasu, korzystnie kwasu aspa-
raginowego o wzorze ogólnym C.H7N0., ogrzewa 

od lh do lOh w temperaturze od 150 do 200C, 
w urządzeniu zapewniającym skraplanie się 
produktów lotnych, a następnie chłodzi i roz-
drabnia w znany sposób. /2 zastrzeżenia/ 

A23L P, 252149 85102 28 

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłataja 
w Krakowie, Kraków, Polska /Piotr Tomasik, 
Włodzimierz Zawadzki/. 

Sposób wytwarzania esencji zapachowej 
o woni pieczonych ziemniaków 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza-
nia esencji zapachowej o woni pieczonych ziem-
niaków, przydatnej do nawaniania produktów 
spożywczych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
skrobię ziemniaczana miesza się z aminokwasem, 
przy czym mieszanina zawiera od 0,1 do 50% 
wagowych aminokwasu, korzystnie chlorowodorku 
liyny o wzorze ogólnym C-H.NJ3 -HC1 lub me-

tloniny o wzorze ogólnym CgH N025, ogrzewa 

od lh do 10 h w temperaturze od 150 do 200°C, 
w urządzeniu zapewniającym skraplanie się 
lotnych produktów, a naetępnie chłodzi i roz-
drabnia w znany sposób. /2 zastrzeżenia/ 
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A47H P. 251677 85 Ol 24 

Hanna Młynarska, Warszawa, Polaka /Hanna 
Młynarska/ 

Wózek zaczepu do zawieszania firanek, 
stor 1 zasłon 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia wózka zaczepu ułatwiającego zawieszenie 
firanek, stor i zasłon. 

Wózek zaczepu do zawieszania firanek, stor 
i zasłon charakteryzuje się tym, że ma korpus 
/1/i zaczep /2/, wykonane jako element Jedno-
lity lub rozłęczny, przy czym kształt korpusu 
/1/Jest odpowiedni do wykorzystywanego kar-
nisza lub prowadnicy. Korpus / 1 / ma płasz-
czyzny ślizgowe /4/ i/lub pośredni element 
lub elementy toczne /3/ współpracujące z kar-
niszem lub prowadnicę. Zaczep /2/ jest nie-
ruchomy, obrotowy lub wahliwy względem kor-
pusu /1/. /8 zastrzeżeń/ 

A61L 
IÖ"5B" 

P. 257460 T 86 01 10 

Politechnika Białostocka, Białystok, 
Polska /Jan Szorc, Henryk Filipów, Sławomir 
Bokier/. 

Urządzenie do mycia i wyjaławiania wieczek 
opakowań blaszanych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania urządzenia umożliwiającego dobre mycie 
i wyjałowienie wieczek blaszanych. 

Urządzenie ma mechanizm podający /2/ wiecz-
ka /I/ na łańcuchy przenośnik /4/ zamontowany 
niżej mechanizmu podającego, łańcuch przenoś-
nika wyposażono w uchwyty magnetyczne zapew-

niając orientację wieczek na przenośniku oraz 
kontrolowane zmianę położenia wieczek w sto-
sunku do uchwytu magnetycznego w fazie obróbki. 
Napięcie łańcucha regulowane Jest za pomoce 
urządzenia napinajęcego /l1/. W dolnej części 
urzędzenia umiejscowiono komorę obróbki ciepl-
nej z instalację wodne /6/ i parę /7/. W górnej, 
lewej części urzędzenia, nad przenośnikiem, 
znajduje się instalacja osuszająca z wentyla-
torem /8/. Wymyte i wyjałowione wieczka odbie-
rane sa przez mechanizm odbierajęcy. 

/8 zastrzeżeń/ 

A63C P. 255293 T 85 09 06 

Andrzej Bacbleda - Żołnierczyk, Zakopane, 
Włodzimierz Stroiński, Zakopane, Polska 
/Andrzej Bachleda - Zołnierczyk, Włodzimierz 
Stroiński/. 

Torowy układ urzędzeń rekreacyjnych 
do treningu saneczkowego zwłaszcza 

w okresie bezenieżnym 

Układ torowy składa się z toru zjazdowego 
i transportowego, pojazdów - saneczek oraz 
wciągarki współpracującej z torem transporto-
wym i saneczkami. 

Tor zjazdowy składa się z rozłącznych ele-
mentów ukształtowanych w formie rynny. Niek-
tóre elementy wyprofilowane sę w łuki pozwa-
lające formować zakręty toru. Pojazdy - sa-
neczki w tylnej części kadłuba zaopatrzone aa 
w dwie rolki, natomiast w przedniej części w 
wolant mocowany na osi i sterowany przez pa-
sażera, umożliwiajęcy hamowanie, jazdę śliz-
gowe lub na kołach. Wcięgarka wyposażona w 
silnik elektryczny i przekładnię napędza sa-
neczki na linie stalowej. /4 zastrzeżenia/ 
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D Z I A Ł 8 

ROŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

80ID 
C05F 

P. 252004 85 02 18 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrow-
skiego, Gliwice, Polska /Jerzy Pikoń, Jan 
Helheann/. 

Osadnik komorowy z wypełnieniem płytowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia Małogabarytowej i wysokosprawnej konstruk-
cji osadnika komorowego. 

Osadnik na ukośny, równoległy układ płyt 
/5/, perforowany kolektor dolotowy /1/ usytu-
owany wzdłuż układu płyt wewnątrz komory dop-
ływowej /3/ mającej poprzeczne perforowane 
ściana /4/ oraz komorę odpływowe /7/ z per-
forowana poprzeczne ściana /6/, w której 
umieszczony jest wzdłużny« perforowany kolek-
tor odpływowy /8/. /5 zastrzeżeń/ 

Bo1F P. 252313 85 03 07 

Instytut Włókiennictwa, Łódź, Polska 
/Tadeusz Biegasik, Dan Madej, Henryk Włodar-
czyk/. 

Urządzenie do mieszania eurowców 
włóknistych z proszkami 

Urządzenie do mieszania surowców włóknis-
tych z proszkami zawiera urządzenie /1/ do 
dozowan a proszku, które usytuowane jest nad 
transporterem /2/, po którym przesuwa się 
pokład surowca /3/ do rozluźniającego wałka 
/4/, a pod wałkiem /4/ rozluźniającym znaj-
duje się przesłona /5/, zaś pomiędzy altowy-
mi bębnami /6/ i /7/ rozluźniającym wał-
kiem /4/ Jest umieszczony wentylator /8/, a 
za bębnami /6/ i /7/ transporter /l1/. 

Urządzenie według wynalazku może być sto-
sowane w liniach technologicznych do wytwarza-
nia materiałów włókienniczych klejonych 
proszkami. /1 zastrzeżenie/ 

BOI J P. 252058 85 02 21 
B"0"gg 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, 
Polska /Jan Iwiński, Ewa Kępa, Janusz Obojski/. 

Aparat strumienlcowy do prowadzenia operacji 
wymiany pędu lub masy oraz do prowadzenia 
reakcji chemicznych w układach wielofazowych 

Aparat strumienlcowy według wynalazku charak
teryzuje się tym, ze w komorze zasysania /2/ 
ma umieszczone centrycznie wokół dyszy roboczej 
/l/ i konfuzora /4/ przegrodę /7/ o kształcie 
cylindrycznym, która na wysokości odpowiadają
cej odległości od wylotu z dyszy /1/ do wlotu 
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do konfuzora /4/ na co najmniej dwa równomier-
nie rozłożone otwory /3/ o Jednakowych śred-
nicach, przy czyn stosunek powierzchni prze-
kroju poprzecznego komory mieszenia /5/ do 
powierzchni przekroju wylotu dyszy /1/ wynosi 
od 7,5 do 9,0, natomiast stosunek sumarycz-
nej powierzchni otworów /3/ do powierzchni 
przekroju poprzecznego konory mieszania /5/ 
wynosi od 0,64 do 0,70. /2 zastrzeżenia/ 

B06B P. 252188 85 03 01 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska 
/Antoni Latuezek, Zygmunt Zawisławaki, 
Elżbieta Kotlicka/. 

Sposób wytwarzania i rezonator stojących fal 
ultradźwiękowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza-
nia stojących fal ultradźwiękowych za pomocą 
prostego urządzenia. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
stojąca ultradźwiękowa falę powierzchniowa 
wytwarza się przez nałożenie dwóch fal powierz-
chniowych /2, 2/ o przeciwnych kierunkach 
propagacji 1 o identycznych częstotliwościach 
1 fazach na powierzchni bocznej walca /3/ o 
obwodzie równym 'całkowitej wielokrotności tych 
fal /2, 2 / . W celu wytworzenia fali krawę-
dziowej obie fale /2, 2'/ nakłada się na po-
wierzchnię boczne krążka. 

Rezonator fali powierzchniowej zawiera 
walec /3/ o obwodzie równym całkowitej wielo-
krotności długości fal /2, 2'/ wytwarzanych 
przez generator /1/ usytuowany na powierzchni 
bocznej tego walca /3/. Walec /3/ może być 
wykonany z piezoelektryka, a oba jego dna mo-
gę być metalizowane i podleczone do źródła 
napięcia stałego. Na powierzchni bocznej walca 
/3/ może być noparowana cienka warstwa metalu 
/6/. /5 zastrzeżeń/ 

B07B P. 252187 85 03 01 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska 
/Zygmunt Zawisławski/. 

Sposób rozdzielania proszku według 
wielkości ziaren 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie rozdziela-
nia częstek proszku o bardzo małych średni-
cach i gęstościach, zwłaszcza w celu zwiększe-
nia zdolności rozdzielczej obrazu kserograficz-
nego. 

Sposób polega na tym, że proszek wysypuje 
się swobodnie porcjami, z określonej wysokości 
dostooowanej do rodzaju rozdzielanego proszku, 
na przesuwajęce się poziome podłoże. 

/1 zastrzeżenie/ 

B07C P. 252019 85 02 19 

Zakłady Ceramiki Radiowej "Cerad", 
Warszawa, Polska /Krzysztof Lubaniak/. 

Urządzenie do sortowania cienkich płytek 
ceramicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie mechanicz-
nego sortowania cienkich płytek ceramicznych. 

Urządzenie ma wibracyjny podajnik ze stru-
mieniem powietrza, w którym tor /2/ przebiegu 
płytek sortowanych Jest podzielony na dwie * 
części, przy czym w pierwszej części nad to-
rem /2/ znajduje się otwór /3/ z regulowana 
wysokośćię. Za otworem /3/ znajduje się na-
cięcie /4/ zwężające tor /2/ do grubości Jed-
nej płytki, a dalej znajduje się otwór /5/ 
sortujący zgrubnie, wycięty pod ketem najko-
rzystniej 45° od strony wejścia płytek, a od-
cinek /6/ dolnej krawędzi otworu /5/ nie do-
chodzi do toru /2/ na długości równej wymia-
rowi co najmniej dwóch boków sortowanych pły-
tek, natomiast wysokość odcinka /7/ między 
odcinkiem /6/, a torem /2/ tak się dobiera, 
aby umożliwiała przechył płytki przy przejściu 
na druga część toru /2/, która Jest podzielo-
na na co najmniej trzy segmenty, przy czym 
co najmniej dwa segmenty aa wyposażone w ot-
wór /3'/ z regulację wysokości do wielkości 
jednego boku płytki sortowanej przy uwzględ-
nieniu odległości /3'/ od toru /2/ oraz otwory 
/9/ i /9'/ sortujące na żędany kształt obrze-
że, raz dolnej, raz górnej części płytki. 

W środku otworów /9/ i /9'/ znajduje się 
ruchoma zapadka /10/, w dolnej części, której 
Jest nacięcie /li/, którego krawędzie /12/ i 
/13/ tworzę kat prosty, przy czym krawędź /12/ 
od strony wejścia płytki Jest wygięta w kierun-
ku środka podajnika, a druga krawędź /13/ do 
środka otworu /9/. IV segmencie érodkowym znaj-
duje się co najmniej joden otwór /3/ z re-
gulacja wysokości. . /2 zastrzeżenia/ 

B21O P. 255576 T 85 09 27 

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława 
Staszica, Gliwice, Polska /Edward Zgłobicki, 
Roman Wuatow6ki, Kazimierz Rytel, Tadeusz 
Hatalak, Wojciech Szulc, Józef Ruliński/. 

Trzpień do ciągnienia rur 

Przedmiotem wynalazku jest trzpi-eń do ciąg-
nienia rur na ciągarkach ławowych i bębnowych, 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia takiego trzpienia do cięgnienia rur, któ-
rego konstrukcja umożliwiałaby stosowanie 
przemiennego sposobu odkształcania rury w jed-
nym przejściu np. poprzez ściskanie i roztła-
czanie. Trzpień według wynalazku po stożkowo-
zbieźnej i cylindrycznej części ma roztłacza-
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Jęcą rozbieżne część, której największy wy-
miar »krajny d 3 w przekroju poprzecznym speł-
nia nastepuje.ce zależność t 

gdzie i d 2 i d. - największe wymiary ekrejne 

w przekroju poprzeoznym kalibrującej i wejś-
ciowej części trzpienia. Kształt geometrycz-
ny roztłaczającej części trzpienia Jest taki, 
że w miejscu jej połączenia z kalibrująca 
częścią powstaje uskok, który z wewnętrzna 
ścianką rury tworzy komorę ciśnieniową. 

/2 zastrzeżenia/ 

B21F P. 252229 85 03 04 

Biuro Projektów i Kompletacji Ooataw Maszyn 
i Urządzeń Hutniczych "Hutmaszprojekt-Hapeko", 
Katowice, Polska /Clan Piskoń/. 

Prostownica promieniową do prętów 
ciągnionych 

vWynalazek rozwiązuje zagadnienie konstruk-
cji urządzenia do prostowania prętów ciągnio-
nych, mającego zwartą budowę 1 posadowionego 
na jednym fundamencie, na który podczas pracy 
urządzenia nie przenoszą się momenty obrotowe. 

Prostownica ma korpus /I/, w którym w dolnej 
części zabudowany jeat silnik napędowy /?/, 
napędzający przekładnię zębatą /3/ umieszczo-
ną w górnej części korpusu /I/. W tym samym 
korpusie /l/ ułożyekowane są wały /4 i 5/ 
dwóch rzędów rolek prostujących, z których rol-
ki górnego rzędu sa napędz-ane od przekładni 
zębatej /3/. Wał /4/ środkowej rolki rzędu 
górnego połączony jest od tyłu prostownicy 
łącznikiem przegubowym /7/ z klatką zębatą 

rozdzielcze /8/, która łącznikami przegubowymi 
/9/ połączoną Jest z wałami /5/ dolnego rzędu 
rolek prostujących, których położenie jest 
nastawialne w płaszczyźnie poziomej i pionowej, 

/4 zastrzeżenia/ 

B21J P. 252125 85 02 27 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S.t .Staszica, 
Kraków, Polska /Robert Szyndler, Stanisław 
Szmit, Dan Sińczak/. 

Sposób kucia odkuwek o kształtach 
osiowosymetrycznych 

Przedmiotem wynalazku Jest sposób kucia od-
kuwek o kształtach osiowosymetrycznych na 
przykład głowic silników spalinowych lub kół 
zębatych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyelimino-
wania braków powodowanych powstawaniem rozwars-
twień 1 pęknięć wewnętrznych w obszarach rza-
dzizn wlewka. Sposób kucia według wynalazku 
polege na wykonaniu z wlewka prostopadłościa-
nu, spęczeniu go i rozcięciu na dwie części 
wzdłuż osi głównej wlewka. Następnie po zao-
krągleniu krawędzi prostopadłych do przebiegu 
włókien wlewka, poddaje się go kuciu w matry-
cach lub kowadłach profilowych. 

/I zastrzeżenie/ 

B238 P. 252270 85 03 05 

Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski, 
Poznan, Polska /Irakli Zautaszwili, Marek 
Ouszczak, Mieczysław Blumreder, Ryszard Grosz/, 

Mechanizm przesuwu ramienia wiertarki 
promieniowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uniezalez~ 
nienia nakrętki nośnej /2/ śruby pociągowej 
/I/ mechanizmu przesuwu ramienia wiertarki 
promieniowej od wpływu na nią odchyleń ramie-
nia od osi pionowej. 

W tym celu powierzchnia styku pomiędzy nak-
rętką nośną /2/ śruby pociągowej /I/ lub ele-
mentem z nią związanym a elementem związanym 
z korpusem /3/ ramienia wiertarki na przykład 
tulei z kołnierzem /A/ ma charakter liniowy 
i ukształtowana Jest przykładowo w postaci 
współosiowych podłużnych występów /9/ utworzo-
nych przez kuliste lub zbieżne płaszczyzny 
jednego ze stykających się elementów /2 i 7/ 
przy czym oś tych występów /9/ przechodzi 
przez oś śruby pociągowej /I/ 1 jest w przy-
bliżeniu prostopadła do płaszczyzny przecho-
dzocej przez oś słupa wiertarki i środek cięż-
kości jej ramienia. /I zastrzeżenie/ 
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6230 P. 252260 65 03 06 

Przedsiębiorstwo Projektowo-Technologiczne 
Przemysłu Taboru Kolejowego "Taekoprojekt", 
Poznań, Polska /Józef Kawecki/. 

Sposób wytwarzania płaszczy krążnlków, 
z gniazdami łożyskowymi, do przenośników 
i urządzenie do wytwarzania płaszczy 
krążników, z gniazdami łożyskowymi, 

do przenośników taśmowych 

W sposobie według wynalazku grubościenna 
rurę stalowa poddaje eię cięciu ne odcinki 
równe każdy połowie długości płaezcza krażnika. 
Następnie z Jednej etrony każdego odcinka, 
przy krawędzi od strony wewnętrznej, wykonuje 
się płytkie zatoczenia i poniżej krawędzi wy
konuje się rowkowe podtoczenie. 

Z drugiej etrony każdego odcinka, także 
od strony wewnętrznej, wykonuje eię płytkie 
zatoczenie łącznikowe. Ponadto wykonuje się 
łęcznik rurowy. Następnie wykorzystując stałe 
matrycę z wybraniami kształtowymi, na obu Jej 
końcach, odpowiadającymi zarysowi zewnętrzne
mu kształtowych gniazd łożyskowych 1 z osiowym, 
centrującym wypraniem pilotowym, oraz stemple 
zaciskowe z pilotem centrującym, współpracują
ce ze stałą matrycą, wtłacza się na zimno • 
kształtowe gniazda łożyskowe, krawędziami koł
nierza czołowego, symetrycznie. Jednocześnie 
i przećiweobnie, w rowkowe podtoczenia dwóch 
odcinków płaezcza krażnika, nadając wepółosio-
wość gniazdom łożyskowym, po czym zaciska się 
krawędzie tych kołnierzy czołowych wewnętrz
nym pierścieniem zaciskowym stempla, w te row
kowe podtoczenia. Po usunięciu stałej matrycy 
wprowadza się na Jej miejsce łącznik rurowy i 
ustala eię Jego położenie względem płytkich 
zatoczeń łącznikowych obydwóch odcinków płasz
cza krażnika. Następnie wtłacza się ten łącznik 
rurowy w płytkie zatoczenia łącznikowe, dzia
łając siłami przeciweobnie na stemple zacis
kowe. 

Urządzenie według wynalazku etanowi prasę 
hydrauliczną o symetrycznym układzie poziomym 
cylindrów, osadzonych w łożach korpusu prasy, 
których tłoczyeka działają przeciwbieżnie. 
Ma ono na końcach tłoczysk /21 i 22/ cylindrów 
mocowanych w obsadach usytuowanych wzdłuż osi 
wzdłużnej korpusu, osadzone stemple /10/ za-
ciekowe z pilotem centrującym, ukształtowane 
według obrysu wewnętrznego kształtowych gniazd 
łożyskowych. Każdy z obu stempli zaciskowych 
ma zewnętrzny pierścień oporowy 1 wewnętrzny 
pieróclań zaciskowy. Wzdłuż osi krótkiej, po
przecznej korpusu urządzenia, prostopadle do 
osi wzdłużnej, w części środkowej korpusu, są 
mocowana w obsadach dwa cylindry z tłoczyekami 
/23, 24/ działającymi przeciwbieżnie. Na koń
cu każdego tłoczyeka osadzona Jest jedna 
część dwudzielnego pierścienia /15/ prowadzą
cego. Ponadto urządzenie ma w dolnej części 
korpueu, w oei prostopadłej do osi wzdłużnej 
1 osi krótkiej, poprzecznej, przechodzącej 
przez punkt przecięcia eię tych oei, usytuowa
ny cylinder /29/ z tłoczyekiem /30/ wprowa
dzającym i usuwającym matrycę stałą, na prze
mian z łącznikiem rurowym łączący* obie części 
płaszcza krażnika. /2 zastrzeżenia/ 

B23K P. 252122 85 02 27 
HOTT 

Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodni-
ków "Unitra-Cemi", Zakład Doświadczalny 
Urządzeń Technologicznych, Warszawa, Polaka 
/Józef Lewandowski, Michał Lenczewski/. 

Sposób i zespół ustalania pasków ażuru 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększe-
nia dokładności ustalania paska ażuru przed 
operacją technologiczną lutowania układów 
scalonych. 

Sposób według wynalazku polega na uniesie-
niu pasków ażuru przez podbijak zamocowany 
w prowadnicy. Zespół według wynalazku ma za-
moeowany obrotowo w prowadnicy /12/ podbijak 
/10/, którego dłuższe ramię stanowi obciężnik, 
a ramię krótsze zakończone jest wstępem do 
podnoszenia paska ażuru /15/. 

/2 zastrzeżenia/ 

B23K P. 257764 86 02 03 

Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Elektrycznych "Kornel", Katowice, Polska 
/Franciszek Damróz, Jerzy Kozdoń, Zygmunt 
Gutmajer/. 
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Urządzenie do zgrzewania, zwłaszcza 
wyprowadzeń przewodów nawojowych do 

działek komutatorów naszyn elektrycznych 

Celem wynalazku Jest poprawa Jakości połą-
czeń uzwojenia twornika lub wirnika. 

Urządzenie charakteryzuje aie tym, ze na 
zespół chłodzenia powietrzem końców elektrody 
zgrzewczej /A/ i kontaktującej /3/ oraz zgrze-
iny, przy czym powietrze chłodzące dopływa 
z pneumatycznego układu sterowania naciskiem 
elektrody zgrzewczej /4/ poprzez zawór i waż 
zakończony dysza. Nacisk elektrody kontaktu-
jącej /3/ na działkę komutatora wywierany 
jest sprężynę oddziaływujęca na dźwignię do-
ciskowe /19/, w której umieszczona Jest elek-
troda '/3/. /2 zastrzeżenia/ 

B23P P. 252191 85 03 01 

Bytomsko-Rudzkie Gwarectwo Węglowe, 
Państwowe Przedsiębiorstwo Wielozakładowe, 
Kopalnia Węgla Kamiennego "Miechowice". Bytom, 
Polska /Marian Małachcwski, Ernest Lang, 
Manfred Stoklosa/. 

Sposób obróbki mechanicznej, zwłaszcza 
czyszczenia zewnętrznej powierzchni 
przedmiotów metalowych o kształcie 

cylindrycznym i urządzenie do obróbki 
mechanicznej, zwłaszcza czyszczenia 
zewnętrznej powierzchni przedmiotów 
metalowych o kształcie cylindrycznym 

Sposób obróbki mechanicznej polega na tym, 
że wyprostowany przedmiot metalowy, a zwłasz-
cza rdzennik kopalnianego stojaka ciernego 
umieszcza się jego koronę na wspornikach sanie 
mocujących i unieruchamia za pomoce zastawki 
ryglującej /37/, a koniec rdzennika umieszcza 
się w głowicy czyszczącej /ll/ ( po czym włącza 
się napęd wirujęcej osłony /8/ wraz z głowicę 
czyszczęcę /11/, a z kolei włącza się zestaw 
hydraulicznych siłowników /18 i 19/ i wsuwa 
się co najmniej jednokrotnie czyszczony przed-
miot metalowy dogodnie z prędkością do 0,1 
m/sec, do wirującej głowicy czyszczącej /li/, 
przy czym noże zabudowane w głowicy czyszczę-
cej / H / wykonuję operację obróbki powierzch-
niowej korzystnie z prędkością obrotowe 155 
obr./min., przy kacie natarcia dogodnie 15° 
oraz nacisku noży na zewnętrzne powierzchnię 
przedmiotu metalowego najkorzystniej 15 kG, 
a po przsjściu całej rury rdzennika przez 
głowicę czyszczęcę / H / zmienia się kierunek 
przesuwu tłoczysk hydraulicznych siłowników 
/18 i 19/ i wysuwa przedmiot metalowy z gło-
wicy czyszczącej /li/, po czym zdejmuje się 
zastawkę regulujęca /37/ i zdejmuje się przed-
miot metalowy ze wsporników sanie mocujących. 

Urzędzenie do obróbki mechanicznej charak-
teryzuje się tym, że na górnej stopce pod-
łużnego dwuteownika /2/ konstrukcji wsporczej 
z jednej etrony zainstalowany Jest kolejno: 
na podbudowie /3/ eilnlk elektryczny /A/, 
sprzęgło elastyczne /5/, przekładnia /6/, ko-
lejno sprzęgło elastyczne /7/ połączone z 
wirującą osłonę /&/ osadzone na dwu ślizgowych 
łożyskach /9 i 10/, których obudowa przymoco-
wana jest do górnej stopki podłużnego dwute-
ownika /2/, przy czym za drugim łożyskiem /10/ 
na wirujęcej osłonie /8/ zamocowana jest gło-
wica czyszczęca /li/, podczas gdy z drugiej 
strony na górnej stopce podłużnego dwuteowni-
ka /2/ zainstalowane sasanice mocujęce, zbu-
dowane z poziomo usytuowanej płyty /12/, do 
której przymocowany Jest od góry pionowy płas-
kownik /13/, a od dołu płyta /12/ zaopatrzona 
Jest po obu stronach w obejmy stopki podłuż-
nego dwuteownika /2/, stanowięce prowadnica 
sanie mocujęcych z tym, że jedna obejma sanie 
mocujęcych poleczona jest łęcznikiem z tłoczys-
kiem siłownika /18/, którego z kolei korpus 

połęczony jest z tłoczyskiem siłownika /19/, 
przy czym korpus siłownika /19/ przymocowany 
jest połączeniem sworzniowym do środnika pod-
łużnego dwutsownika /2/, a ponadto korpus si-
łownika /18 i 19/ opiera się na listwie prowa-
dzącej w postaci kątownika przymcowanego do 
órodnlka podłużnego dwuteownika /2/, podczas 
gdy napęd i zestaw czyszczęcy oddzielony jest 
od otoczenia osłona /27/, osadzone na wspor-
nikach /28 i 29/. 

Sposób oraz urzędzenie według wynalazku 
przeznaczona sa szczególnie do regeneracji 
poprzez obróbkę powierzchniowe rdzenników 
kopalnianych stojaków ciernych, 

/6 zastrzeżeń/ 

B23P P. 252192 85 03 01 

Bytomsko-Rudzkia Gwarectwo Węglowe, 
Państwowe Przedsiębiorstwo Wielozakładowe, 
Kopalnia Węgla Kamiennego "Miechowice". Bytom, 
Polska /Marian Mnłachowski, Ernest Lang, 
Manfred Stoklosa/. 

Sposób obróbki mechanicznej, zwłaszcza 
czyszczenia wewnętrznej powierzchni 
przedmiotów metalowych o kształcie 
cylindrycznym i urządzanie do obróbki 
mechaniczne j , zwłaszcza czyszczenia 
wewnętrznej powierzchni przedmiotów 
metalowych o kształcie cylindrycznym 

Sposób obróbki mechanicznej polega na tym, 
że po sprawdzeniu prostoliniowoéci przedmiotu 
metalowego, zwłaszcza spodnika z zadkiem ko-
palnianego stojaka ciernego oraz wypełnieniu 
luki w powierzchni wewnętrznej zamka korzyst-
nie poprzez umieszczenie w niej klina, insta-
luje się przedmiot metalowy na wspornikach 
/3 i A/, a następnie do nich przymocowuje się, 
po czym do wewnątrz przedmiotu metalowego wpro« 
wadzą się co najmniej jeden raz współosiowo 
głowicę czyszczęcę /li/ korzystnie z prędkoecię 
posuwu od 0,01 - 0,1 m/sec, oraz prędkościę 
obrotowe - 450 obr./min. przy kecie natarcia 
noży czyszczęcych dogodnie 15° oraz sile nacis-
ku noży czyszczęcych na powierzchnię wewnętrz-
ne najkorzystniej od 5 do 20 kG, a po osięg-
nięciu odpowiedniej odległości wysuwa się gło-
wicę czyszczęcę /li/ do pozycji wyjściowej. 

Urzędzenie do obróbki mechanicznej charak-
teryzuj» się tym, że na górnej stopce podłuż-
nego dwuteownika /2/ konstrukcji wsporczej za-
instalowane sę wsporniki /3 i 4/ na przedmiot 
metalowy, a na drugiej stronie podłużnego dwu-
teownika /2/ usytuowane sę sanies, do których 
przymocowany Jest rozłącznie silnik elektrycz-
ny /!/ stanowiący podstawowy element zestawu 
napędowego, przy czym zestaw napędowy połęczony 
Jsst z żerdzie napędowe /10/, połączona na 
drugim końcu z głowicę czyszczęcę /li/, przy 
czy» przed głowicę czyszczęcę /li/ żerdź n«pę>-
dowa /10/ umieszczona jest w regulatorze współ-



Nr 18 /332/ 198G BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO g 

oeiowości, podczas gdy sanice zbudowane eę z 
poziomo usytuowanej płyty, zaopatrzonej od 
dołu po obu stronach w obejmy stopki podłuż-
nego dwuteownlka /2/, przy czym jedna obejma 
sanie połączona Jest łącznikiem /15/ z tło-
czyskiem siłownika /16/, którego z kolei kor-
pus połączony Jest z tłoczyskiem siłownika 
/17/ i przymocowany jest połączeniem sworznio-
wy« do środka podłużnego dwuteownlke /2/, a 
obydwa korpusy siłowników /16 i 17/ opierają 
sie na listwie prowadzącej przymocowanej do 
érodnika podłużnego dwuteownika /2/. 

Sposób oraz urzędzenie według wynalazku 
przeznaczone sa szczególnie do regeneracji 
poprzez obróbkę powierzchniowa wnętrz zamka i 
•podniká kopalnianego stojaka ciernego. 

/7 zastrzeżeń/ 

B248 P. 251555 85 01 14 

Fabryka Maszyn Odlewniczych, Kraków, Polska 
Danek, Janusz Gajek, Adam Sliwiński/. 

Automatyczna linia szlifierska 

Celem wynalazku Jest skonstruowanie przelo-
towej, automatycznej linii szlifierskiej do ob-
róbki zgrubnej pary płaszczyzn równoległych. 

Automatyczna linia szlifierska, zawierajęca 
szlifierki 1 urzędzenia transportowe, składa 
się z dwóch transportowych urządzeń /i/ usytu-
owanych względem siebie pod ketem równym katowi 
rozwartemu zawartemu pomiędzy dwiema parami 
płaszczyzn równoległych poddawanych obróbce, 
pomiędzy którymi znajduje się urzędzenie prze-
ładunkowe /7/ ze spychaczem /8/. Każde z urzą-
dzeń /I/ na po dwa usytuowane naprzeciw siebie 
szlifierskie zespoły /4/* przed którymi umiesz-
czone sę czujniki /6/ sterujące napędowymi sil-
nikami /2/» a za zespołami szlifierskimi /A/ 

umieszczone aa czujniki /5/, sterujęce ukła-
dem napędowym przesuwu wrzecienników szli-
fierek w poszczególnych zespołach /4/. 

/2 zastrzeżenie/ 

328C 
WZ5 

P. 251185 84 12 20 

Stanisław Jungowicz, Krościenko nad 
Dunajcem, Polska /Stanisław Jungowicz/. 

Sposób budowy obiektów mieszkalnych, 
inwentarskich z glinobloków 
w szkielecie żelbetonowym 

Celem wynalazku jest zmniejszenie kosztów 
budowy obiektów mieszkalnych i inwentarskich. 

Sposób budowania obiektów z glinobloków w 
szkielecie żelbetonowym polega na tym, że su
rowiec budowlany czerpie się bezpośrednio z 
podłoża, następnie formuje się go w bloki, 
suszy na kondygnacjach 1 bezpośrednio z pomoce 
zaprawy wypełnia się nim szkielet żelbetonowy, 
tworząc ściany. /2 zastrzeżenia/ 

B29C P. 252247 . 85 03 05 

Tolimir Sawicki, Otwock, Polska /Tolimir 
Sawicki/. 

Mechaniczna wtryskarka tłokowa do 
termoplastycznych tworzyw sztucznych 

Celem wynalazku Jest skrócenie cyklu pracy 
wtryskarki oraz wyeliminowanie możliwości pow-
stawania przelewów lub niecałkowitego wypeł-
nienia formy. 

Wtryskarka tłokowa, w której wtrysk tworzy-
wa do formy odbywa się w czasie dwufazowego 
zamykania się formy, według wynalazku charak-
teryzuje się tym, że uplastycznione w cylind-
rze /16/ tworzywo zostaje wtryenięte do zamyka-
Jęcych się połówek formy /18, 19/ za pomocą 
tłoka /li/ poruszanego korbowodami /!/ i prze-
gubem /10/. W tym czasie połówka /19/ formy 
przemieszcza się w kierunku połówki /18/ za 
pomoce korbowodów /4/ z prz&gubami /9/, popy-
chaczaml /15/ i sprężynami /25/, aż do sztyw-
nego zamknięcia obu połówek /18, 19/ formy 
tulejami /22/. /i zastrzeżenie/ 
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B29C P. 252291 65 03 05 

Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego 
"Stomil", Sanok, Polska /Wojciech Bogdanówicz, 
Piotr Dalętka, Edward Józefczyk, Dan Komorow-
aki, Adam Lisowski, Zbigniew Pisiewicz, 
Zbigniew Sieniawski/. 

Sposób wykonywania konfekcji gumowej 
i przyrząd do stosowania tego sposobu 
współpracujący z głowicę wytłaczarki 

Celem wynalazku Jest zapewnienie dokład-
ności namiarów wagowych, zwłaszcza dla małych 
konfekcji oraz wyeliminowanie zagrożenia ręk 
pracownika obsługującego urządzenie wykonujące 
konfekcję gumowe. 

Zgodnie z wynalazkiem wytłaczany rdzeń z 
mieszanki gumowej jest odcinany w miejscu 
opuszczania ustnika wytłaczarki /7/ za pomoce 
dwustronnego noża tnęcego /6/, przemieszcza-
jącego się w równych cyklach wzdłuż powierzch-
ni czołowej ustnika wytłaczarki i będącego z 
nia w ciągłym styku. Przyrząd stanowi rama 
główna /I/ z zamocowanymi do niej płytę górne 
/2/, płyta dolne /3/ i prowadnicami kołowymi 
/4/'. Po prowadnicach /4/ przemieszcza się 
suwak tnący /5/ z nożem tnącym /6/ połęczonym 
z tłoczyskami /8/ siłownika pneumatycznego /9/. 

/3 zastrzeżenia/ 

B62B P. 257624 66 01 24 

Krzysztof Kotliński, Zdzisław Kwlatkowekl, 
Warszawa, Polska /Krzysztof Kotliński, 
Zdzisław Kwiatkowski/. 

Płoza, zwłaszcza ślizgu lodowego 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie zmniej-
szania ciężaru płozy, zwłaszcza ślizgu lodo-
wego. 

Płoza składa się z korpusu wykonanego z 
kształtowników o profilach zamkniętych i ot-
wartych korzystnie w postaci kształtownika o 
profilu integralnym /I/, /2/ oraz wkładki 
ślizgowej /3/ osadzonej w kształtowniku o pro-
filu otwartym /2/ przy pomocy spoiwa /4/ ko-
rzystnie z tworzywa sztucznego. 

/2 zastrzeżenia/ 

B63B P. 252182 85 03 01 

Interster Yachting S.A. Oddział w Szczeci-
nie, Szczecin, Polska /Piotr Raczyński, Janusz 
Charkiewicz/. 

Zespół ratowniczej tyki sygnalizacyjnej 

Celem wynalazku Jest umożliwienie szybkiego 
wyrzucania tyki za burtę statku. 

Zespół zawiera tykę sygnalizacyjne z chorą-
giewka /2/ zamocowane na pręcie nośnym /I/, na 
którym Jest osadzony pływak /3/ i który jest 
zakończony tuleja /4/. Zespół zawiera także 
elementy ustalaja.ee w postaci rurki ustalają-
cej /8/ zamocowanej szeklę na linie nośnej /6/ 
oraz gniazdo z elastyczne wkładkę /li/, zamoco-
wane za pośrednictwem obejmy /9/ do liny nośnej 
/6/. Zespół wyposażony Jest ponadto w elementy 
zdalnego uwalniania tyki w postaci linki /12/ 
przeprowadzonej przez przelotkę /13/ i zaczep 
/14/, przyłączonej do elementu przeciążenio-
wego i doprowadzonej do stałego stanowiska 
obsługi. Zespół znajduje zastosowanie na wszel-
kiego rodzaju jednostkach pływajęcych. 

/4 zastrzeżenia/ 
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8638 P. 252310 85 03 07 

Stocznia Szczecińska 1». A. Marskiego, 
Szczecin, Polska /Zbigniew Kalinowski, Edward 
Pianko, Antoni Rawski, Aleksander Pawlukowicz, 
Zenon Wdowiek/. 

Urządzenie do przemieszczania ładunków, 
zwłaszcza między pokładem statku 

a powierzchnia wody 

Wynalazek rozwiązuje próbie» precyzyjnego 
i bezpiecznego opuszczania z pokładu statku 
różnego rodzaju ładunków. 

Urządzenie według wynalazku zestawione 
jest z prostokątnej ramy /I/ połączonej bez-
pośrednio, lecz obrotowo z pokładem /7/ statku 
za pomoce przegubów /5/ i pośrednio połęczo-
nej z tym pokładem za pomocą siłowników hyd-
raulicznych /6/. W skład urządzenia wchodzi 
chwytak /&/ zamocowany za pomocą, przegubu do 
górnego, poprzecznego dżwigara /2/ ramy /I/ 
oraz dwóch wciągarek /22/ z linami /23/, przy 
czym lina /23/ z jednej wciągarki /22/ bieg-
nie do krążka /25/ umocowanego na szczycie 
chwytaka /8/ # na krążku tym zmienia kierunek 
i biegnie dalej wzdłuż osi chwytaka /8/ 1 na 
końcu ma zawiasie /24/ do mocowania platformy 
/30/. Lina z drugiej wciągarki biegnie zaó do 
Krążka, zamocowanego w przedniej części ramy 
/I/ i poprzez ten krążek biegnie dalej w kie-
runku przemi.szczanej platformy /30/, z które 
połączona jest za pomoce drugiego zawiesi«. 

/9 zastrzeżeń/ 

B65G P. 252029 85 02 18 

Ogólnokrajowe Gwarectwo Węgla Brunatnego, 
Kopalnia Węgla Brunatnego "Konin", Kleczew 
k/Konina, Polska /Janusz Biedrzycki, Roman 
Jabłoński, Kazimierz Furmanik, Kazimierz Brzeg, 
Andrzej Maksymiuk, Zbigniew Krakowski, Włady-
ław Szymański/. 

Mechanizm samoczynny napinania taśmy 
przenośnika taśmowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększe-
nia pewności zabezpieczenia przed poślizgiem 
taśmy i poprawienia niezawodności działania 
przenośnika taśmowego. 

Mechanizm składa się z zespołów napędowych 
/I/ i /2/, podwieszonych z jednej strony do 
wału bębna napędowego /3/, z drugiej zaś, do 
cięgien linowych /4/ 1 /5/. Równolegle do osi 
bębna napinającego /6/ przymocowana jest belka 
/7/. Na końcach belki /7/ umieszczone sa pod-
wójn8 krążki linowe /O/ i /9/. Ha konstrukcji 
przenośnika umieszczone sa inne podwójne krąż-
ki linowe /10/ i /li/, tworzące w przestrzeni 
z krążkami linowymi /8/ i /9/ czworobok, któ-
rego boki leża na jednej płaszczyźnie. Zespoły 
napędowe /I/ i /2/ połączone sa z bębnem napi-
nającym /6/ i wciągarka linowa /12/ cięgnami 
linowymi /4/ i /5/. Oodno z cięgien linowych 
/4/ przymocowane Jest do belki /!/ w połowie 
Jej długości i przechodzi kolejno przez jedon 
z krążków linowych /10/, jeden z krążków li-
nowych /13/, przez krażok linowy /14/ i wraca 
na drugi krążek linowy /13/, na drugi krążek 
linowy /10/ i przechodzi na jeden z krążków 
linowych /8/, na jeden z krążków linowych /9/ 
i poprzez pomocnichy krążek linowy /l'i/ prze-
chodzi na bęben wci<igorki linowej /12/, ürugio 
cięgno linowe /5/ jest również przymocowano 
jednym koncem do belki /7/ 1 dalej przechodzi 
przez bliźniaczy zestaw krążków dając w efek-
cie "lustrzane odbicie" cięgna linowego /4/. 

/2 zastrzeżenia/ 

B65G P. 252202 85 02 28 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Włókienniczych "POLMATEX-CENARO", Łódź, Polska 
/Edward Kamiński, Janusz Lachowski, Tadeusz 
Bartoszkiewicz/. 

Sposób zatrzymywania elementu jezdnego 
oraz urządzenie do zatrzymywania 

elementu jezdnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zdalnego 
eterowania ruchem elementów jezdnych 1 zatrzy
mywania lub uruchamiania elementu jezdnego w 
óciele określonym miejscu. 

Sposób zatrzymywania elementu jednego w 
określonym miejscu toru jezdnego transportu 
samoczynnego polega na tym, że element Jezdny 
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hemuje «i«, bez względu n» kierunek ruchu, 
za pomocą odpowiednio »cerowanego etacjonar-
nego rygla hamującego, w wyniku czego, na 
chwile przed zatrzymanie« zostaje wyłączony 
napęd elementu jezdnego, po czym poruszający 
•i« Jeszcze pod wpływem bezwładności element 
jezdny hamuje aie nadal, do momentu zabloko-
wania rygla, w wyniku czego element jezdny 
zatrzymuje aie. 

Urządzenie do zatrzymywania elementu jezd-
nego składa się z wychylnych szyn ślizgowych /I 
/I/, /2/, uaytuowanych symetrycznie względem 
siebie, przymocowanych do dolnej części ele-
mentu /A/ oraz odpowiednio sterowanego rygla 
hamującego /10/, który współpracuje z szyn« 
ślizgowa /I/ lub /2/ w zależności od kierunku 
ruchu elementu jezdnego /4/, przy czym szynę 
dociskana Jest do rygla sprężyna /9/. Pomiędzy 
wolnymi końcami szyn ślizgowych zamocowany 
jest popychacz /5/ współpracujący z mlkroiecz-
nikiem /6/ osadzonym elastycznie w korytku 
/8/. /2 zastrzeżenia/ 

B65G P. 252273 85 03 05 

Kopalnia Węgla Kamiennego "Staszic", 
Katowice, Polska /Zdzisław Sender, Alojzy Mura, 
Leonard Liduchowski, Paweł Zok, Wojciech-
Skolik, Stanisław Szyngiel, Henryk Rójek, 
Bogdan Gajda, Mirosław Major, Piotr Stanisław-
ski, Henryk Sliwiok, Dan Sikora/. 

Zgrzebło górniczego przenośnika zgrzebłowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie właściwej 
pracy zgrzebła z obniżonym zaczepieniem łań-
cucha ogniwowego, w górniczym przenośniku 
zgrzebłowym, zwłaszcza w przenośniku kątowym. 

Zgrzebło charakteryzuje się ty«, ze piono-
wa płaszczyzna /2/ symetrii zamocowania łańcu-
cha /3/ wyprzedza w kierunku ruchu przenośni-
ka pionowa płaszczyzna /4/ poprowadzona przsz 
dna /5 i 6/ wgłębień roboczych powierzchni 
/7 i 8/ zgrzebła. Wielkość tego wyprzedzenia 
/S/ wynosi od 0,5 do 1,0 odległości osi łań-
cucha /3/ od dolnej powierzchni zgrzebła. 
Wynalazek mote mieć zastosowanie w górniczych 
przenośnikach odstawczych przy bezwnękowej 
eksploatacji wyrobisk ścianowych. 

/I zastrzeżenie/ 

B66C P. 252170 85 02 27 

Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw Maszyn 
i Urządzeń Hutniczych "Hutmaszprojekt-Hapeko" 
Katowice, Polska /Tadeusz ożniewski, Mieczy-
sław Gruszka, Jan Jastrzębski/. 

Zestawy kołowe zwłaszcza do suwnic 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie korygowa-
nia skoszenia kół jezdnych w suwnicach i in-
nych urządzeniach o dużych wymiarach porusza-
jących aię po szynach. 

Zestaw kołowy z oprawami cylindrycznymi 
składa się z koła jezdnego /3/ osadzonego nie-
obrotowo na wale /I/, który ułożyakowany jest 
na łożyskach wahliwych /5/. Łożyska wahliwe 
/S/ osadzone aą minośrodowo w cylindrycznych 
oprawach /7/, które osadzone sa z kolei obro-
towo z możliwością, unieruchomienia w wybranym 
położeniu kątowym w cylindrycznych gniazdach 
/9/ przytwierdzonych do czołownicy /li/ suw-
nicy. . . /7 zastrzeżeń/ 

B66C P, 252179 35 02 28 

Wawrzyniec Gędek, Bronice, Polska 
/Wawrzyniec Gędek/. 

Obrotowy dźwig samochodowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększe-
nia udźwigu obrotowego dźwigu samochodowego. 

Dźwig samochodowy ze składanym do jazdy 
wysięgnikiem i ze składanymi dû jazdy podporami 
bocznymi ramy głównej samochodu z przednimi 
mostami, pod która z drugiej strony przymocowa-
ny Jest poprzez wieniec obrotowy patrol z tyl-
nymi mostami charakteryzuje się tym, że do ramy 
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/ ] / głównej zamocowany Jest przegubowo na 
sworzniu /2/ teleskopowy słup /3/, który gór-
ne częścią /3a/ łączy sie poprzez przegub /4/ 
z wysięgnikiem /5/, w którym umieszczony Jest 
przesuwny element /5a/ z zawieszenie« /6/ zes-
połu wielokrążków» a położenie robocze wysięg* 
nika ustalone jest podpora /!/ w kształcie 
rozwartej litery "L" z ramieniem krótszy« z 
krążkiem /&/ ponad wysięgnikiem, zamocowanej 
wshliwie przy wierzchołku litery "L" na wy-
sięgniku /5/, a dłuższym ramieniem wahliwle 
na sworzniu /9/ prowadzonym wzdłuż górnej 
części słupa w prowadnicach /1O/, przy czym 
poprzez krążek /&/ przełożona Jest lina /li/, 
doczepiona do końca nleprzesuwnej części /5/ 
wysięgnika i do sworznia /12/ łączącego górne 
część słupa z siłownikiem /I3/ ustalającym po-
łożenie słupa. /3 zastrzeżenia/ 

B66C P. 252215 85 03 Ul 

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego 
-PROJMORS", Gdańek, Polska /Mieczysław Czajkow-
ski/. 

Nadajnik wskaźnika wysięgu 

Wynalazek rozwiązuje problem konstrukcji 
nadajnika wskaźnika wysięgu dla żurawi pływa-
jących wskazującego wysięgi geometryczna 1 
przechyłowe. 

Nadajnik charakteryzuje się tym, że poten-
cjometr /I/ jest napędzany zębnikami /2, 7/ i 
współpracującymi z nimi segmentami kół /3, 4/ 
oraz przekładnia krzywkowa ekładajęca się z 
rolki /4/ i krzywki /6/. Segment koła /8/ 
otrzymuje napęd od dźwigni /9/ eprzężonsj ze 
wepora /li/ przez czop /10/. Segment koła /3/ 
otrzymuje ruch powrotny od sprężyny. 

/I zastrzeżenie/ 

B66C P. 252319 85 03 07 

Przedsiębiorstwo Ooświadczalno-Produkcyjns 
Dźwigów Samochodowych "Bumar-Bedes", 
Bielsko-Biała, Polska /Edward Sosna/. 

Układ podporowy 

Przedmiotem wynalazku Jest układ podporowy 
do maszyn roboczych z obrotowym nadwoziem. 
Celem wynalazku Jest zapewnienie równomiernego 
rozkładu stateczności przy ograniczonej licz-
bie podpór. 

Układ podporowy ma dwie podpory /5/ stałe 
oraz dwie podpory /6/ ruchome osadzone na bel-
kach /4/ r którymi zakończony Jest obustronnie 
kadłub /3/ ramy /2/ podporowej. Podpory /5/ 
stałe i podpory /6/ ruchome umieszczone ea na 
przekątnych /10/ # / 11/ ich obrysu /12/. 

/I zastrzeżenie/ 

B66G P. 258534 66 03 21 

Polskie Koleje Państwowe, Kolejowe Zakłady 
Automatyki, Wrocław Polska, /Mieczysław Miedziak 
Andrzej Borkowski/. 
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Chwytak samozaciskowy rozpierany między 
przeciwległymi ściankami podnoszonego 

elementu 

Cele» wynalazku jest opracowanie chwytaka 
do podnoszenia elementów budowlanych lub kons-
trukcyjnych z wewnętrznymi ściankami prosto 
lub krzywoliniowymi. 

Chwytak charakteryzuje się tym, le w dwóch 
parach ramion /I, 5/ połączonych wzajemnie prze-
gubami /!/, przeciwne konce pary dolnych ra-
mion /I/ sa wspólnym przegubem /2/ połączone 
z cięgłem /3/ przełożonym suwliwie przez tu-
leję /4/ do której przegubami /6/ sa dołęczo-
ne drugie konce pary górnych ramion /5/. 
Cięgło /3/ może być podłączone do dowolnego 
mechanizmu podnoszenia, najkorzystniej Jed-
nak Jeśli jest poleczone ze znanym jarzmem 
/8/, w którym obrotowo osadzony krezek /9/ 
jest zawieszony na linie /2O/, prowadzonej 
najkorzystniej przez dwa krężki /21/ dowol-
nego wysięgnika /22/. Para dolnych ramion 
/I/ jest wyposażone we wspornik /li/ z gumo-
wymi klockami /I2/o kształtach prosto lub 
krzywoliniowych. /6 zastrzeżeń/ 

D Z I A Ł C 

CHEMIA I METALURGIA 

CO18 P. 252203 85 02 28 

Józef Nocoń, Poronin, Polska /Józef Nocoń/, 

Sposób utleniania dwutlenku siarki oraz 
urządzenie do utleniania dwutlenku siarki 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu Jest 
zwiększenie efektywnoici procesu utleniania 
dwutlenku siarki. 

Sposób utleniania dwutlenku siarki polega 
na tym, że w warunkach elektrolitycznych wytwa-
rza się dwutlenek ołowiu i na jego powierzchnię 
doprowadza się dwutlenek siarki, który reagujęc 
z dwutlenkiem ołowiu łęczy się w zwięzek aiar- ' 
czanu.ołowiu, a ten w polu elektrycznym proce-
su elektrochemicznego łączy się z resztę kwa-
sowe SO4 powstałe w czasie dysocjacji elektro-
litu oraz woda zawarte w elektrolicie i prze-
chodzi w dwutlenek ołowiu oraz kwas siarkowy. 
Urządzenie do utleniania dwutlenku siarki za-
wiera w obudowie /I/ cylindryczny kolektor 
gazów odlotowych /3/ z zamocowane na nim ba-
teria kolista dysz /4/ usytuowane naprzeciw 
baterii cylindrycznej ogniw akumulatorowych 
/5/, osadzonej na ścianie nośnej /6/. Zbiornik 
dolny elektrolitu /'?/ zawarty pomiędzy baterię 
/5/ i ścianę nośne /6/ jest połęczony z usytu-
owanym nad baterię /5/ zbiornikiem górnym elek-
trolitu /9/, połęcżonym poprzez dozownik elek-
trolitu /10/ z górne częścię baterii /5/. 
Bateria /5/ jest połączona ze źródłem zasila-
nia prądu stałego niskiego napięcia /14/, a 
bateria dysz /4/ ze źródłem zasilania prędu 
stałego wysokiego napięcia o potencjale ujem-
nym /15/. /3 zastrzeżenia/ 

C01F P. 252316 85 03 07 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 
Staszica, Kraków, Polska /Jerzy Grzymek, Anna 
Oerdecka-Grzymek, Zofia Konik, Andrzej Stok, 
Janusz Inwanciw, Mariusz Wójcik/. 

Sposób otrzymywania tlenku glinu w odmianie 
o wysokim stopniu czystości 

Wynalazek rozwiązuj© zagadnienie opracowa-
nia sposobu uzyskania drobnokrystalicznego 
tlenku glinowego w odmianie oC o wysokim cię-
rzarz« właściwym i o wyjętkowo niskiej zawar-
tości alkaliów oraz nieznacznymi élądowymi 
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zanieczyszczeniami innymi jonami, znajdującego 
zastosowanie w technice przemysłowej do celów 
specjalnych. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się 
ty«, ze spiek uzyskany przez wypalanie mie-
szaniny surowca glinokrzemianowego i Jamienis 
wapiennego poddaje się szybkiemu chłodzeniu 
w zakresie temperatur peniżej temperatury 
spiekania oraz woelnemu spiekaniu w zakresie 
temperatur poniżej 373 K aż do temperatury 
otoczenia, a ługowanie tlenku glinu przepro-
wadza się za pomoce wodnego roztworu węglanu 
potasowego w temperaturze poniżej 373* K. 

/2 zastrzeżenia/ 

C02F P. 252171 85 02 27 

Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn, 
Polska /Mirosław Krzemieniewski/. 

Urządzenie do biologicznego oczyszczania 
ścieków 

'Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia urządzenia umożliwiającego lepsze oczysz-
czanie ścieków, zwłaszcza przemysłowych. 

Urządzenie do biologicznego oczyszczania 
ścieków charakteryzuje się tym, że na co naj-
mniej jeden wał napędowy /I/ z tarczami /2/, 
który umieszczony jest w cylindrycznym zbior-
niku /3/. Wał napędowy /I/ jednym końcem usa-
dzony jest obrotowo i oparty na obrotowej pod-
stawie /5/, umieszczonej w osi zbiornika / V , 
a drugi koniec wału napędowego /I/ wsparty 
jest przesuwnie na obwodzie obudowy zbiornika 
/3/ i napędzany układem napędowym /Û/ zamoco-
wanym na podstawie*/9/, wykonującej ruch okręż-
ny po obwodzie zbiornika /3/, opartej na zew-
nętrznej konstrukcji obudowy zbiornika /li/. 

/I zastrzeżenie/ 

C02F 
B01D 

P. 252207 85 02 28 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, 
Wrocław, Polska /Zenon Więckowski, Stanisław 
Gdula, Wojciech Rupnowski/. 

Separator do oddzielania zawiesin, zwłaszcza 
z wody i ścieków 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie klaro-
wania ścieków w procesach sedymentacji 1 
flitacji oraz zapewniania samoczynnej wewnęt-
rznej recyrkulacji osadów czynnych. 

Separator według wynalazku zawiera segment 
/3/ ustawiony na podporach nastawnych /2/ w 
osi /k/ zbiornika /I/ i symetrycznie względem 
ścian bocznych zbiornika /!/. Segment wypeł-
nia częściowo powierzchnię prz-ekroju poprzecz-
nego zbiornika /I/ ł kształtuje z pozostałej 
powierzchni kanał swobodnego lub wymuszonego 

przepływu wody lub ścieków w kształcie litery 
U. Segment /3/ Jest na wlocie /p/ połączony 
z kierownica /4/,' a na wylocie /O/ z kierow-
nica /5/. /3 zastrzeżenia/ 

C02F P. 252208 85 02 28 
BO 10 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, 
Wrocław, Polska /Zenon Więckowski, Stanisław 
Gdula, Wojciech Rupnowski/. 

Separator do oddzielania zawiesin, zwłaszcza 
2 wody i ścieków 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie klarowania 
ścieków w procesach sedymentacji i flotacji 
oraz zapewnienia samoczynnej wewnętrznej recyr
kulacji osadów czynnych. 

Separator według wynalazku zawiera segmenty 
/2/ i /3/ przyległe do ścian bocznych zbiorni
ka /!/ i wypełniające częściowo powierzchnię 
przekroju poprzecznego zbiornika /!/. Pozosta
ła powierzchnia w kształcie odwróconej litery 
T stanowi kanał swobodnego lub wymuszonego 
przepływu wody lub ścieków. Segmenty /2/ i /3/ 
ea połączone z kierownicami /A/ i /5/. 

/2 zastrzeżenia/ 

C03B P. 257790 86 02 03 

Gliwickie Przedsiębiorstwo Projektowania 
i Wyposażania Obiektów Przemysłowych "Prozap" 
Gliwice, Polska /Darzy Dziecko, Waldemar 
Będkowski, Jan Majka/. 

Sposób wytwarzania włókien szklanych z 
odpadowal stłuczki szklanej 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się 
tym, ze stop stłuczki szklanej podaje się na 
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urządzenie rozwłókniające, które stanowi roz-
włóknia rka z trzema obracającymi się wokół 
•wych o«i walcami /3/, /4/, /5/. 

Strugę /I/ stopu szklanego wypływająca z 
urządzenia topielniczego /2/ kieruje aie na 
walec /3/ rozwłókniarki, który nadaje kieru-
nek i prędkość strudze /!/, rozszczepia Ja na 
więzję /6/ pojedynczych strużek i podaje te 
wiązkę równocześnie na walec /4/ i /5/. Skla-
rowana na walce /4/ i /5/ wiązka /6/ pojedyń~ 
czych strużek przylegając do powierzchni wal-
ców /4/ i /5/ tworzy cienka warstwę, z której 
na skutek siły odśrodkowej odrywają ale drobne 
kropelki stopu tworząc włókna /7/. Sposób wed-
ług wynalazku ma zastosowanie w Z-dach utyli-
zacji stłuczki szklanej, szczególnie do pro-
dukcji materiałów termoizolacyjnych. 

/I zastrzeżenie/ 

C03C P. 255748 T 85 10 10 

Zakłady Płytek 1 Wyrobów Kamionkowych 
"Stąporków", Stąporków, Polska /Wanda Czach, 
Danusz Lodzineki, Henryk Góral, Zbigniew 
Rydz, Waldemar Boczek, Kaftana Opara, Alicja 
Stępień, Barbara Nowak/. 

Szkliwo ceramiczne antypoślizgowe 

Szkliwo ceramiczne antypoślizgowe do szkli
wienia płytek podłogowych kamionkowych'skła
dające eie z fryty, koalinu i korundu, charak
teryzuje eie tym, ze zawiera dodatki żużla 
pomiedziowego w ilości do 20% wagowych ponad 
100% skład podstawowy szkliwa. 

/I zastrzeżenie/ 

C048 P. 252175 85 02 27 

Leopold Sikora, Katowice; Lech Waluga, 
Katowice; Roman Ryba, Sosnowiec; Wiesław 
Kowalski,Dąbrowa Górnicza; Andrzej Gurdak, 
Gliwice, Polska /Leopold Sikora, Lech Waluga, 
Roman Ryba, Wiesław Kowalski, Andrzej Gurdak/, 

Mieszanka uszczelniająca wylewy kadziowe 

Celem wynalazku Jeet opracowanie mieszanki 
uszczelniającej gwarantującej wyeoki procent 
otwieralności wylewów kadziowych znajdujących 
się w dnie kadzi odlewniczej. 

Mieszanka uszczelniająca według wynalazku 
zaWiera w ilościach wagowych: 70 - 80% piasku 
o czystości minimum 97% SiO2, 18% glinokrze-
mlanu potasu 1 sodu o zawartości /NsgO+K-O/ 

minimum 1% oraz 2% karburytu z tworzywa gra-
fitowego o zawartości C 98%. Mieszanka usz-
czelniająca dozowana jest do kadzi odlewniczej 
przed spustem metalu. /I zastrzeżenie/ 

C048 
CBTF P. 252210 85 02 28 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska 
/Mirosław Grylicki/. 

Sposób utylizacji odpadów zawierających 
związki baru 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
zmielone odpady w ilości 5-80% wagowych w 
przeliczeniu na tlenek baru miesza się z 2-50% 
wagowymi tlenku magnezu w postaci wolnej lub 
związanej, 1-60% wagowych tlenku wapnia w pos-
taci wolnej lub związanejt 10-50% wagowych 
tlenku krzemu w postaci wolnej lub związanej 
oraz 0-20% węgla, uzyskane mieszaninę wypala 
się w temperaturze nie wyższej niż 1500°C, po 
czym ponownie rozdrabnia 1 miale.Uzyskany 
produkt może być wykorzystany jako cement. 

/I zastrzeżeni«/ 

CO46 P. 237281 82 07 05 

Zakłady Dolomitowe "Szczakowa", Jaworzno, 
Polaka /Justyn Stachurski. Bolesław Boisk, 
Andrzej Stachańczyk,Jan Mazur, Stefan Płatek, 
Henryk Wierzbowski/. 

Ogniotrwała masa do budowy i regeneracji 
trzonów pieców martenowskich i sposób jej 

produkcji 

2agadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest 
zwiększenie trwałości mas dolomitowych. 

Sposób wytwarzania masy do budowy i rege
neracji trzonów pieców mertenowskich polega 
na tym, że dolomit surowy mający po wyprażeniu 
następujący skład chemiczny: 
-zawartość SiO od 3 - 8%, 

- zawartość Fe2°3
 o d 3 ~ 7*» 

- zawartość CaO •»• MgO co najmniej 80%, 
rozdrabnia się i praży w piecu obrotowym lub 
szybowym w temperaturze 1500 - 1750°C, a nas
tępnie w oparciu o ten dolomit prażony sporzą
dza się masę, w skład której wchodzę: 96 - 99% 
dolomitu prażonego i 1 - 4% bezwodnego oleju 
mineralnego. /I zastrzeżenie/ 

C04B P. 257597 86 01 23 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi - Zakłady 
Badawcze i Projektowe Miedzi "Cuprum", Wrocław, 
Polaka /Jacek Fischer, Romuald Glapińeki/. 

Sposób polepszenia urabialności zapraw 
murarek ich oraz zwiększenia ich odporności 

chemicznej 

Spoeób według wynalazku polega na zaetoso- . 
waniu produktów wielokrotnej eetryfikacji kwa-
aów i alkoholi wielofunkcyjnych, które wprowa
dzane ea bez, uprzedniej emulgacji do zaprawy 
murarekiej w postaci roztworu w manomerach wi
nylowych lub allilowych. /I zastrzeżenie/ 

CO 50 P. 252176 85 02 27 

Dolnośląskie Zakłady Magnezytowe, świdnica 
Polska /Roman Czuba, Stanisław Soroczyński, 
Karol Eisner/. 
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Sposób wytwarzania nawozu magnezowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymy-
wania taniego nawozu aagnezowego selektyw-
nie wykorzystvwçr«go przez rośliny. 

Sposób według wynalazku polega na wyprażę» 
nlu rozdrobnionego eerpentynitu w tempera-
turze od 700° do 11OO°C, a podczas chłodzenia, 
po osiągnięciu temperatury poniżej 200°C, wy-
palony serpentynit zadaje się woda i/lub 50% 
roztworem kwasu siarkowego» po czyn wysuszony 
produkt rozdziela się na frakcja od 0-4 mm, 
4-10 m* 1 powyżej, a następnie rozdrabnia 
frakcje do granulacji nawozu. 

/3 zastrzeżenia/ 

C05F P. 252298 65 03 08 

Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Ooradztwa 
Rolniczego, Wrocław, Polska /Czesław Opalińaki, 
Lech -- -

Gazyfikacja wzbogaconej gnojownicy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększe-
nia efektywności procesu gazyfikacji metano-
wej w czasie oraz wydajności ilościowej wytwa-
rzanego biogazu przy nieprzekroczonej zawar- -
tości siarkowodoru H^S w stosunku do gnojow-
nicy wyjściowej. Gazyfikacja wzbogaconej gno-
jownicy polega na tyra, że do gnojownicy lub 
fekalil dodaje się zmineralizowaha. materię 
organiczne w postaci dodatku węgla brunatnego, 
torfu, gitti, etawiarki itp. o dużej zawartości 
węgla. /I zastrzeżenie/ 

C07C 
CÜ8T 

P. 252186 85 03 01 

Polska Akademia Nauk Centrum Badań 
Molekularnych i Makromolekularnych, Łódź, 
Polska /Stanisław Penczek, Przemysław Kubisa, 
Krystyna Brzezińska, Tadeusz Biedroń/. 

Sposób wytwarzania makromonomerów 
zawierających łańcuch polieterówy 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa-
nia sposobu wytwarzania makromonomerów o łań-
cuchu polieterowyro, zawierajęcych na jednym 
z końców łańcucha podwójne więzanie zdolne do 
kopolimeryzacji. 

Spoeób wytwsrzania makromonomerów zawieraję-
cych łańcuch polieterowy polega na tym, że 
cykliczny eter lub mieszaninę cyklicznych ete-
rów poddaje się kationowej polimeryzacji lub 
kopolineryzacji w obecności małoczęsteczkowego 
rwięzku o ogólnym wzorze 1; w którym R1, R2 i 

R takie same lub różne oznaczają atom wodoru 
lub grupę alkilowe o 1-4 atomach węgla, albo 

Jeden spośród podstawników R1, R2 i R3 ma zna-
czenie podane dla R lub oznacza grupę o wzo-
rze -COOR', w której R' oznacza rodnik alki-
lowy o 1-4 atomach węgla, albo grupę o wzorze 
/ C H / C O O R , w którym R oznacza atom wodoru 

lub grupę alkilowe o 1-4 atomach węgla i m 
oznacza liczbę 1-4, a pozostałe z wymienionych 

podstawników R1, R2 i R3 naje wówczas wyżej 

podane znaczenie, R oznacza grupę o wzorze 
-C/O/-XH, w którym X oznacza atom tlenu, atom 
siarki lub grupę -NH-: grupę o wzorze -C/0/-

R XH, w którym X ma wyżej podane znaczenie, a 
R oznacza grupę o wzorze -HN-ZCHV - lub 
grupę o wzorze -O/CH^ -, w których p oznacza 
liczbę 1-5; grupę o wzorze -/CHj/^COOH, w któ-
rym m ma wyżej podane znaczenie: albo R4 ozna-
cza grupę p-hydrokeyfenylowa lub grupę p-hyd-

roksyalkllofenylowę o 1-4 atomach węgla w 

podstawniku alkilowym, przy czym. Jeżeli R , 
2 

R oznacza grupę o wzorze -COOR lub grupę o 
wzorze -/CH^ COOR, w których R i m maję 
wyżej podane znaczenie, wówczas R 4 oznacza 

grupę -COOH lub grupę o wzorze -/CH^ COOH, 
w którym m ma wyżej podane znaczenie. 

Makromonomery wytwarzane sposobem według 
wynalazku znajduję zastosowanie np do wytwa-
rzania wyeokoudarowych tworzyw sztucznych 
będęcych kopolimerami szczepionymi. 

/4 zastrzeżenia/ 

C07C P. 253261 T 85 05 06 

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Instytut 
Przemysłu Organicznego, Warszawa, Polska 
/Eugeniusz Majewski, Ryszard Andruski, Zofia 
Zimińska, Stanisław Bal/. 

Sposób wytwarzania N-podatawionych 
dłtiokarbaninianów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania 
nowych związków chemicznych o działaniu grzy
bobójczym. 

Sposób wytwarzania N-podatawionych ditioksar-
banlnianów o ogólnym wzorze 3, w którym X ozna
cza kation NH. lub kation metalu, n wynosi 1, 
2 lub 3 i odpowiada wartościowości kationu X, 
• A I R oznaczają rodnik alkilowy, benzylowy 
lub fenyIowy, przy czym rodnik fenylowy może 
być podstawiony grupami typu halogen, CONH , 

CONHRj, C O N R ^ lub gdzie oznacza 
niski podstawnik alkilowy, polega na tym, że 
do N-podstawionej aminy o ogólnym wzorze 2, 
w którym A i R maja wyżel podane znaczenie do-
daje się dwusiarczek węgla i amoniak do wytwo-
rzenia ditiokarbaminianu, a następnie do wy-
dzielonego osadu ditiokarbaminianu amonu lub 
jego roztworu dodaje się wodny roztwór halogen-
ku metalu. Otrzymany N-podstar;iony ditiokarba-
minian wyodrębnia się znanymi metodami. 

/9 zastrzeżeń/ 
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C070 P. 252040 85 02 19 

Akademia Medyczna, Poznań, Polska /Urszula 
Wrzeciono, Krystyna Stachla, Krystyna Majewska/. 

Sposób wytwarzania nowego 5-chloro-3-/ 
"metylopiperazyno/-indazolu i jego 
jednochlorowodorku 

Sposób wytwarzania związku o wzorze 1 1 
Jego jednochlorowodorku polega na tym, że 
związek o wzorze 2 poddaje się reakcji z 
N-metylopiperazynę, oddziela produkt reakcji 
o wzorze 1 w postaci jego dwuchlorowodorku od 
niezmienionych substratów i produktów ubocz
nych i ewentualnie przeprowadza się go w Jed-
nochlorowodorek. Oednochlorowodorek związku 
o wzorze 1 posiada właściwości przeciwzapalne. 

/5 zastrzeżeń/ 

C070 P. 252743 85 04 03 

Pierwszeństwo : 84 04 04 - Wielka Brytania 
/nr 8408615/ 

The Wellcome Foundation Limited, Londyn, 
Wielka Brytania. 

Sposób wytwarzania związków heterocyklicznych 

Sposób wytwarzania związków o wzorze ogól-

nym 3, w którym R oznacza atom wodru, grupę 

metylowa lub etylowa, R oznacza atom wodoru, 
grupę metylowe, hydroksymetylowa, metoksyme-
tylowę, etylowa, n-propylowe, izopropylowe, 
cykloprooylowę, cyklopentylowa lub cyklopro~ 

pylometyłowa, a R oznacza atom wodoru lub 
fluoru przyłączony do 6 lub 5 pozycji pierś-
cienia fenylowego lub ich soli addycyjnych z 
kwasem, polega na tym, że amine o wzorze 

HNR R poddaje się reakcji ze związkiem o wzo-
rze ogólnym 5, w którym R5, R6 i R5 maja wyżej 
podane znaczenie a X oznacza grupę odszcze-
pialna. Wytworzone związki eę użyteczne w 
leczeniu zaburzeń centralnego układu nerwowe-
go, takich jak epilepsja. /7 zastrzeżeń/ 

C070 P. 253307 T 85 05 07 

Politechnika Szczecińska, Szczecin, 
Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, 
Polska /Tadeusz Dagodziński, Ryszard Andrueki, 
Oadwiga Goreka-Poczopko, Elżbieta Oagodzińska 
Stanisław Bal/. . 

Sposób wytwarzania amidów i tiomidów kwasu 
2.5-dimetylo-3-tiofenokarbokaylowego 

Sposób wytwarzania zwięzków o wzorze 1, w 
którym X oznacza atom siarki lub tlenu, R 
oznacza rodnik alkilowy, cykloalkilowy lub 
fenyIowy, który może być podstawiony polega na 
tym, że do mieszaniny bezwodnego rozpuszczal-
nika organicznego i katalizatora w temperatu-
rze 268 ~ 303 K wprowadza się izotiocyjanian 
lub izocyjanian o ogólnym wzorze RN » C • X, 
w którym X i R maja wyżej podane znaczenie i 
2,5-dimetylotlofen a po zakończeniu reakcji 
rozkłada się katalizator w mieszaninie reak-
cyjnej. Następnie prowadzi się ekstrakcję 
warstwy organicznej, które następnie suszy 
się -bezwodnym MgSO lub Na 2SO 4 po czym produkt 

krystalizuje się z odpowiednio dobranego roz-
puszczalnika. Wytwarzane związki mogę być 
stosowane Jako pestycydy. /5 zastrzeżeń/ 

CO 70 P. 254099 85 06 20 

Pierwszeństwo; 84 06 20 - St. Zjedn. Am. 
/nr 622421/ 

Ciba - Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
imidazo [1,5-a] pirydyny 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych o ogólnym 
wzorze 1, w którym R. oznacza yrupę cyjanowę, 

korboksylowo, karbamoilows lub /C. - C 4/ alki-

lokarbsmoilowa 1 R- oznacza atom wodoru albo 
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CO7O P. 254701 85 07 26 

Pierwszeństwo i 84 07 27 - Węgry 
/nr 2882/84 / 

Egla Gyógyezęrgyar, Budapeszt, Węgry 
/Tibor Lang, üenö KOrösi, Ferenc Andrásl, 
Péter Botka, Tomáš Háaori, Pal Berzaenyi, 
Katalin Goldachmidt née Horváth, Gabor 
zólyoni, Iatván Elekes, Zsuzsanna Lang nie 
Rihaer/. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
5H-2,3-benzodwuazepiny 

Sposób wytwarzania związków o wzorze i, w 
którym R i R. oznaczają aton wodoru, chloru, 

grupę C ^-alkilowa lub Cj^-alkokaylowa; f?2 

oznacza atom wodoru lub grupę CL .-alkilowa; 

R, i R. oznaczają grupę C.._4-alkilowa lub 

razem tworzę grupę metylenowe, oraz ich do
puszczalne w farmacji addycyjne sole kwasowe, 
polega na redukcji zwięzku o wzorze ogólnym 2, 
w którym R, R , R , R i R maję znaczenie 

podane powyżej, prowadzonej w organicznym roz
puszczalniku i ewentualnie otrzymany zwięzek 
o wzorze ogólnym 1 przekształca się w dopusz
czalne w farmacji addycyjne sól kwasowe, lub 
uwalnia się wolne zasadę o wzorze 1 z jej aoli 
i przekształca w inne addycyjne sól kwasowe. 

Nowe pochodne 5H-2,3-benzodwuazepiny wyka
zuję działanie na ośrodkowy układ nerwowy, a 
w szczególności posiadają właściwości przeciw-
agreayjne, przedwiekowe, wzmacniajęce działa
nie narkotyzujęce i nasenne. /6 zastrzeżeń/ 

C08B P. 258735 86 03 28 

Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemnia
czanego, Poznań, Polska /Leonard Mężyński, 
Marian Męczyńaki/. 

Sposób otrzymywania apretury do bielizny 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie uzyskania 
środka apreturującego nadającego się do sto
sowania w postaci etałej do pralek automatycz
nych, 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
wodna zawiesinę skrobi nieodbudowanej lub/i 
pochodnych skrobi, zawierająca 3-7 części wa
gowych boraksu, 3-8 części wagowych siarczanu 
sodowego, 2-6 części wagowych polikolu i 1-3 
części wagowe 25% roztworu wodorotlenku amonu 
poddaje się obróbce termicznej ze skleikowaniem 
i wysuszeniem w suszarni walcoweJ z następują
cym po niej rozdrobnieniem otrzymanego auszu. 
ObróLce termicznej poddaje się roztwór wodny 
skrobi utlenionej otrzymanej przy użyciu 0-0,6% 
czynnego chloru w stosunku do skrobi względnie 
skrobi zeteryfikowanej albo zestryfikowanej. 
Sposób według wynalazku znajduje zastosowanie 
w przemyśle chemicznym oraz ziemniaczanym. 

/4 zastrzeżenia/ 

C08G P. 252277 85 03 07 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, 
Polska /Waldemar Szyrle, Kazimierz Woźniak, 
Aleksy Kuszczak, Mirosław Makowski, Andrzej 
Kozłowski/. 

Spoiwo żywiczne do wiązania ziarn ściernych 
w narzędzia ścierne 

Wynalazek umożliwia wytwarzanie narzędzi 
ściernych o zwiększonych parametrach ekraw-
nych. 

Spoiwo według wynalazku charakteryzuje się 
tym, ze jako wypełniacz zawiera ziarna żużla 
pomiedziowego będącego produktem odpadowym w 
procesie ogniowego otrzymywania miedzi. 

/3 zastrzeżenia/ 

C09B P. 252325 85 03 08 
A"23T 
A"5IK 

Lubelskie Zakłady Zielarskie, Lublin, Polska 
/Maria Benesz, Jadwiga Werońska, Wiesław Zachaj, 
Henryk Maciąg/, 

etereoizomerów lub farmakologicznie dopusz
czalnych coli tych związków, polega na tym, 
że cyklizuje się związek o wzorze 2, w którym 
R. i R_ maję wyżej podane znaczenie. 

Wytworzone związki wykazują zdolność inhi-
bltowanla aronatazy i mogę być stosowane Jako 
środki lecznicze do zwalczania schorzeń hormo
nalnych. /3 zastrzeżenia/ 
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Sposób otrzymywania preparatów antocyjanowych 
z kwiatów czarnej malwy 

wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza-
nia preparatów antocyjanowych o dużej stabil-
ności 1 trwałości w temperaturze pokojowej. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje sie 
ty«, że do ekstraktora napełnionego gorąca 
wodę o stałej temperaturze w zakreaie 8O-1OO°C, 
ładuje sie partiami wysuszony surowiec w 
ilości 1 część wagowa surowca na 5 części wago-
wych wody i ekatrahuje się w czasie 1-3 go-
dzin. Uzyskany ekstrakt odciąga aie, a do po-
zostałości w ekstraktorze doprowadza się zla-
na wodę w ilości 2 części wagowe na 1 część 
wagowa suchego surowca, podgrzewa do tempe-
ratury 90°C w czasie 2-8 godzin i ponownie 
ekstrehuje się w czasie 1-3 godzin. Połączone 
ekstrakty na gorąco zadaje się krystaliczna 
solę kuchenne w ilości 1-2%, benzoesanem sodu 
w ilości 0,050 - 0,85% wagowych w stosunku do 
ciężaru ekstraktu. Otrzymany roztwór stale 
miesza się 1 jednocześnie dodaje krystaliczny 
kwas cytrynowy do uzyekanla wartości pH • 3,5-
4,5. Następnie roztwór pozostawia się w tempe-
raturze 90°C przez około 30 minut, potem filt-
ruje się, schładza powoli do temperatury 4O°C 
i dodaje kwas askorbinowy w ilość} 0,085-
0,095% wagowych w stosunku do ciężaru roztworu. 
W efekcie po wymieszaniu, odsączeniu oraz za-
gęszczeniu otrzymuje się preparat o barwie 
czerwonej. Preparaty antycyjanowe stosowane ss 
do barwienia i wzbogacania produktów spożyw-
czych oraz do celów farmaceutycznych. 

/3 zastrzeżenia/ 

C09C 

CoTT 
P. 252178 65 02 27 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji 
Inwestycji Przemysłu Cementowego, Wapiennicze-
go i Gipsowego, Kraków, Polska /Franciszek 
Winnik, Józef Sitnik/. 

Sposób produkcji kredy 

Celem wynalazku jest zwiększenie wydajnoéci 
układu oraz zmniejszenie zużycia energii ciepl-
nej'. 

Sposób produkcji kredy polegający na susze-
niu surowca gorącymi gazami w suszarni obroto-
wej a następnie w młynie młotkowym, następnie 
wyciągnięciu rozdrobnionego surowca wraz z 
gazami do cyklonu charakteryzuje się tym, że 
suszenie lepkiego surowca o dużej zawartości 
wody prowadzi się dwustopniowo za pomocą tego 
samego gazu w suszarni obrotowej i młynie 
młotkowym oraz w umieszczonym nad młynem szy-
bie, złęczonych w jeden ciąg technologiczny. 

/I zastrzeżenie/ 

C09C P. 252299 85 03 08 

Lubelskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego 
"PERMEDIA", Lublin, Polska /Krzysztof Kuśpit. 
Henryka Chwalik, Piotr Drag, Jeremi Pawłowski, 
Bogdan Szczepanlak/. 

Sposób otrzymywania pigmentów kadmowych 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie otrzymy-
wania pigmentów kadmowych bez znacznych na-
kładów technicznych i ekonomicznych na bazie 
taniego i dostępnego surowca. 

Sposób według wynalazku polegający na spie-
kaniu z siarkę i selenem, siarka i solami cynku 
a następnie zmieleniu, przemyciu i wysuszeniu 
pigmentu charakteryzuje się tym, że do miesza-
niny surowców wyjściowych lub do jednego z 
nich przed procesem spiekania dodaje się sole 
amonowe i/lub sole metali alkalicznych w 
ilości molowej w stosunku do tlenku kadmu 
1:0,1 - Ii2,5. /2 zastrzeżenia/ 

C09C P. 252300 85 03 08 

Lubelskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego 
"Permedia", Lublin, Polska /Henryka Chwalik, 
Krzysztof Kuśpit, Piotr Oręg, Derami Pawłowski/. 

Sposób wytwarzania pigmentów apinelowych 

Celem wynalazku jest obniżenie kosztów pro-
dukcji pigmentów. 

Sposób wytwarzania pigmentów spinelowych na 
bazie surowców o wzorze ogólnym RO - RJ)., 

gdzie RO oznacza tlenek kobeltu, R2°3 0 Z n « C 2 a 

oznacza tlenek glinu i/lub tlenek chromu, po-
legajęcy na spiekaniu surowców w wysokiej tem-
peraturze, rozdrabnianiu, przemyciu i wysusze-
niu charakteryzuje się tym, że sporządza się na 
sucho mieszaninę tlenku kobaltu i magnezu l/lub 
soli w stosunku molowym CoOtMgO /O,02 - 0,99/ t 
/O,99 - 0,01/ i ujednorodnia się e następnie 
do mieszaniny tej wprowadza się tlenek glinu 
i/lub chromu l/lub ich sole w ilościach molo-
wych CoO/MgO : A1 2O 3 : Cr 20j - 1 : /l-O/ » 

/O-l/ oraz mineralizetor w ilości do 5% i po-
nownie ujednorodnia się na sucho lub od razu 
sporządza się na sucho mieszaninę tlenków 
i/lub soli zdolnych do tworzenia tlenków ko-
baltu, magnezu, chromu i/lub glinu w propor-
cjach molowych: MgO/0,001:0,99/ : CoO /O,99-
0,01/ : Cr 20 3 /l-O/ : Al 20 3 /O-l/« P° czym 

mieszaninę wpraży się, rozdrabnia, przemywa 1 
suszy. /5 zastrzeżeń/ 

C09C P. 252301 85 03 08 

Lubelskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego 
"Permedia", Lublin, Polska /Krzysztof Kuśpit, 
Henryka Chwalik, Piotr Drag, Jeremi Pawłowski/, 

Sposób wytwarzania antymggnetycznych pigmentów 
w odcieniach brązowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymy-
wania pigmentów brązowych antymagnetycznych, 
które umożliwiaję emaliowanie naczyń ne pow-» 
lekarkach z głowicami magnetycznymi. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
sporządza się najpierw mieszaninę trójtlenku 
żelaza i/lub jego soli z dodatkiem azotanu 
metalu alkalicznego w ilości 1 - lOfj wagowych, 
po czym do mieszaniny tel dodaje się tlenek 
cynku i tlenek chromu i/lub ich sole w propor-
cjach molowych by ilość moli wprowadzonych 
zwięzków cynku w przeliczeniu na tlenek była 
równa będż większa od sumy użytych moli związ-
ków chromu i żelaza w przeliczeniu na ich 
tlenki lub sporzędza się na sucho mieszaninę 
tlenków żelaza, chromu i cynku i/lub ich soli 
w określonych wyżej proporcjach. Następnie 
uzyskana mieszaninę praży się w temperaturze 
1000 - 1300°C, rozdrabnia 1 suszy znanymi 
metodami. /2 zastrzeżenia/ 

C090 P. 252144 85 02 27 

Inetytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, 
Polska /Bolesław Ryndak, Krystyna Masło, 
Barbara Miłek, Irena Wójcik, Dan Kraft, Jacek 
Godziszewski, Józef Romanowski, Włodzimierz 
Lipniacki/. 

Sposób otrzymywania emulsji wodnych lakierów 
nitrocelulozowych do skór 

Celem wynalazku jest skrócenie czseu emul-
gowania oraz polepszenie odporności powłok 
lakierowanych na klejenie. 

Sposób według wynalazku polega ns tym, że 
roztwór fazy olejowej, otrzymany przez roz-
puszczenie nitrocelulozy w rozpuszczalnikach 
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organicznych, dodani« emulgatorów i plasty-
fikatorów, anuluje się w wodzie pozbawionej 
eoli aetall ziem alkalicznych, o twardości 
poniżej 1°N zawierajęcej 0,1 - 0,25 g/l chlor-
ków lub chlorków i siarczanów netáli alkalicz-
nych o przewodnictwie 15 - 35 «S. W trakcie 
sporządzania fazy olejowej lub w trakcie emul-
gowania dodaje się olej rycynowy lub rzepako-
wy w ilości 20 - 50% wag. w przeliczeniu na 
nitrocelulozę. /2 zastrzeżenia/ 

C090 P. 258824 86 04 07 

Instytut Szkła 1 Ceramiki, Warszawa, Polska 
/Rajmund Chojnacki, Izabela Mikołajczyk, 
Cecylia Dziubak, Henryk Kycia, Henryk Piecza-
rowski/. 

Zaprawiacze hydrofilowe do sporządzania 
past ceramicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienia opracowa-
nia za'prawiaczy wytwarzanych na bazie surowców 
krajowych, nadających się do wytwarzania past 
dekoracyjnych .nanoszonych na szkliwo surowe 
i wypalone. 

Zaprawiacze hydrofilowe stanowiące kompo-
zycję stałej substancji i ciekłego rozpusz-
czalnika charakteryzują się tym, ża jako sub-
stancję stałe zawierają syntetyczne polimery 
glikolu w ilości od 15 do 70% wagowych z do-
datkiem od O do 3% wagowych metyloselulozy 
l/lub Jej soli sodowej oraz ciecz lub miesza-
ninę cieczy o własnościach hydrofiłowych. 

• ; , • /I zastrzeżenie/ 

C09K 
C53F 

P. 252212 85 02 20 

Politechnika Gdańska, Gdansk, Polaka 
/Irena Nowosz-Arkuszewska, Zbigniew Muzioł, 
Krystyna Skrzeczkowska, Jerzy Kamrowski, 
Piotr Janiszewski, Sylwia Włodarczyk/. 

Mieszanina do środków przeciwkorozyjnych, 
zwłaszcza do wypierania wody z powierzchni 

stalowych i żeliwnych 

Mieszanina do środków przeciwkorozyjnych 
zawierajęca mieszaninę mydła oleinowego z 
niejonowym środkiem powierzchniowo-czyrtnym 
o LK 60-80 mg KOH/g i alkaliczności w prze-
liczeniu na dwuetanoloaminę 20-26% oraz 
mieszaninę kwasów tłuszczowych i wieloczęe-
teczkowych węglowodorów o LK 50-80 mg KOH/g 
charakteryzuje się tym, że zawiera 0,2-25,0 
części wagowych mieszaniny mono-i dwueetrów 
fosforowych lzoalkoholi o ilości węgla 5-22 
oraz 0,2-25,0 części wagowych mieszaniny alko-
holi tłuszczowych nienasyconych o temperaturze 
topnienia 5°C-15°C w rozpuszczalniku organicz-
nym oraz 0-2,0 części wagowych kauczuku 1 
0-5,0 części wagowych żywicy. 

/2 zastrzeżenia/ 

C09K 
Ü53T 

P. 252213 85 02 28 

żony« składzie C 1 4 około 3%, C±6 około 25%, 

CJg około 71%, C^Q około 1% o temperaturze 

topnienia 1O°C, mydła oleinowego z niejonowym 
środkiem powierzchniowo czynnym o LK « 60 -
80 mg KOH/g i alkaliczności w przeliczaniu na 
dwuetanoloaminę od 20 - 26% charakteryzuje 
sly tyro, żs zawiera od 0,2 - 25,0 części wa-
gowych mieszanych trójestrów fosforowych 
alkoholi nasyconych o długości łańcucha C* o -
C16 * 9 l l k o l u etylenowego, 0,2-25,0 części 
wagowych dwuetanoloamidu kwasów tłuszczowych 
ź olejów roślinnych oraz 0-2,0 części wago-
wych kauczuku i O - 0,5 części wagowych żywicy, 

/I zastrzeżenie/ 

C23G P. 252146 85 02 27 

Akademia Medyczna, Lublin, Polska 
/Tadeusz Wolski. Mieczysław Wróblewski, 
Sławomir Barszczewski/. 

Sposób oczyszczania i regeneracji świec 
zapłonowych 

Wynalazek rozwięzujo zagadnienie opracowa-
nia skutecznego sposobu oczyszczania i rege-
neracji świec zapłonowych, nadajęcego się 
szczególnie do zastosowania w warsztatach na-
prawy samochodów lub na wydziałach zakładów 
naprawy pojazdów mechanicznych zajmujących się 
regeneracja aparatury pallwowo-energetycznej. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
zanieczyezczone świece zapłonowe myje się naj-
pierw w kąpieli alkalicznej przy jednoczesnym 
intensywnym mieszaniu, następnie po opłukaniu 
czyści się je mechanicznie, po czym powtórnie 
myje się w kąpieli alkalicznej, przez która 
przepuszcza się ultradźwięki o natężeniu około 
25 kHz w czasie 1-6 godzin i po tym czasie 
świece płucze się w goręcej wodzie, a następ-
nie zanurza w kwaśnej kępieli na okres 10-60 
minut, po czym po opłukaniu w wodzie zabezpie-
cza się Je przed korozję przez zanurzenie na 
okres 10-60 minut w mieszaninie chromującej, 
opłukanie i wysuszenie. /2 zastrzeżenia/ 

C23G P. 252177 85 02 27 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa 
Polska /Anna Leszczyńska, Tadeusz Międzybrodzki, 
Czesława Nowicka, Danina Ujma, Zofia Więckowska/, 

Kąpiel do trawienia wyrobów ze stopów 
miedzi 

Celem wynalazku jest opracowanie kępieli 
trawiennej o takim składzie chemicznym, który 
zapewniałby minimalne szybkość roztwarzania 
trawionego metalu przy równoczesnej maksymalnej 
poprawie Jakości powierzchni wytrawionych wy-
robów. 

Kępiel etanowi 10 - 20% roztworów kwasu 
siarkowego z dodatkiem Kaminu jako inhibitora 
trawienia w ilości 0,005 - 0,2%, przy czym 
kępiel może dodatkowo zawierać środek antyple-
niacy, korzystnie Rokeil w ilości 0,005 - 0,2%. 

/2 zastrzeżenia/ 

C30B P. 252159 85 02 26 

MTA Központi Fizikai Kutató Intśzete, 
Budapeszt, Węgry /Laszló Farkaa, Dózaef Paitz, 
Pal Polgar, Peter Szöke, György Zimmer/. 

Sposób i urzadzonie do hodowli kryształów 
o ustalonym kształcie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia sposobu i urządzenia do automatycznej ho-

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polaka 
/Irena Nowosz-Arkuszewske, Zbigniew Muzioł, 
Krystyna Skrzeczkowska, Darzy Kamrowek i. Piotr 
Daniszewski/. 

Inhibitor stali i żeliwa, zwłaszcza do olejów 
konserwacyjnych, smarów 1 innych preparatów 

przeciwkorozyjnych 

Inhibitor składający się z mieszaniny kwa
sów tłuszczowych i wielkocząsteczkowych węglo
wodorów o LK 50 - 80 mg KOH/g, mieszaniny al
koholi tłuszczowych nienasyconych o przybił-
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dowli kryształów o dużym ciężarze. 
Sposób według wynalazku polega na tym, że 

kryształ wycięga sie z cieczy macierzystej 
przez stałe obracanie, ciężar cieczy i maey 
ciągnionej mierzy się w sposób cięgiy, obie 
wartości porównuje się i przy pomocy sygnału 
różnicowego reguluje się temperaturę cieczy. 
Masę ciągniona ujmuje się i wytwarza się cięg 
impulsów proporcjonalnych do ruchu w kierunku 
osi. Sygnał uzyskany przy pomiarze ciężaru 
cieczy przetwarza się w cięg impulsów, oba 
cięgi impulsów porównuje się za pośrednictwem 
układu sterowania programowego i wytwarza się 
sygnał regulacji temperatury. 

Urządzenie posiada przestrzeń hodowli /15/ 
kryształów, otoczona przez element grzejny 
/20/, tygiel /19/ zawierajęcy ciecz macierzys-
ta /18/, silnik ciagnęcy /25/ i silnik obraca-
jęcy /26/, mechaniczny przekształtnik /14/ i 
generator mocy /13/. Kryształ /16/ znajduje 
się w przestrzeni hodowli /15/, sięga do cie-
czy /18/ i jest położony nad osią /17/ w poła-
czoniu z przekształtnikiem /14/, Urządzenie 
zawiera wagę elektroniczne /22/ i generator 
Bygnału równicowego oraz wzmacniacz /24/. 
Zdalny czujnik impulsów /3O/ jest umieszczony 
wzdłuż osi /27/ silnika /25/. Urządzenie zawie-
ra układ sterowania programowego /31/ i układ 
pomiarowy /32/. Wejścia generatora sygnału 
różnicowego i wzmacniacza /24/ sa dołączone do 

wyjścia układu sterowania /31/ i do wyjścia 
układu pomiarowego /32/. Oo wejść układu po-
miarowego /32/ sę doprowadzone wyjścia wagi 
/22/. Wejścia układu sterowania /31/ sa dołą-
czone do czujnika /3O/# Jak i do jednego wejś-
cia urządzenia. /7 zastrzeżeń/ 

| ' 1 _ _ _ I 

D Z I A Ł D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

DO 30 P. 252136 85 02 26 

Edward Czarny, Łódź, Polska /Edward Czarny/. 

Sposób wytwarzania wzoru na wyrobach 
włókienniczych 

Sposób polaga na tym, że na masie włóknis-
tej o dowolnym zestawieniu kolorystycznym i 
surowcowym układana jest tkanina, dzianina lub 
włóknina po czym za pomoce igieł widełkowych 
usytuowanych w płycie wzorcowej w postać wzoru 
plastycznego następuje przepchnięcie elementów 
masy włóknistej na drugs stronę tkaniny, dzia-
niny lub włókniny, które tworzą zadany wzór. 

/I zastrzeżenie/ 

DOIG P. 252142 85 02 26 

Lubuska Fabryka Zgrzeblarek Bawełnianych 
"Polmetex-Falubaz", Zielona Góra, Polaka /Jan 
Bagiński, Ryszard Lipiec, Jan Hamułka, Jan 
Mazurek/. 

Urządzenie odpylające w zgrzeblarcę 
"pokrywkowej do bawełny 

Frzedwiotem wynalazku Jeet indywidualno 
urządzenie odpylające w zgrzeblarce pokrywko
wej do bawełny, przystosowane do centralnego 
eyoter.u odprowadzania odpadów. 

Urządzenie odpylające ma dwie odpadkowe ko
mory /l, 2/ ne odpady podazarpaczowe i odpady 

z pokrywek połączone z ssęcymi dyszami /17, 3/. 
Oo zassania i przekazania odpadów do odpadko-
wych komór /I, 2/ służy wentylator /9/. Oo 
odpadkowych komór /I, 2/ podłączony jest roz-
dzielacz /21/. Przegrodę między rozdzielaczem 
/21/ i odpadkowymi komorami /I, 2/ stanowię 
odcinające klapy /22, 23/. Z odpadkowa komorę 
/!/ poprzez ssąca dyszę /27/ poleczona jest 
również odpadkowa komora /26/ znajdująca się 
pod zgrzeblarkę. Według wynalazku między ssęca 
dysza i odpadkowe komora /I/ umieszczona jest 
odcinająca klapa /28/. Urządzenie odpylające 
ma również dwustronne odcinające klapę /15/, 
która służy do zamykania otworu /14/ znajdu-
jącego się w ściance /13/ oddzielajęca ssąca 
przestrzeń /5/ od wydmuchowej przestrzeni /10/, 
lub do zamykania otworu /7/ między ssacę przes-
trzenia /5/ i ssąca sprzestrzsnia /8/ wenty-
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latora /9/. W czasie pracy urządzenia odpyla-
jącego otwór /14/ Jest zamknięty, a otwór /7/ 
Jest otwarty, natomiast w czasie usuwania od-
padów otwór /14/ Jest otwarty, a otwór /7/ Jest 
zamknięty. W ściance ssącej komory /18/ sa ot-
wory /19/ przykryte od wewnątrz elastycznymi 
przysłonami. Otwory /19/ służę do dossania 
powietrza w czasie usuwania odpadów. 

/I zastrzeżenie/ 

P. 252123 85 02 27 

Władysław Jabłoński, Warszawa, Janusz 
Łuczak, Pruszków, Marian Okoniewski, Łódź, 
Zenobiusz Stasiak, Łódź, Polska /Władysław 
Jabłoński, Janusz Łuczak, Marian Okoniewski, 
Zenobiuez Stasiak/. 

Sposób wytwarzania włókniny filtracyjnej 
antyelektrostatycznej oraz włóknina 

filtracyjna antyelektrostatyczna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania 
włókniny o dużej sprawności filtracyjnej, anty-
elektrostatycznej umożliwiającej konstrukcję 
wkładów filtracyjnych dla filtrów stosowanych 
do oczyszczania powietrza albo gazów dla po-
mieszczeń zagrożonych wybuchem. 

Spusób wytwarzania włókniny filtracyjnej 
antyelektrostatycznej polega na tym, ża w zes« 
pole zgrzeblącym i układarce runa uzyskuje się 
pierwsze warstwę włóknicy podkładowej z mie-
szanki włókien syntetycznych i włókien elektro-
przewodzęcych, następnie włókninę tę poddaje 
się igłowaniu, natomiast drogę warstwę włókniny 
z włókien elektroprzewodzacych otrzymuje się na 

zgrzeblarce wałkowej które następnie łeczy 
się z pierwsza warstwš włókniny podkładowej 
poprzez wigłowanie na igłowarce. 

Włóknina filtracyjna antyelektrostatyczna 
utworzona jest z dwóch warstw z których jedna 
stanowi włókninę igłowana na podkładce tke-
nowej wykonane z mieszanki włókien syntetycz-
nych i włókien elektroprzewodzacych, nato-
miast druga warstwa stanowi runo z czystych 
włókien elektroprzewodzęcych, przy czym obyd-
wie warstwy sa przeigłowane, a łęczny udział 
włókien elektroprzewodzęcych w gotowym pro-
dukcie nie przekracza 20%. /2 zastrzeżenia/ 

006M P. 253734 85 05 31 

Pierwszeństwo: 84 06 04 - Holandia 
/nr 8401784/ 

Stahl Chemical Industries B.V., Waalwijk, 
Holandia. 

Sposób wytwarzania koagulowanego materiału 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza-
nia koagulowanego materiału na drodze nasy-
canie tkaniny tekstylnej w kąpieli nasycają-
cej i koagulacji w kępieli koagulacyjriej bez 
stosowania rozpuszczalnika organicznego. 

Sposób wytwarzania koagulowanego materiału 
przez nasycanie tkaniny tekstylnej w kąpieli 
nasycającej zawierajęcej co najmniej nadający 
się do koagulacji lateks polimeru i przez 
następna koagulację w kąpieli koagulacyjnej, 
polega na tym, że kgpiel nasycająca zawiera 
chemiczny lub fizyczny érodek spieniajęcy, a 
spienianie następuje jednocześnie z koagulację 
lub natychmiast po niej. /29 zastrzeżeń/ 

D Z I A L E 

BUOOWNICTWO; GÓRNICTWOj KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

E02D 
E02B 

P. 258902 86 04 11 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Budownictwa Inżynieryjnego "Hydrobudowa", 
Warszawa, Polska /Henryk Płochareki, Elżbieta 
Płocharska/. 

Urządzenie do wprowadzania w grunt 
elementu filtracyjnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie szybkiego 
instalowania filtrów w gruntach piaszczystych. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że zawiera rurę /I/ wpłukiwania z 
zasklepionym końcem /2/, wyposażonym w zawór 
zwrotny, który ma postać krótkiego odcinka /3/ 
gumowego węża zamocowanego górnym końcem /4/ 
do rury /I/. Węż zaworu przylega szczelnie do 
rury wpłukiwanego elementu filtracyjnego pod-
czas pracy urządzenia. Na rurze /I/ wypłuki-
wania, powyżej zaworu zwrotnego, umieszczona 
Jest uszczelka w postaci długiego gumowego 
rękawa /6/ z końcami /7, 8/ szczelnie zamoco-
wanymi do rury /I/ wpłukiwania. Uszczelka w 
czasie pracy urządzenia rozszerza się i szczel-
nie przylega do perforowanej części wpłukiwa-
nego elementu filtracyjnego. Rura /I/ wpłuki-
wania, na odcinku pomiędzy zamocowanymi końca-
mi /7, 8/ gumowego rękawa /6/ ma perforację 
/9/. /3 zastrzeżenia/ 
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E02D P. 259027 86 04 18 
lQ"lg 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budow-
nictwa Inżynieryjnego "Hydrobudowa", Warszawa, 
Polaka /Henryk Płocharski, Elżbieta Płocharska/ 

Sposób stabilizowania i instalacja do 
stabilizowania stosunków gruntowo-wodnych, 
zwłaszcza na płytach stadionów 1 glebach 

zasalanych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie utrzymania 
stałego poziomu wód gruntowych na danym tere
nie. 

Sposób stabilizowania stosunków gruntowo-
wodnych charakteryzuje się tym, że tworzy się 
w gruncie, na określonej głębokości, warstwę 
uprzywilejowanej filtracji, korzystnie poprzez 
ułożenie na podłożu gruntowym pasów materiału 
filtracyjnego. Wody ujęte z tej warstwy odpro
wadza się, korzystnie siecią perforowanych rur, 
\v górze, gdzie stabilizuje się ich poziom w 
zespole stabilizującym, korzystnie wyposażonym 
w przelewy. 

Instalacja według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że ma warstwę drenażowe poleczone z 
zespołem stabilizującym poziom wody w systemie, 
który jest poleczony z układem zrzutowym nad
miaru wód i układem doprowadzania wody. Warstwa 
drenażowa składa się z.pasów /2/ materiału 
-filtracyjnego i z sieci perforowanych rur /4/. 
usytuowanych pomiędzy pasami /2/ materiału 
filtracyjnego. Zespół stabilizujący zawiera 
poziome rurki /13/ wyposażone w przelewy /6/. 
Układ zrzutowy składa się z pionowych rur /7/ 
poleczonych z poziomymi rurami /8/ doprowa
dzonymi do kolektorów zrzutowych. Układ dopro
wadzania wody zawiera poleczone z kolektorami 
zasilającymi rury /9/ wyposażone w kalibrowane 
dyszs /10/. /10 zastrzeżeń/ 

E03C P. 252292 85 03 05 

Kazimierz Obara, Nakło n/Noteci«, Polska 
/Kazimierz Obara/. 

Sposób zabezpieczenia przewodów rurowych 
wodno-kanalizacyjnych t polichlorku winylu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia sposobu zabezpieczenia przewodów wodno-

kanalizacyjnych, umożliwiającego lepsze 
eksploatację tych przewodów. 

Sposób zabezpieczenia przewodów rurowych 
wodno-kanalizacyjnych z polichlorku winylu 
charakteryzuje się tym, że w otwór przewodu 
rurowego wsuwa się zaślepkę o średnicy mini-
malnie mniejszej od otworu przewodu rurowego. 
Zaćlepka jest wyposażona w kołnierz zabezpie-
czający przed wpadnięciem zaślepki do przewo-
du rurowego* /I zastrzeżenie/ 

E048 P. 252102 85 02 26 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska 
/Krzysztof Drag/. 

Strop gęstożebrowy 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie zmniej-
szenia ciężaru stropu przy zachowaniu jego ..' 
wytrzymałości równej wytrzymałości stropów 
dotychczas stosowanych. 

Strop gęstożebrowy składajęcy się z uło-
żonych równolegle belek /I/ z prętami zbro-
jeniowymi wzdłużnymi /4/ i prętami zszywa-
jącymi /5/ oraz z nadbetonu /3/ według wyna-
lazku charakteryzuje się tym, że każda z 
belek /I/ ma postać pustaka o przekroju pop-
rzecznym korzystnie trapezowym z półkami /2/ 
z obu stron dolnej podstawy, w których znaj-
duję się pręty zbrojeniowe /4/ oraz zaczepio-
ne o nie zagięte pręty zszywaJęce>/5/, przy 
czym jedno ramię pręta /5/ znajduje się w 
bocznej ścianie belki /I/, a drugie w nadbe-
tonie /3/. /I zastrzeżenie/ 

E04B P. 252124 85 02 27 

Bronisław Krasnodębski, Warszawa, Polska 
/Bronisław Krasnodębski/. 

Strop dwuceowy 

Strop według wynalazku składa się z pre-
fabrykowanych elementów żelbetowych o kształ-
cie ceowym /a/ z wyprofilowana stopka /b/ 
w poziomie półki dolnej, co przy symetrycznym 
układzie elementów umożliwia utworzenie wy-
lewanych żeber nośnych stropu /c/. Przekrój 
poprzeczny elementów o kształcie ceowym Jest 
wzmocniony przeponkami pośrednimi /d/ oraz 
dwiema zbliżonymi ku sobie w połowie rozpię-
tości przeponkami /•/. Przeponki /•/ umożli-
wiaj« wraz z wykrojem międzyprzeponowym /f/ 
w górnej półce oraz w środku elementu /g/ 
uformowanie stężenia poprzecznego przeciw-
klawiszowsgo stropu. /2 zastrzeżenia/ 
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E048 P. 252154 85 02 28 

Kombinat Budowlany, Skarżysko-Kamienna, 
Polska /Kazimierz Kowalik, Zbyszko Żurka, 
Grzegorz Żmijewski, Dariusz Stolfa, 
Włodzimierz Domińczyk, Anna Kaszewska, Janusz 
Sułkowski/. 

Sposób wytwarzania monolitycznej 
trójwarstwowej wentylowanej ściany 

zewnętrznej budynku 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymy
wania przestrzeni wentylowanej w cyklu produk
cyjnym ściany monolitycznej trójwarstwowej. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
na warstwie izolacji termicznej /3/ układa 
się poprzecznie względem formy /l/ płaskie 
rdzenie /4/« Płaskie rdzenie /4/ układa się 
tak, aby na obrzeżach i części środkowej izo
lacji termicznej /3/ pozostawały wąskie przes
trzenie do zespolenia zbrojonym betonem z 
warstwę fakturowe /6/, układane na płaskich 
rdzeniach /4/. Po rozformowaniu elementu ścia
ny* wyjmuj6 się płaskie rdzenie /A/ i w ten 
sposób uzyskuje się przestrzeń wentylowane. 

/2 zastrzeżenia/ 

E04B P. 258489 86 03 19 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa 
"Metalplast, Poznań, Poznański Kombinat 
Budowlany, Poznań, Polska /Andrzej Seredyński,, 
Jacek Krotoski, Marek Szuman, Ryszard Byczkow-
ski, Sylwin Zinner/. 

Złęcza do uszczelniania pionowych styków 
prefabrykowanych wielkowymiarowych ścian 

zewnętrznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie popra-
wienia szczelności złącz przy występujących 
dopuszczalnych odchyłkach wykonania prefab-
rykatów 1 ich montażu. 

Złącze składające się z podłużnych rowków 
uformowanych na czołach prefabrykowanych 
płyt w trakcie procesu ich wytwarzania oraz 
listwy uszczelniającej umieszczonej w tych 
rowkach charakteryzuje się tym, że w prze-
kroju poprzecznym każdy z rowków /I, 2/ ma 
kształt zbliżony do rozwartej litery V z 
zaokręglonym wierzchołkiem, a listwa uszczel-
niająca /6/ ma kształt zbliżony do odwróco-
nej t rozwartej litery W z zaokręglonymi 
wierzchołkami i z ramionami zewnętrznymi wy-
giętymi na zewnętrz w pobliżu połowy wysokości 
i zaostrzonymi na końcu, przy czym osnowa /7/ 
listwy uszczelniającej /6/ jest sprężysta, a 
brzegi /8 f 9/ sę elastyczne, podatne na od-
kształcenia a ponadto tym, że osnowa /7/ list-
wy uszczelniającej /6/ wykonana jest z twar-
dego PVC, a brzegi /8, 9/ z miękkiego PVC. 

/2 zastrzeżenia/ 

E04H 
71F3S 

P. 252320 85 03 07 

Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów, 
Tarnowskie Góry, Polaka /Norbert Knefel/. 

Kontrukcja nośna kotła 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia konstrukcji nośnej kotła zaopatrzonej w 
urządzenia dżwlgowo-transportowe. 

Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja 
nośna kotła składająca się z nawy środkowej 
/I/ stanowlęcej konstrukcję wsporcza pod wal-
czak, stropy stałe, podesty obsługowe i klatki 
schodowe oraz z naw bocznych /2/, stanowiących 
konstrukcję waporczę stropów remontowych sta-
łych /5/ i rozbieralnych /4/. Konstrukcja noéna 
zaopatrzona Jest w urządzenia dźwigowo-trans-
portowe /3/ usytuowane na szczycie bocznych 
naw /2/, które zaopatrzone sę w Jeden stały 
strop /5/ usytuowany na najniższym poziomie 
oraz w rozbieralne «tropy /4/, które montowane 
sę na dowolnych poziomach nad stałym stropem 
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/S/ na okres montażu i remontu ciśnieniowych 
pakietów /6/, przeprowadzanych przy pomocy 
urządzeń dźwigowo-transportowych /3/. Konstruk-
cja noéna wyposażona Jest w jeden komplet płyt 
stalowych, z których montuje sie jeden rozbie-
ralny strop /4/ w obydwu nawach bocznych /2/. 

/3 zastrzeżenia/ 

E21B P. 255092 T 85 08 20 

Inowrocławskie Kopalnie Soli im. Bolesława 
Krupińskiego, Inowrocław, Polska /Wiesław 
Antoszkiewicz, Michał Hus, Zbigniew Jasiński, 
Piotr Szczuka, Marian Pierzgalski, Tadeusz 
Szczepański, Halina Andrzejewska/. 

Eksploatacja złoża solnego metodę ługowniczą 
dynamiczna w podziemnych kopalniach soli 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększe-
nia wydajności produkcji solanki nasyconej. 

Eksploatacja według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że dopływ medium ługującego odbywa się 
w sposób cięgły przy jednoczesnym clęgłym od-
pływie solanki nasyconej, przy czym wylot ruro-
cięgu dopływowego /5/ medium ługującego jest 
zlokalizowany powyżej wylotu /7/ rurocięgu od-
prowadzającego solankę nasycona. Metodę'ługo-
wania dynamicznego można stosować w trzech pod-
stawowych systemach, a mianowicie ługowanie dy-

namiczne boczne, ługowanie dynamiczno boczne 
nadpoziomowe, ługowanie dynamiczne etropowo-
boczne. /2 zastrzeżenia/ 

E21C P. 252253 85 03 04 

Katowickie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia 
Węgla Kamiennego "Wieczorek", Katowice, Polska 
/Andrzej Wietrzyk, Zenon Kwiecień, Rudolf 
Zipser, Antoni Wójcik/. 

Sposób ścianowego urabiania węgla kombajnem 
dwubębnowym 

Sposób prowadzenia ściany węglowej zwłasz-
cza w niskim pokładzie, kombajnem dwubębnowym 
polega na urobieniu węgla organem urabiający« 
lewym o lewoskrętnej ślimacznicy od stacji 
zwrotnej przenośnika w kierunku stacji wysypo-
wej przy czy-^ organ nadążający o prawoekrętnej 
ślimacznicy nie urabia węgla, a Jego noże 
ślizgają się po spęgu łupkowym. 

Po urobieniu węgla na całej długości ściany 
zmienia się kierunek obrotu organu prawego o 
prawoskrętnej ślimacznicy, zmienia się kieru-
nek ruchu kombajnu 1 urabia skałę płoną orga-
nem, urabiającym prawym o prawoskrętnej ślimacz-
nicy na całej długości ściany. Po odjechaniu 
kombajnem na wymagana odległość od stacji wy-
8ypowej, stację tę przekłada się, wykonuje w 
tym rejonie obudowę, a po dojechaniu kombajne« 
do stacji zwrotnej przenośnika ścianowego, cykl 
jest zakończony. . /I zastrzeżenie/ . 

E21C P. 252259 85 03 05 

Biuro Projektowo-Konetrukcyjne Mechanizacji 
Budownictwa "Zremb", Warszawa, Polska 
/Aleksander Kasprzyk, Mieczysław Starzyńeki, 
Jan Gieruszczak, Eugeniusz Toczyski, Jerzy 
Czaplicki, Dan Wielechowski/. 

Wiertnica 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia wiertnicy do wiercenia małośrednicowych 
otworów w gruntach skalistych i nieskalistych, 
o dużej mobilności i prostej budowie. 

Wiertnica charakteryzuje się tym, że ma 
głowicę /10/ napędowa wyposażona w wewnętrz-
nie przesuwne rurowe wrzeciono i dwuprzewodowa 
głowicę /17/ płuczkowe, a prowadnica /6/ jest 
wyposażona w ruchomy okular /li/ montażowy. 
Głowica /10/ napędowa i ruchomy okular /li/ . 
montażowy sa osadzone przesuwni» na prowadnicy 
/&/ ułożyskowanej euwliwle na lotu /5/, które 
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Jest połączone przegubowo i odchylnle, za 
poórednlctwea wysięgnika /4/, ze wspornikiem 
/3/ zamontowanym na obrotowym łożu /I/ podwo-
zia /2/ gęsienicowego, /5 zastrzeżeń/ 

E21C P. 252284 85 03 07 

Centrum Mechanizacji Górnictwa "Komag", 
Gliwice, Polska /Jerzy Rzeźniczek, Zygmunt 
Noculak, Józef Pyka, Andrzej Błażewicz/. 

Zamocowanie cięgna zabezpieczającego do 
maszyny górniczej 

Wynalazek rozwiozuje zagadnienie opracowa
nia nowej konstrukcji zamocowania cięgna za
bezpieczającego do maszyny górniczej, zwłasz
cza liny do węglowego kombajnu ścianowego, 
pracującego u wyrobisku górniczym znacznie 
nachylonym, poleczonego ze znanym kołowrotem 
bezpieczeństwa, eliminującej możliwość powsta
nia przeciążenia cięgna zabezpieczającego lub 
innego elementu pośredniczącego, uwłaszcza 
elementu konstrukcyjnego wspomnianego kołowro
tu. Zamocowanie charakteryzuje się tym, że 
wyposażone Jast w tłęcze /V połączone nie-
przeauwnie z łącznikiem /V* 2 a pomoce sworz
niowego elementu /4/ o mniejszym przekroju 
poprzecznym oraz przesuwnie, za pomoce sworz
niowego elementu /5/ o większym przekroju 
poprzecznym, przy czym złącze /l/ poleczone 
jest cięgnowo z wyłącznikiem napędu posuwu 
maszyny górniczej. Złącze ukształtowane jest 
widełkowe i wyposażone jest w gniazdo, w któ
rym osadzony jest przelotowy przewód /&/ za
wierający wyłączające cięgno /12/. 

/3 zastrzeżenia/ 

E&tf P. 252252 85 03 04 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia 
nr P-240590 

Kopalnia Węgla Kamiennego "Staszic", 
Katowice, Polska /Zdzisław Sender, Marian 
Sakowaki, Zenon Ragan/. 

Przesuwna przegubowa tama podsadzkowa 

Przedmiotem wynalazku Jest tama podsadzkowa 
przesuwna o konstrukcji przegubowej umożliwia-
jącej dostosowanie jej do zmiennej grubości 
pokładu wybieranego z podsadzka hydrauliczne. 
Istota tej tamy polega na zastosowaniu seg-
mentów złożonych z cięgien /I/ o Jednakowej 
długości dostosowanej odpowiednio do grubości 
pokładu. Na obu końcach cięgna te sa wyposa-
żone w tuleje połączone przegubowo za pomocą 
rurowych łączników /2/ w pojedynczy romb, 
połączony w połowie wysokości z podpora hyd-
rauliczna /V zestawu obudowy za pomoce cięg-
ła /4/. W miojscu połączenia cięgła /4/ z 
segmontem tamy jest zamocowany również siłow-
nik hydrauliczny /7/ wyposażony w płozę /8/. • 
Poza tym na górnych i dolnych wierzchołkach 
rombów sa zamocowane uchwyty /9/ do mocowania 
segmentów /10/ płótna podsadzkowego oraz ru-
rowe, elastyczne elementy uszczelniające /li/. 

/4 zastrzeżenia/ 

E21F P. 252297 85 03 06 

Bytomsko-Nudzkie Gwarectwo Węglowe, 
Kopalnia Węgla Kamiennego "Miechowice", Bytom, 
Poloka /Andrzej Chłopek/. 

Tama, Wentylacyjna 

wynalazek rozwiązuje zagadnienie łatwego 
otwierania i zamykania drzwi tamy w zakresie 
od -9Q° do +90° zgodnie z zadanym kierunkiem 
przejazdu transportu kołowego, sterowanego 
zdalnie przez dyspozytora lub z czujników za
instalowanych na drodze dojazdowej po obu 
•tronach tamy wentylacyjnej. 

Taua zawiera drzwi złożone z dwóch skrzydeł 
/l, 2/ poleczonych ze eoba za pomoce sprzęgu 
złożonego z dwóch cięgien /10/ z łącznikami 
/li/ oraz dwóch dźwigni /12/ połączonych sztyw
no z osiami /fi/ obrotu osi skrzydeł /l, 2/ 
drzwi tamy wentylacyjnej. De j«dnego 6krzydła 
/l/ drzwi tamy przymocowany Jest widełkowy 
wodzik /7/, połączony swoim drugim końcem z 
zespołem dwóch siłowników /4/, zamocowanych 
we wnęce w ociosie chodnika kopalnianego. 

/2 zastrzeżenia/ 
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FO1B P. 255079 T 85 08 20 

Zgłoszenia dodatkowa do zgłoszenia 
nr P 250229 

Instytut Sadownictwa 1 Kwiaciarstwa, 
Skierniewice, Państwowy Ośrodsk Maszynowy, 
Kutno, Polska /Kazimierz Jagieleki, Zdzisław 
Clanclara, Zbigniew Welendzik, Andrzej 
Rybczyńeki, Tadeusz Stawicki, Marek Wietrzyk, 
Marian Rybicki/. 

Sadownicze urządzenie sprężarkowe 

Celem wynalazku jeet zwiekezenle odporności 
na korozję zbiornika ciśnieniowego urządzenia 
sprężarkowego według zgłoszenia nr P. 250229. 
Sadownicze urządzenie sprężarkowe zawierajęce 
zbiornik połączony ze eprężarka za pomocą 
przewodu wyposażonego w zawór, kolektor, zee-pół uzdatniania powietrza oraz zwijacz węża 
charakteryzuje się ty«, te walcowy ciśnieniowy 
zbiornik /&/ jest pokryty wewnetrz powłoka 
antykorozyjne 1 na pojemność 0,02 **. 

/i zaetrzężenie/ 

FP2P P. 252220 65 03 01 

Fabryka Obsługowych Urządzeń Samochodowych 
la. Batalionu Czwartaków AL, Warszawa, Polska 
/Wiesław Roguleki, Jan Kopczyński/. 

Układ urzedzenia diagnostycznego do 
wybierania cyklu pracy instalacji 

zapłonowej dla dowolnego cylindra silnika 
spalinowego ZŁ . 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia prostego układu, pracującego etabilnle 

nawet w przypadkach skrajnie dużych wielkości 
zakłóceń występujących w obwodach wysokiego 
napięcia Instalacji zapłonowej silnika spali-
nowego Zł. 

Układ diagnostyczny składa sie z dzielnika 
napięciowego /Rl-Rn/ oraz trzech komparatorów 
/Kl, K2, K3/. wyjścia komparatorów /Kl, K2, 
K V dołączone a« do wyjścia /WY/ układu, wejś-
oia nleodwracajace komparatorów /Kl i K3/ 
oraz wejście odwracaj«ca komparatora /K2/ do« 
łączone ee do wejścia /WE1/ układu, wejście 
odwracające komparatora /Kl/ oraz wejście 
nieodwracajace komparatora /K2/ dołączone sa. 
poprzez etyki przełącznika /Pl/ do dwóch es-
sledních odczepów dzielnika napięciowego, a 
wejście odwracające komparatora /KJ/ dołączo-
ne jest do punktu /A/ dzielnika napięciowego. 

/I zaatrzężenie/ 

F030 P. 252193 85 03 01 

Centrum Techniki Okrętowej, Gdansk, Polska 
/Władyaław Wlśniewekl, Den Plotrowski, Tomasz 
Laskowski, Ryszard Langer/. 

Pędnik wiatrowy 

Celem wynalazku jeet opracowanie paędnlka 
wiatrowego nie wymagającego »tełego omaszto-
wania i olinowania. 

Pędnik wiatrowy, składający aię z kolumn 
/I/ masztowych, rei /2/, płatu /3/ sztywnego, 
powłoki /4/, gniazda /5/, wentylatora /6/, 
klapy /7/ regulacyjnej, charakteryzuje elę 
tym, że stanowi go zamknięty profil aerodyna-
miczny, w postaci szczelnej powłoki /4/, wew-
nętrz której panuje ciśnienie wyższe od ciś-
nienia otoczenia, przy czym powłoka /A/ zamo-
cowana Jest do płssklch rei /2/ przyłączonych 
do masztów. Dolny segment żagla wykonany jeet 
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wpostaci sztywnego płata / V « wswiatrz któ-
rego uaisszczons sa wentylatory. Na obwodzie 
rai znajdula alf rowek, w który wprowadzona 
jest powłoka /4/ tagla doolakana do powierz-
ehnl rowka, poprzaz gumowy aznur. 

/S zastrzeżenie/ 

P. 252109 85 02 26 sät 
Papryka Aparatury Mleczareklej "Spmasz", 

Warszawa, Polaka /Krzyeztof Kęsik/. 

Pompa do cieczy spożywczych 

Wynelezek rezwlfżuje próbie« tłoczenia po«-
pf oieesy Spożywczych szczególnie «laka w auto* 
ftatyczny* procesie obróbki z równoczesny« euto-
Mtyoxnys) «vola« tej po«py w obiegu za«knicty«. 

Pos)pa akxada sie z korpusu 1 przy mocowanego 
4o niego sllnlke. Oo korpusu przymocowana Jeat 
obudowa poMpy /19/ zaciśnięta pierścieńle« za« 

clakowy« /!/. W ko«orze poapy na wałku» po* 
przez nasadkę /&/, osadzony Jest wirnik /12/« 
Poaps «a zeapół uszczelniający zlokalizowany 
poza koaora poapy. Zeapół tan składa alf z 
dwóch «leeezek /14/ rozpieranych eprezyna /6/ # 

jedna z tych «laaczek opiera alf o obudowf 
dławicy /5/# druga o tulejkf docisków« /9/t 

która jest osadzona w tarczy korpusu /18/» 
Naatfpnia tulejka dociskowa /«/ przylega do 
pierścienia ślizgowego /10/, który osadzony 
jest w wirniku /12/. /2 zaatrzatenla/ 

FÍ5B P. 252135 85 02 26 

Przedsiębiorstwo Robót Senitarno-Porzedko-
wych, Gdańsk Polska /Eugeniusz Gałązka, 
Marek Lubieniecki/. 

Zespół napędowy hydrauliczny 

wynalazek rozwiązuje próbie« konstrukcji 
zeapołów roboczych napędowych piaskarek lub 
rozrzutnika nawozów minorainych o znaczny« 
ograniczeniu szybkości zużycia zespołów nspf<* 
dowych i przedłuzoniu ich żywotności z równo« 
czesnym zapewnioniew pełnej efektywności prze-
kazywanego napędu na elementy robocze. 

Zespół napędowy stanowi dwuatrumienIowa 
pompa /4/, której jeden «trumien napędza hyd-
rauliczny silnik /&/ podajnika łańcuchowego« 
Urugi strumień napędza hydrauliczny silnik 
/7/ rozrzutnika. W hydrauliczne instalację 
/&/, na odcinloch pomiędzy sekcjami dwustru-
ntieniowej pompy /A/ a hydraulicznymi silnika«« 
mi /6, 1/, podłączono «ę przelewowe zawory 
/9. 10/. /i zastrzeżenie/ 

F168 P. 25BaOl 86 02 28 

Zakłady Elektrotechniki Motoryzecyjnnj 
ZELMOT, Warszawa, Polska /Antoni Rurfzińekl, 
Tadeusz Karpl^akl, Kazimierz Więeek/. 

Zrtrzask 

Celem wynalazku Jest opracowanie konstrukcji 
zatrzasku zapewniającej tanie 1 niezawodne po-
łączenie elementu optycznego reflektora z obu-
dowy tego reflektora. 

Zatrzask z tworzywa termoplastycznego do 
połączenia dwóch części maszyn aktada się z 
gniazda zatrzaakowsgo /i/ w postaci elementów 
sprężystych /2/ f o kulistych powierzchniach 
wewnętrznych oraz z przyległych obustronnls do 
gniszda /I/ dwóch par płytek /Î/ i /4/ tworzą-
cych prowadnicę /5/ do nasuwania na część /6/ 
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z która zatrzask jest łączony. Górne płytki 
/3/ maja występy /7/ zaskakujące w otwory /8/ 
znajdujące się w częóci /6/. /2 zastrzeżenia/ 

F16C P. 255903 T 85 10 14 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polaka 
/Zdzisław Haśs, Alojzy Brył/. 

Obrotowy węzeł tarcia 

Celem wynalazku Jeet opracowanie konstruk-
cji obrotowego węzła o zwiększonej odporności 
na zacieranie, umożliwiającej przenoszenie 
wyższych obciążeń dynamicznych. 

Obrotowy węzeł tarcia, zwłaszcza do ««szyn 
i urządzeń pracujących w warunkach znacznych 
obciążeń dynamicznych, złożony z łożyska śliz-
gowego i czopu, charakteryzuje się ty«, że 
jest wyposażony w pierścień pośredni /3/ osa-
dzony obrotowo między łożyskiem /!/ i czopem 
/2/. Pierścień pośredni /3/ wykonany ze stopów 
łożyskowych brązowych lub aluminiowych, bądź . 
ich spieków proszkowych ewentualnie ma na po-
wierzchni zewnętrznej i wewnętrznej rowki lub 
zbiorniczki smarowe. /3 zastrzeżenia/ 

F16H P. 252318 85 03 07 

Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 
Gliwice, Polska /Wojciech Skoczyński, Den 
Orlacz, Dan Fedyszak, Stanisław Kotlarski, 
Darzy Stachureki, Derzy Mańka, Wojciech 
Grzywocz, Staniełew Sliwiński/. 

Urządzenie do regulacji luzów osiowych 
przekładni kątowej 

Celem wynalazku jest opracowanie konstruk-
cji urządzenia umożliwiającej ciagłę reguła-
cję luzów poosiowych zazębieniach przekładni 
kątowej oraz ułatwiającej montaż przekładni* 

Urządzenie według wynalazku ma tuleję łożys-
kowa /I/ osadzone przesuwnie w gnieździe /5/ 
kadłuba przekładni. Część tulei /I/ wystaje 
poza gniazdo łożyskowe /5/ i na nakrętka /6/ 
opasane pierścieniem dociskowym /10/. 

; . /2 zastrzeżenia/ 

F16K P. 252221 83 01 01 

Zakład Doświadczalny przy Zakładach 
Urządzeń Chemicznych "Metalchem", Kedzierzyn-
Koźle, Polska /Lesław Dobnar, Henryk Rogowski, 
Werner Tkocz/. 

Zawór rozdziału gazów 

Wynalazek rpzwiazuje zagadnienie opraco
wania proatej i zwartej konstrukcji zaworu 
umożliwiającej cykliczna,zmianę kierunku 
przepływu gazu. 

Zawór do rozdziału gazów ma korpus cylind
ryczny /l/ zamknięty pokrywami /2/ i /3/. 
Wewnątrz korpusu przemieszcza elf przesłona 
sterowana pneumatycznie, dwupołożeńiowo, 
zmieniająca swoje położenie naprzemiennie, 
zgodnie z zaproponowanym czasem. Zawór wypo-
eaiony Jest ponadto w króćca /5, 6, 7/ przy
łączeniowe i króciec wylotowy /8/, umiesz
czone bądź w korpusie /l/, bąćź w pokrywach 
/2, 3/ badż w korpuaie /l/ i Jednej z pokryw 
/2, 3/. /5 zastrzeżeń/ 

F16L 
BÜTB 

P. 252274 85 03 05 

Elektrownia Łazlaka, Łazieke Górne, Polaka 
/Guetew Grechuta/. 
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Sposób oddzielania cieczy od sprężonego 
powietrza przepływającego w rurociągach 
i urzadzenia do stosowania tego sposobu 

Celem wynalazku Jest zapewnienie skutecz-
nego oddzielania cieczy od powietrze bez ko-
nieczności częstego czyszczenia układu. 

Sposób oddziałania cieczy od sprężonego 
powietrza przepływającego w, rurociągach 
polega na wbudowaniu do rurociągu urządzenia 
składającego sis z zamkniętego pionowego.zbior-
nika cylindrycznego /I/ z przewodem spustowym 
/ V » wewnątrz którego zabudowane Jest koryto 
/2/ utworzone z połówki rury o średnicy dwuk-
rotnie większej od średnicy rurociągu dopły-
wowego /3/ powietrza. Koryto /2/ ustawione 
jest symetrycznie powierzchnię wklęsłe do osi 
rurocięgu dopływowego /3/ powietrza w płasz-
czyźnie poziomej i pod katem rozwartym ku 
dołowi. Górna część koryta /2/ jest wyższa od 
strumienia padającego powietrza 1 połączona 
narożami z pionowe powierzchnię zbiornika /!/, 
natomiast koniec dolny połęczony jest szczel-
nie z .powierzchnię pionowe po stronie przeciw-
nej. Pomiędzy zbiornikiem /I/ a korytem /2/, 
w częściach bocznych i górnej, istnieje przes-
trzeń dla pozbawionego cieczy powietrza. 

/2 zastrzeżenia/ 

F16L P. 218901 86 04 11 

Centralny Ośrodek Sadawczo-Rozwojowy 
Budownictwa Inżynieryjnego "Hydrobudowa", 
Warszawa, Polski /Waldemar Szymanek, Hanna 
Ciołkowska-Gryko, Michał Kiriczok, Jolanta 
Klwinska, Andrzej Kaczorowaki, Bogusław 
Kamlnaki/. 

Urządzenie do doszczelniania złącz rur 
kielichowych 

Cele*, wynalazku jest opracowanie proetej, 
taniej i łatwej do atoeowania konstrukcji 
urządzenia. 

Urządzenie zswiera zespół stabilizujący 
uszczelkę w złcczu i zespół wciekajęcy uszczel
kę w złącze. Zeepół etabilizujęcy składa eie z 
pierścienia dociskowego /4, 5/ 1 pierścienia 
oporowego /6/. Zespół wciskaJocy akłada się z 
pierścieniowego siłownika /O/ opartego o pierś
cień oporowy /9/ i pierścienia pośredniego /7/, 
Pierścienie oporowe /6, 9/ maję postacie użeb-

rowanych taśm. Elementy zespołu stabilizuję« 
cego i zespołu wciskającego naje postaciš 
dwóch poleczonych ze sobę półpierścieni. 
Elementy zespołu wciskającego sę demontowel-
ne i stanowię elementy wielokrotnego użycia. 

/2 zastrzeżenia/ 

F 27D P. 252234 85 03 04 

Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy. 
Biuro Konetrukcyjno-Technologiczna, Koszalin, 
Polska /Dan Stępkoweki, Zygmunt Saferski/. 

Układ sterowania transportem bloków 
waflowych w urzacizeniacń chłodniczých, 

zwłaszcza w tunelach chłodniczych 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie bezawa-
ryjnego i sprawnego transportu bloków waflo-
wych podczas ich chłodzenia w tunelach chłód-
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nlozych z Jednoczesnym przedłużeniem żywot-
ności urzędzsnia i zwiększenia ekonomicznoéci 
jego pracy oraz calkowityn wyeliminowaniu 
powstawania braków. 

Układ charaktoryzuje się tym, z« na blok 
/ ] / załączania sterowania, blok /2/ blokady 
awaryjnej, blok /3/ startu cyklu pracy, blök 
/4/ sterowania transporterami paokowymi i 
blok /5/ etorowania transporterami paletowymi. 
Ponadto układ noże być rozbudowany i wyposa-
żony dodatkowo w blok /6/ ograniczenia wydaj-
noéci. W układzie tym poszczególne bloki sa 
ze soba sprzężone i tak blok /4/ jest sprzę-
żony z blokiem /5/, blok /2/ jest sprzężony z 
blokiem /I/, a blok /3/ Jest sprzężony blo-
kie« /4/. Blok /6/ bezpoérodriio jest sprzężo-
ny z blokiem /4/ a pośrednio jest sprzężony z 
blokiem /5/ f a ponadto blok /6/ Jest sprzężony 
z blokiem /3/ i blokiem /2/. Układ według wy-
nalazku znajduje zastosowanie w tunelach 
chłodniczych, stanowiących jeden z zespołów 
linii technologicznej wyrobów waflowych. 

/9 zastrzeżeń/ 

F26D P. 250640 Hf> 03 27 

Zakłady Kineskopowe "Unitra-Polkolor" . 
Zakład Kineskopów Kolorowych, Piaseczno. 
Polakn /Włodzimierz Kargol, Rajmund Pomianow-
ski/. 

Wymiennik ciepła 

Celom wynalazku jest skonstruow^nLa łat-
wego w eksploatacji wymiennika o zmiennej po-
wierzchni wymiany ciepła i autokomponeacji 
naprężeń cieplnych. , 

Wymiennik /I/ zawiera kanały rurowe /7/, 
które 60 przymocowane trwale jednym koncem 
/€>/ do pierwszego dna sitowego /2/ i umiesz-
czone suwliwie w przegrodach sitowych /5/ 
oraz drugim dnie sitowym /3/. Przynajmniej 
część przegród sitowych wyposażona Jest do» 
datkowo w przepustnice regulacyjne /9/. 
Płaezczowo-rurowy wymiennik typu gaz-gaz 
służy do odzysku ciopła odpadowego zwłaszcza 
z wanny szklarskiej. /l zastrzeżenie/ 

U Z I A Ł G 

F I Z Y K A 

GOJB P. 2 5 2 1 0 4 6f> 02 2f 
ECTT 

Politechnika Gdańska, Gdańsk Polska /Jan 
Stryjewski, Włodzimierz Szydlik/. 

Spoinomierz 

Celem wynalazku jost opracowaniu konstruk-
cji spoinoffllorza umorliwłajacej bezstopniowy 
pomiar spoin. 

Spoinomlerz ma e^tywno zamocowane do pods-
tawy /i/ ram tę /2/, połączone przez oś /3/ 
i mechanizm zatrzn^kowy /5/ z drugim ramie-
niem /4/, którego wolny koniec zaopatrzony 
jest w czujnik zegarowy /O/, przy czym ramio-
na /2/ i /A/ maję kształt kabłaka, a Jedno z 
nich wyposażono Jest w element dystansowy /9/, 
Kat zawarty między prosto, łącząca ostrze ele-
mentu pomiarowego czujnika /8/ z osią obrotu 
ramion /2/ I /4/ H osie czujnika /8/ wynosi 
około ST . /I zastrzeżenie/ 

8 

GOIB P. 255960 85 10 25 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, 
Polska /Leszek Kiołtyka, Ryszard Sosiński, 
Lech Borowik, Leszek Rutkowski/ 

Przyrząd do pomiaru długości 

Celem wynalazku jest zwiększenie dokład
ności pomiaru. 

Przyrząd zawiera czujnik /l/ w postaci tai-
my z elastycznego materiału magnetycznego, 
przy czym końce tej taśmy połączone sę ze sobę 
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tak, za tworzą oblag zamknięty. Taśma czujnik» 
/I/ osadzona jaat na obrotowych bieżniach /2/ 
i spoczywa swobodnla na powierzchni mierzonego 
wyrobu /3/, przykładowo tkaniny. Współosiowo 
w stosunku do czujnika /l/# poniżej przemieez-
czającego sie wyrobu /3/, znajduje się źródło 
pola aagnetycznego /4/. Taśma czujnika /I/* 
•ajaca równomiernie rozmiasczona na całej dłu-
gości wycięcia« skojarzona Jeat z przetworni-
kiem fotoelektrycznym /5/, wytwarzającym im-
pulsy elektryczne dla równych odcinków prze-
mieszczającej ale taśmy. Wyjecie przetwornika 
połączona jaat z licznikiem impulaów elektrycz-
nych /6/, wyskalowanym w Jednostkach długości. 

/I zastrzeżenia/ 

001C P. 258063 86 02 19 

Akademia Rolnicza, Wrocław, Polaka /Stefan 
Cacoń, Bernard Kontny, Krzyaztof Makolakl, 
Roman Stopyra/. 

Zestaw geodezyjnego znaku i sygnału 
pomiarowego 

Celem wynalazku Jeet opracowanie konstruk
cji zeatawu geodezyjnego znaki i eygnału po
miarowego, zwłaszcza do sygnalizowania celów 
na punktach geodezyjnych sieci przeetrzennych. 

Zestaw składa się ze znaku pomiarowego /!/, 
na którym za pomoce płytki mocującej /26/ jest 
zamocowany sygnał celowniczy /2/ ze św\eca /3/, 
Znak pomiarowy /l/ tworzy słup betonowy /5/, 
który z boku ma zamocowany reper dolny /4/, a 
na górnej części ma zamocowane głowice /7/ z 
oentrycznie usytuowane tuleja centrująca /6/ 
1 śrubami mocującymi /B/, z których Jedna Jeet 

repère» górnym /9/'. Sygnał celowniczy /2/ 
tworzy podstawa sygnału /li/ oraz co najmniej 
jeden segment modułowy /14, 141/, na którym 
oaadzona jeat świeca /3/ wyposażona w krzyż 
centrujęcy /19/. Segmenty modułowe tworzą 
albo elementy przestrzenne /14/ składajacs 
aię z płyt ażurowych /13/ i wsporników /12/ 
albo elementy rurowa /141/. /li zastrzeżeń/ 

G01C P. 258445 86 03 14 

Akademia Rolnicza, Wrocław, Polaka /Marian 
Krzeczkowaki, Kazimierz ćmielewski, Janusz 
Kuchalster/. 

Przyrząd do pomiaru prostoliniowości osi 
zespołu elementów wydłużonych, zwłaszcza 

szyn podsuwnicowycn 

Wynalazek rozwlęzuje zagadnienie ułatwia
nia 1 akrocenia czasu pomiaru prostoliniowości 
oal zeapołu elementów wydłużonych. 

Urządzenie składa się z poleczonych za ao-
bę elementami łączącymi /3/ dwóch listew ką
townik owo profilowanych dolnej /7/ 1 górnej 
/ll/# przylegających do aiabie wewnętrznymi 
powierzchniami. W obu tych listwach /7, 11/ 
wykonane aa współosiowo otwory ustalające 
/2/, w których umieszczony Jest ustalacz /l/. 
Na zewnętrznych powierzchniach wspomniane 
listwy /7, 11 maję podziałkł /10/. 3edna z 
listew /7, 11/ na swej wewnętrznej powierzch
ni prostopadłej do osi otworu ustalającego 
1/2/ ma element sprężysty /5/ osadzony w wy
ciągu /6/. Urządzenie według wynalazku współ
działa za znanym przymiarem wstęgowym /9/ z 
otworami /8/. /2 zastrzeżenia/ 

GO 10 

AT5TÏT 
P. 252326 65 03 08 

Akademia Rolnicza, Lublin, Polaka /Lucjan 
Kalita/. 

Sygnalizator rozwoju parcha jabłoni 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa-
nia konstrukcji sygnalizatora podającego na 
podatawle aktualnych warunków takich, jak tem-
peratura i wilgotność powietrza, dane o wystę-
powaniu krytycznych momentów rozwoju choroby. 

Sygnalizator składa się z licznika - prze-
kształtnika impulsów /l/ i połęczonsgo z nim 
generatora impuleów /5/, przy czym licznik -
przekształtnik impulaów /I/ na wejściu połę-
czony Jest z czujnikiem wilgotnoéci /2/, a na 
wyjściu z wyświetlaczem /6/, natomiast gene-
rator impulsów /5/ połęczony jest szeregowo 
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z układam regulacji częstotliwości /4/ i czuj-
nikiem temperatury /3/ /2 zastrzeżenia/ 

601F P. 232201 85 02 28 

Wojewódzkie Przodeiębioratwo Wodociągów 
i Kanalizacji. Zakład Wodociągów 1 Kanalizacji, 
Dzierżoniów, Polska /Władysław Pieszczoch, 
Jan Dłubacz, Czesław Czechowski/. 

elektroniczny wskaźnik poziomu lustra wody 
z automatycznym wyłącznikiem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienia stałej 
kontroli poziomu lustra wody w studni głębi-
nowej z Jednoczesnym automatycznym wyłącze-
niem pompy w przypadku suchobiagu. 

W elektronicznym wskaźniku według wynalazku 
zespół czujników sondy /Bl/ połączony Jeet z 
blokiem kontaktronów /B3/ przez blok przerzut-
ników /B2/, a dalej z blokiem dzielników na-
pięcia /B4/ i poprzez linię przesyłowa /LP/ 
z blokiem przetwarzania informacji /B5/. -

/I zastrzeżenie/ 

G01F P. 258903 86 04 11 

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy 
Budownictwa Inżynieryjnego "Hydrobudowa, 
Warszawa, Polska /Henryk Płochareki, Elżbieta 
Płocharaka/. 

Sposób i urządzenie do pomiaru natężenie 
wypływu wód 

Celem wynalazku jest umożliwienie przepro-
wadzenia dokładnych pomiarów natężenia wypły-
wu wód z drenów usytuowanych poniżej zwier-
ciadła w odbiorniku w sposób szybki. 

Sposób polega na tym, że pomiaru dokonuj« 
elę poprzez pomiar zmiany wielkości zanurz«* 
nia pływaka urządzenia pomiarowego usytuowa-
nego w pionowej rurze o stałej, określonej 
wielkości przekroju poprzecznego. Urządzenie 
zawiera pływak /2/ połęczony sztywnym prętem 
/I/ ze wskaźnikiem /4/ natężenia wypływu oraz 
z obciażnikiem /3/. /6 zastrzeżeń/ 

G01G P. 252205 85 02 28 

Spółdzielnia Inwalidów, "Odrodzenie", 
Gdańsk, Polaka /Włodzimierz Dębski, Stanisław 
Woźny, Henryk Ciołczyk, Tadeusz Tatarynowicz/. 

Sprężynowa waga wisząca 

Celem wynalazku jaet zwiększenie niezawod-
ności działania wagi wiszącej. 

W wadze według wynalazku przeguby łęczaca 
ezslkę /li/ z przesuwnym korpusem /2/ zawie-
rają zaczepy /13/, na których znajduję się 
występy prostokątne /14/. Na zaczepach tych 
umieszczone ea cylindryczne, ścięte występy 
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/15/, zaś korpus przesuwny /2/ me gniazda 
/17/ z zakończonymi cylindrycznie prowadnica-
mi /18/ oraz zderzaki końcowe /2O, 19/ utrzy-
mujące szalkę /li/ w pozycji otwartej i w 
pozycji zamkniętej. /2 zastrzeżenia/ 

G OIL 
SOTT 

P. 252101 85 02 26 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska 
/Andrzej Balawender, Marian Zieliński/, 

Układ do określania współczynnika sprawności 
hydraulicznych maszyn przepływowych, 

zwłaszcza pomp i silników 

Przedmiotem wynalazku jest układ do bez-
pośredniego określania współczynnika spraw-
ności hydraulicznych maszyn przepływowych, 
zwłaszcza pomp i silników. 

Układ zawiera co najmniej trzy czujniki 
temperatury /I, 2, 3/, z których czujnik /I/ 
podłączony Jest do przewodu niskiego ciśnie-
nia badanej maszyny, czujnik /2/ do przewodu 
wysokiego ciśnienia tej maszyny, natomiast 
czujnik /3/ poleczony Jest z wyjściem elemen-
tu dławiącego /4/, którego wejście Jest ppłę-
czone do przewodu wysokiego ciśnienia w miejs-
cu usytuowania czujnika /2/. Czujnik /2/,po-
przez wzmacniacz różnicowy /5/, wzmacniacz 
o regulowanym wzmocnieniu /6/ i przetwornik 
napięcie-częstotliwość / 7 / f a czujnik /I/ po-
przez wzmacniacz różnicowy /9/ i przetwornik 

' napiecie-częetotliwość /10/ połączone sa z 
wejściami bloku pomiaru stosunku dwóch często-
tliwości /8/, którego wyjście poprzez licznik 
impulsów /li/ połączone jest z blokiem cyfro-
wej ekspozycji wyniku /12/, natomiast czujnik 
/3/ połączony jest ze wspólnym wejściem wzmac-
niaczy /5 i 9/. /I zastrzeżenie/ 

001L P. 256264 85 11 13 

Czesław Chlewicki, Gliwice, Polska /Czesław 
Chlewicki/. 

Ergodozymetr 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji urzędzenia do kontrolowa
nego dawkowania wysiłku fizycznego. 

Ergodozymetr ma układ hamownicy,' składa-
jący się z hamulca wielopłytkowego /2/ stero-
wanego elektromagnetycznie, tensometrycznego 
miernika /2/ momentu obciążającego i foto-
elektrycznego, Impulsowego miernika /3/ pręd-
kości obrotowej. /2 zastrzeżenia/ 

60 IN P. 251663 85 01 

Instytut Przemysłu Gumowego "Stomil", 
Piastów, Zakłady Automatyki Chemicznej 
"Metalchem", Gliwice, Polska /Leszek Pabiś, 
Stanisław Garwackl, Bogdan Mońka, Krzysztof 
Jędrzejak, Jerzy Magrodzki, Jacek Dyrdań, 
Leszek Kopeć/. 

Sposób wzorcowania i testowania zwłaszcza 
wulkamstru 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożli-
wienia szybkiego i niezawodnego wzorcowania 
i testowania wulkametru, stosowanego np. w 
przemyśle gumowym do badania własności mie-
szanek gumowych. 

Sposób według wynalazku polega na porówny-
waniu znanej wartości momentu przykładanego 
do wału skrętnego wulkametru za pomoce ele-
mentu oporowego z wartością wyjściowe z ukła-
du pomiarowego wulkametru. /I zastrzeżenie/ 

GO IN P. 251665 85 01 19 

Instytut Przemysłu Gumowego "Stomil", 
Piastów, Zakłady Automatyki Chemicznej 
"Metalchem", Gliwice, Polska /Leszek Pabiś, 
Stanisław Garwacki, Bogdan Mońka, Krzysztof 
Jędrzejak, Jerzy Nagrodzki, 3acek Oyrdaś, 
Leszek Kopeć/. 

Wulkametr z urzędzeniem do wzorcowania i 
testowania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproaz-
czenia konstrukcji wulkametru z urzędzeniem 
do wzorcowania i testowania, stosowanego np. 
w przemyśle gumowym do badania własności mie-
szanek gumowych. 

Istota wynalazku polega na tym, że do obu-
dowy wulkametru /I/ przymocowany Jest siłow-
nik pneumatyczny /2/, którego trzpień /3/ po-
łaczony jest z obudowę /4/ elementu oporowego 
/5/. Oo wału skrętnego /6/ wulkametru przymo-
cowane jest ramię dźwigni /7/ w taki sposób, 
aby płaszczyzna ruchu dźwigni /7/ pokrywała 
się z płaszczyznę ruchu trzpienia /3/ siłow-
nika /2/. / 2 zastrzeżenia/ 

UwagąJ Zgłoszenie G01N P. 2521J.1 85 02 26 
znajduje sie. na stronie 45. 
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GO IN P. 252121 85 02 26 

Instytut Lotnictwa, Warszawa, Polska /Józef 
Fórmaniak, Bogdan Wiślicki/. 

Sposób pomiaru ilości zanieczyszczeń 
ferromagnetycznych w płynie oraz urządzenia 

do pomiaru ilości zanieczyszczeń 
ferromagnetycznych w płynie 

Celem wynalazku jest zwiększenie czułości 
pomiaru oraz umożliwienie zmierzenia ilości 
zanieczyszczeń ferromagnetycznych w płynie w 
czaele rzeczywisty». 

Sposób pomiaru ilości zanieczyszczeń w 
płynie polegp na tym, że podczas przepływu 
płynu przez urządzenie pomiarowe wytwarza sie 
pole elektromagnetyczne ze pomocą którego 
wychwytuje się częatki ferromagnetyczne. Cząs-
tki ferromagnetyczne skupia się w przestrzeni 
pomiarowej. Czas działania pola elektromag-
netycznego określa się w zależności od stopnia 
zanieczyszczenia płynu oraz od prędkości jego 
przepływu. Następnie dokonuje się pomiaru 
ilości zanieczyszczeń w znany sposób, po czym 
przerywa się działanie pola elektromagnetycz-
nego' i przepłukuje się czujnik. 

Urządzenie do pomiaru ilości zanieczysz-
czeń ferromagnetycznych zawiera obudowę /I/ 
z materiału niemagnetycznego, która ma na 
jednym końcu dno /lO/ i króciec wylotowy /li/, 
a na drugim końcu pokrywę /7/ z przewodem 
wlotowym /5/ płynu. Wewnątrz obudowy /I/, w 
pobliżu dna /10/ i króćca wylotowego /li/, 
umieszczona jest cewka magnesująca, zawiera-
jąca uzwojeni« /A/ i szpulkę /3/. Czujnik /2/ 
wystaje z otworu szpulki /3/ i tworzy wraz ż 
powierzchnia czołowa szpulki /3/ przestrzeń 
pomiarowa /&/. Urządzenie zawiera także tu-
lejkę /12/, w której umieszczone ea przewody 
elektryczne /9/ zaeilajęce uzwojenie /4/ i 
czujnik pomiarowy /2/ oraz uszczelki /ü, 13/ 
dla uszczelnienia tulejki /12/ i pokrywy /7/ 
względem obudowy /!/. /5 zastrzeżeń/ 

GO IN P. 252145 85 02 27 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, 
Warszawa, Polska /Andrzej Gardas/. 

Sposób oznaczania auroprzeciwciął 
reagujących z antygenami błony 

plasmatyczne1 komórek tarczycy 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-

nia sposobu oznaczania całej, różnorodnej ro-
dziny autoprzeciwciał reagujących z antygenami 
błon plazmatycznych komórek tarczycy. 

Sposób oznaczania autoprzeciwciał reagują-
cych z antygenami błony plazmatycznej komórek 

tarczycy, polega na tym, że przygotowujš się 
rozpuszczalny preparat antygenów błon plaz-
natycznych tarczycy poprzez solubilizację błon 
plazmatycznych w buforze o alkalicznym pH od 
8 do 11, rozbicie ultradźwiękami, a następni« 
chromatografię na sitach molekularnych, po 
czym, otrzymany preparat opłaszcza się na fa-
zie stałej i przeprowadza imaonoenzymatyczns 
oznaczanie związanych autoprzeciwciał. 

/I zastrzezani»/ 

G01N P. 252214 85 02 28 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska 
/Mieczysław Ostojski, Dariusz Karkosiński/. 

Urządzenie do pobioru próbek cieczy, zwłaszcza 
ścieków z otwartego kanału ściekowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyelimino-
wania wpływu składu poprzedniej próbki na ko-
lejna próbkę pobranych do analizy ścieków, 
przy automatycznym poborze próbek ścisków z 
określona częstotliwością. 

Urządzenie do. poboru próbek cieczy, zwłasz-
cza ścieków z otwartego kanału ściekowego za-
wiera motoreduktor /!/ z układem sterowania 
/2/. Do wałka wyjściowego /3/ motoreduktora 
/I/ przyłączona jest rura przelotowa /5/. Do 
końca dłuższego ramienia rury przelotowej /5/ 
zamocowany Jest czerpak /6/, Długość dłuższego 
ramienia rury przeltowej /5/, od miejsca po-
łączenia z wałkiem wyjściowym /3/ do miejsca 
zamocowania czerpaka /6/, Jest większa niż 
odległość od wałka wyjściowego /3/ do najniż-
szego poziomu pobieranej cieczy. Krótsze ramię 
rury przelotowej /5/ jest zagięte w kierunku 
powierzchni czołowej obudowy motoreduktora /I/ 

/2 zastrzeżenia/ 

GO IN P. 252263 85 03 06 

Instytut Technologii Materiałów Elektronicz-
nych "UNITRA-CEMAT" Warszawa, Polska /Andrzej 
Bajor, Grażyna Adamkiewicz/. 

Sposób pomiaru dwójłomności wymuszonej 
mechanicznie 

Celem wynalazku Jest umożliwienie wielokrot-
nego zwiększenia natężenia wiązki pomiarowej. 

Sposób polega na tym, że przez badana prób-
kę, mająca dwie płaszczyzny płaskorównoległe, 
przepuszcza się prostopadle do jednej z plamz-
czyzn liniowo spolaryzowane, nlsmonochromatycz-
na wiązkę promieniowania o szerokim zakresie 
widmowym, dokonując pomiaru ekstremalnych natę-
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gdxie d jest grubością badanej próbki. 
/I zastrzeżenie/ 

GOIN P. 252268 85 03 05 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji 
Edukacji Narodowej, Kraków, Polska /Roman 
Martyna/. 

Czujnik defektografu magnetycznego do 
wyznaczania diugich zmian przekroju 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia czujnika defektografu umożliwiającego prowa
dzenie pomiarów długich zmian przekroju liny 
8łowicami magnetycznymi ze znanymi czujnikami, 
zujnik defektografu według wynalazku ma dwu

dzielne Jarzmo magnetyczne /l/ ze szczelino, 
w której umieszczony jest przetwornik induk
cji magnatyoznego pola stałego na napięcie 
elektryczne. Jarzmo Jest przymocowane bezpo
średnio do zwory /4/ magnetycznej głowicy po
miarowej, a zwore /4/ Jest bezpośrednio połączo
na z magnesami /5/ trwałymi magnesującymi 
wzdłużnie badana linę /6/. /2 zastrzeżenia/ 

GOIP P. 252267 85 Ol 21 

Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego "URSUS", 
Warszawa, Polska /Stanisław Góra, Stanisław 
Wójcik/. 

Przyrząd do pomiaru zużycia paliwa w 
silnikach spalinowych 

Celem wynalazku jest zapewnienie dokład
nego pomiaru zużycia paliwa. 

Przyrzęd ma dwie współosiowo rozmieszczone 
komory /7/ i /8/ porcjowania paliwa, w któ
rych poruszają się dwa tłoczki /9/ i /10/ 
sprzężone ze sobą popychaczen /li/. Komora /7/ 
połączona Jest przewodami paliwa z elektroza. 
worami wlotowym /l/ i wylotowym /A/, zaś komora 
/&/ połączona jest przewodami paliwa z elek
trozaworami wlotowymi /2/ i wylotowym /5/. 
Tłoczki /9/ i /10/ poruazaję się między sty
kami elektrycznymi /12/ i /13/ urzędzenia 
•tarującego /14/. /3 zastrzeżenia/ 

G01R P. 252152 85 02 28 

Instytut Przemysłu Gumowego "Stomil" 
Piastów, Polska /Andrzej Chmielowski, Krystyna 
Kosińska/. 

Urządzenie do badania oporności elektrycznej 
pumy antystatycznej i przewodzącej 

Celem wynalazku jest umożliwienie dokony
wania pomiaru oporności w jednakowych warunkach. 

żeń, przechodzących przez próbkę i analizator, 
Inln * ̂ man o r 8 2 określajęc względne charak
terystykę widmowe transmisji układu optyczne
go polaryakopu liniowego F/Jt/ według wzoru 
F/Jl/ - V A / VJl/ S/A/, gdzie 1,/A/ J«»t 
gęstoecię monochromatyczne natężenia źródła 
promieniowania, T/\/ jeet łęcznę transmisję 
próbki, analizatora i polaryzatora, S/Jl/ jest 
czułoscię detektora promieniowania* Następnie 
dwójłomność -o , przy założeniu d"""Const /* 
V A / dla długości fal promieniowania użytego 
do pomiaru, A 4 * » A ^ A j » wyznacza się-z 
zależnościt * 
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Urządzenie do badania oporności elektrycz-
nej gumy antystatycznej i przewodzącej zbudo-
wane Jest z płyt z materiału izolacyjnego dol-
nej /I/ i górnej /3/ połączonych zawiasami /2/, 
w dolnej płycie /I/ są osadzone dwie elektrody 
prędowe w postaci gniazd /4/ i kontakty /7/ 
elektrod napięciowych. W górnej płycie /3/ 
HQ osadzone wystajęce metalowe dociski /9/ z 
tym, że nad kontaktami /7/ elektrod napięcio-
wych ea osadzone dociski /12/ składajęce się 
z metalowych płytek i elastycznej warstwy. 

/I zastrzeżenie/ 

GO1R P. 252153 85 02 28 

Instytut Przemysłu Gumowego "Stomil", 
Piasto, Polska /Andrzej Chmielewski, Krystyna 
Kosińska/. 

Sposób badania oporności elektrycznej gumy 
antystatycznej i przewodzącej 

Celem wynalazku jest zwiększenie dokład-
ności pomiaru. 

Sposób polega na wykorzystaniu metody po-
tencjometrycznej przy użyciu elektrod prądo-
wych i napięciowych i pomiarze skoku napięcia 
między elektrodami napięciowymi na określonym 
odcinku próbki z płytki gumowej, która jest 
"zwulkanizowana wraz z elektrodami napięciowy-
mi usytuowanymi wzajemnie równolegle w poprzek 
próbki, na środku jej grubości. 

/I zastrzeżenie/ 

G01R P. 252173 85 02 27 

Huta "Pokój", Ruda Slęska, Polska /Piotr 
Piecha/. 

Przyrząd wakazujaco-pomląrowy napięcia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia przyrządu umożliwiającego zarówno spraw-
dzenie biegunowości, jak i pomiar wartości 
napięcia. \ 

Przyrzęd wskazujęco - pomiarowy napięcia 
wyposażony w dwa kolce oznaczone plus i minus, 
mający jako wskaźnik sygnalizacyjny /równo-
wagi/ diodę świecęca charakteryzuje się tym, 
że dwa kolce / + i - / sa poprzez oporniki 
/I/ i /2/ połączone z bazę tranzystora /5/ 
typu npn, którego kolektor Jest poprzez opor-

nik /4/ z baza tranzystora /10/ typu pnp, 
połęczonsgo emiterem z kolcem /+/» a kolek-
torem poprzez opornik /li/ z kolecem /-/ i 
poprzez opornik /12/ z bazę tranzystora /14/ 
typu npn poleczonego kolektorem poprzez opor-
nik /13/ z katodę diody swiecęcej /15/, której 
anoda jest przyłączona do kolca /+/• Emiter 
tranzystora /14/ jest dołęczony do kolca /-/. 
Emiter tranzystora /5/ Jest połączony z suwa-
kiem potencjometru /&/, wyposażonego w skalę 
/16/, którego Jeden koniec jest połęczony po-
przez opornik /9/ z kolcem /+/ i poprzez dio-
dę Zenera /&/ z kolcem /-/. Drugi koniec po-
tencjometru /6/ Jest poprzez opornik /7/ po-
łęczony z kolcem minus /-/. /I zastrzeżenie/ 

G01R P. 252257 85 03 04 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii 
Elektrycznej "Lumel", Zielona Góra, Polska 

/Andrzej Olencki/. 

Sposób i układ do określania wartości prądu 
diody referencyjnej 

Wynalazek rozwlęzuje zagadnienia opraco-
wania sposobu i układu umożliwiających selek-
cję diod ze względu na optymalne wartość prędu 
i dopuszczalne wartość zmiany napięcia diody. 

Sposób polega na rejestracji zmiany wartości 
napięcia diody wywołanej zmiana temperatury 
diody w określonym zakresie temperatur dla 
kilku wartoéci prędu diody i wyborze tej 
wartości prędu diody, dla której zmiana na-
pięcia diody w stosunku do wartości napięcia 
odpowiadającej najniższej temperaturze diody 
była najmniejsza. W układzie badana dioda 
/BO/ połączona jest szeregowo ze źródłem prę-
dowym /I/ oraz ze źródłem napięciowym /Ek/, 
przy czym zaciski źródła prądowego /I/ połę-
czono sę z wejściem /Y/ przyrzędu rojestruję-
cego /PR/, którego drugie wejście /X/ jest 
połaci-one z wyjściem przetwornika /C2t/. 

Badana dioda /BO/ jest sprzężona 'termicznie 
z grzejnikiem /G/, połęczonym szeregowo ze 
źródłem grzejnym /Eg/ napięciowym lub prędo-
wym i przełącznikiem /!</. /4 zastrzeżenia/ 

G01R P. 252265 85 03 06 

Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa, 
Polska /Sławomir Łukjanow/. 

Obwód kontroli działania autonomicznego 
układu zasilania instalacji i elektrycznej, 

zwłaszcza pojazdu samochodowego 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa-
nia obwodu kontroli pozwalającego stwierdzić 
obniżenie, zanik, jak również wzrost napięcia 
na zaciskach alternatora. 

Obwód kontroli działania autonomicznego 
źródła zasilania instalacji elektrycznej po-
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jazdu zawiera wskaźnik świetlny /L/ oraz dwa, 
połęczone szeregowo z tym wskaźnikiem, rezys-
tory /Rl/ i /R2/. Instalacja zasilana jest z 
akumulatora elektrochemicznego /B/ oraz alter-
natora /A/. Obwód kontroli wleczony jest mię-
dzy zaciski "•" i "-" instalacji elektrycznej 
poprzez wyłącznik instalacji lub zapłonu /W/. 
Punkt /l/ między rezystorami /Rl/ i /R2/ do-
łączony jest do punktu zerowego /O/ gwiazdy 
uzwojenia alternatora /A/ , /l zastrzeżenie/ 

GO3.R 
WTSB 

P. 252279 85 03 07 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska 
/Andrzej Kowalski, Marcin Böthner-Zawadzki/. 

Sposób detekcji fazy oraz detektor fazy 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa
nia sposobu oraz detektora fazy, zapewniają
cych, uzyskanie sygnału wyjściowego zależnego 
tylko od przesunięcia fazowego między sygna
łem użytecznym, a sygnałem zegarowym. 

•Sposób polega na tym, że tworzy się negację 
sygnału, który przyjmuje wartość logiczne 1 
w momencie wystąpienia zmiany stanu w sygnale 
użytecznym i przyjmuje wartość logiczne 0 w 
momencie występienia zmiany stanu w sygnale 
zegarowym, po czym generuje się drugi sygnał 
/Q-/j który przejmuje takę wartość logiczne 

jaka przyjmuje sygnał uformowany /Q-/, w mo
mencie występienia zmiany stanu w sygnale 
zegarowym /z/t/, a następnie sygnał ten 
-•/<2«/ dodaje się napięciowo do zanegowanego 

sygnału poprzednio uformowanego /Q*/ przy
porządkowując mu dwukrotnie większe wartość 
napięcia niż drugiemu sygnałowi /Q_/'. 

Detektor fazy wyposażony w przerzutnik typu 
D, którego wejście D polaryzowane jest napię
ciem odpowiadającym wartości logicznej 1, wy
różnia się tym, że jego wyjście /Q-/ połączone 

jest z wejściem /OJ drugiego przerzutnika 
/PD?/, a Jego wyjście zanegowane /Q-/ poprzez 

rezystor /R/ dołączone jest do układu sumuję- • 
cego /S/, a także wyjście /Q^/ drugiego prze
rzutnika /PD2/, również poprzez rezystor ale 
o podwojonej wartości rezystancji /2R/ dołą
czone jest do drugiego wejścia układu sumują
cego /S/, przy czym sygnał użyteczny /s/t// 
podawany Jest na wejście zegarowe /T 1/ pierw
szego przerzutnika /PDl/ za pośrednictwem ukła
du różniczkującego /URI/, zaś sygnał zegarowy 
/z/t//, za pośrednictwem drugiego układu róż
niczkującego /UR2/, do wejścia zegarowego /T\J 
drugiego przerzutnika /PD2/ i jednocześnie za 
pośrednictwem elementu kombinacyjnego NIE do 
wejścia zerującego /R./ pierwszego przerzut
nika. /2 zastrzeżenia/ 

G01R P. 252296 65 03 06 

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska /Dan 
R. Jasik, Stanisław Kapka, Eligiusz Pawłowski, 
Krzysztof Toborek, Zbiegniew Waszczuk/. 

Sposób cyfrowego pomiaru rezystancji, 
zwłaszcza rezystancji spawów i innych" 
połączeń elementów metalowych oraz układ 

do pomiaru rezystancji zwłaszcza 
rezystancji spawów i innych połączeń 

elementów metalowych 

Układ według wynalazku skradający się z 
poleczonych szeregowo rezystancji mierzonej i 
wzorcowej, zasilanych ze źródła prądu stałego 
o stałej wydajności prądowej, w którym napię-
cia proporcjonalne do mierzonej rezystancji i 
płynącego przoz nia prądu podawane sę na wejś-
cie wzmacniaczy pomiarowych, a po wzmocnieniu 
dołączane sę do wojść bloku realizującego pro-
ces całkowania tych napięć i wyznaczania ich 
stosunku, połączonego z blokiem przekroczenia 
zakresu charakteryzuje się tym, że automatycz-
na zmianę zakresu odbyv/a się poprzez zmianę 
wartości rezystancji /R N 1 -

 RN n/ wzorcowej 

odbywającej oi? synchronicznie ze zmiana wy-
dajności źródła /I/ prądowego, przy czym blok 
/10/ przekroczenia zakresu steruje się blokiem 
/li/ wyboru zakresu, sterującym parami kluczy 
/ K l ł Ki'/ ~ / Kn' K n ł / d o ł a c z<»J 8 cy c h wejście 
Wejście wzmacniacza /W_/ do odpowiednich re-
zystorów wzorcowych i sterującym wydajnością 
źródła /!/ prędu. /2 zastrzeżenia/ 

http://detekc.1l
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GOlR P. 255688 T 85 10 07 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska 
/Hubert Trzaska, Eugeniusz Grudziński/. 

Źródło wzorcowego pole elektromagnetycznego 

Przedmiotem wynalazku jest źródło wzorco-
wego pola elektromagnetycznego, o znacznie 
rozszerzonym zakresie częstotliwości roboczych, 
przeznaczone do wzorcowania mierników natęże-
nia pola elektromagnetycznego. . 

źródło wzorcowego pola elektromagnetycz-
nego, utworzone z linii paskowej z dielek-
trykiem powietrznym, obciążonej obciążeniem 
dopasowanym do impedancji falowej linii pas-
kowej i zasilającej ja linii przesyłowej, 
charakteryzuje się tym, że boczne ácianki 
linii sę wyłożone pochłaniaczami /3/ lub w 
miejscu bocznych ścianek aa umieszczone poch-
łaniacze /3/. Szerokość pochłaniaczy /3/ jest 

co najmniej równa połowie odległości pomiędzy 
górne i dolna powierzchnia przewodu zewnętrz-
nego. Pochłaniacze /3/ sę umieszczone symet-
rycznie względem środkowego przewodu /i/, na 
całej długości linii. /4 zastrzeżenia/ 

GOlR P. 258912 86 04 11 

Polskie Koleje Państwowe Centralny Ośrodek 
Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, Warszawa, 
Polska /Kazimierz Baler, Dan Andrulonis, 
Władysław Kuciak, Adam Tarnogórski/. 

Układ do sprawdzania dobroci obwodów 
rezonansowych torowych urządzeń 
Samoczynnego hamowania pociągów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia układu zapewniającego zwiększenie czułości 
1 dokłcdnoćci pomiaru dobroci badanego obwodu 
rezonansowego. 

Układ według wynalazku zawiera lokalny 
generator indukcyjno-pojemnoéciowy /I/ z cewka 
/2/ umieszczone w kubkowym rdzeniu magnetycz-
nym, połączony poprzez wzmacniacz /A/ z cewka 
pomiarową /5/. Pomiędzy wzmacniaczem /4/ i 
cewkę pomiarową /5/ jest umieszczony blok od- • 
czytu /6/. Wewnątrz cewki pomiarowej /5/ jest 
umieszczony kubkowy rdzeń magnetyczny /3/ z 
cewka /2/ generatora indukcyjno-pojemnościo- . 
wego /I/» stanowiący wspólny magnetowód dla 
cewki pomiarowej /5/ i cewki /2/ generatora 
indukcyjno-pojemnoćciowego / V , które są tak 
umieszczone względem siebie, że strumień mag-
netyczny wytworzony przez cewkę /2/ generato-
ra indukcyjno-pojemnościowego /I/ jest prosto-
padły do strumienia magnetycznego wytworzonego 
przez cewkę pomiarowe /5/. /l zastrzeżenie/ 

GOlR P. 258983 06 04 16 

Instytut Łączności, Warszawa, Polaka /Jan 
Kwasiżur/. 

Układ do sprawdzania połączeń galwanicznych, 
zwłaszcza urządzeń teleelektrycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sprawdza-
nia różnych konfiguracji połączeń galwanicz-
nych. 

Układ zawiera numerowy układ nadawczy /UN/ 
wyposażony w demultiplekser /DMx/, sterowany 
pierwszym licznikiem /L±/. Wejście sterujące 
tago licznika Jest połączone z wyjściem ukła-
du wyzwalania /UW/, którego wejście synchroni-
żujące jest dołączone do wyjścia generatora 

G01R P. 254546 85 07 15 

Zakład Energetyczny "Bydgoszcz", Bydgoszcz, 
Polaka /Darzy Gackoswaki, Norbert Głowik, 
Andrzej Krawulski, Eugeniusz Szneldrowski/. 

Rejestrator prądów wyłączeniowych wyłącznika 
wysokonapięciowego 

Przedmiotem wynalazku jeet rejestrator 
prądów wyłączeniowych wyłącznika wysokona
pięciowego pracującego w układach energetycz
nych, umożliwiający zliczanie wyłączeń w ok
reślonych przedziałach wartości prądu wyłącze
niowego. Rejestrator ma blok przetworników 2 , 

2 ,2 /, połączony z Jednej strony z uzwoje
niami przekładników prądowych /!/ oraz z dru
giej strony z maksisolektorem /Z/, który łączy 
się dalej z pięcioma członami pomiarowymi 
IA1 „II -III .IV A\l. ... . 
/4 , 4 , 4 , 4 , 4 /, które połączone są 
z dekoderem /5/, a ten z blokiem starowania 
/6/, który połączony Jest i steruje pięć 
liczników zliczających /LI, L2, L3, L4, L5/. 
Blok sterowania /6/ i wspomniane liczniki po
łączone są z licznikiem sumy wyłączeń /L / 
i zasilane aą nepięciem stałym z odrębnego 
źródła zasilania /9/. /3 zastrzeżenia/ 
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Impulsów /G/. Generator ten »teruje ponadto 
poprzez drugi licznik lupu1«ów /L_/ « nume-
rowy« układen odbiorczy« /UO/, zawierający« 
multiplekser /Mx/. Jedno z wyjęć multipleksera 
/Mx/ jest połączone z wejście« taktującym ukła-
du wyzwalania /UW/. /I zastrzeżenie/ 

60IV P. 252280 85 03 07 

Politechnika Warszawska, Warszawa. Polska 
/Antoni Latu8zek, Zygmunt Zawiaławski, 
Elżbieta Kotlicka/. 

Sposób i urządzenie do wykrywania fal 
akustycznych pochodzących zwłaszcza 

z pokładów geologicznych 

-Wynalazek rozwiązuje zagadnienie rejestra-
cji sygnałów wysyłanych jedynie przez ruchy 
górotwórcze. 

W sposobie według wynalazku fale akustyczne 
/I/ o wysokich częstotliwościach, przed prze-
tworzeniem ich na sygnał rejestrowany, zostaj« 
w odbiorniku /3/ kilkakrotnie odbite, a nas-
tępnie te fale odbite /!'/ skupia się w miejs-
cu usytuowania przetwornika fal akustycznych 

/ V » W urządzeniu według wynalazku odbior-
nikiem /3/ Jeet koncentrator energii, którego 
powierzchnia szeroka ściele przylega do po-
wierzchni badanego pokładu /I/, a w miejscu 
skupiania się fal odbitych /I'/ usytuowany 
Jeet przetwornik /4/ fali akustycznej. 

/3 zastrzeżenia/ 

G01V P. 252281 85 03 07 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska 
/Zygmunt Zawisławski, Antoni Latuszek, 
Elżbieta Kotlicke/. 

Sposób i urządzenie do wykrywania fal 
sprężystych pochodzących zwłaszcza" 

z pokładów geologicznych 

" Wynalazek rozwiązuje zagadnienie rejestracji 
sygnałów wysyłanych jedynie przez ruchy góro
twórcze. 

W sposobie według wynalazku fale sprężyste 
/4/ o określonej częstotliwości, przed prze
tworzeniem ich na sygnał rejestrowany zostają 
w odbiorniku /2/ załamane i następnie skupione 
w miejscu usytuowania przetwornika /3/. 

W urządzeniu według wynalazku odbiornikiem 
fal sprężystych /4/ jest soczewka sferyczna 
/2/, wykonane z materiału o prędkości roz
chodzenia się fal sprężystych /4/ mniejszym 
niż pokładu geolog cznego, wmontowana w ten 
pokład geologiczny /l/. Promień krzywizny po
wierzchni soczewki /2/ przylegającej do po
kładu /!/ jest tak dobrany, że fale /4/ o częs-
totliwości zawartej korzystnie w zakresie 1 
kHz'- 1 MHz se skupiane w miejscu przeznaczo
nym na usytuowanie przetwornika /3/ fal sprę
żystych /4/. /2 zastrzeżenia/ 

GO IV P. 252282 85 03 07 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska 
/Antoni Latuszek, Zygmunt Zawisławski, 
Elżbieta Kotlicka/. 

Sposób i urządzenie do wykrywania fal 
sprężystych propagujących się w 

pokładach geologicznych 

Celem wynalazku jeet umożliwienie wykrycia 
złoża płnnych pokładów geologicznych. 

W sposobie według wynalazku oprócz sygnału 
złożonego z obu składowych poprzecznej i pod-
łużnej rejestruje się również wyodrębnione 
składowe podłużne fali sprężystej i porównując 
oba zarejestrowane sygnały poszukuje się syg-
nału podłużnej składowej fali sprężystej od-
bitej od dna zbiornika złoża cieczy w badanym 
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pokładzie geologicznym. Urządzenie zawiera 
iv pobliżu rejestratora obu składowych /8/ pop-
rzecznej i podłużnej rejestrator jedynie składo-
wej podłużnej /5/, którego odbiornik umiesz-
czony jest w zbiorniku z cieczą, w ognisku 
zwierciadła sferycznego lub parabolicznego. 

/3 zastrzeżenia/ 

GO 50 P. 252238 85 03 04 

Krakowska Fabryka Kabli i Maszyn Kablowych, 
Kraków, Polska /Antoni Dańda, Adam Augustyn/. 

Układ regulacji prędkości urządzeń 
nawijających 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia układu o prostej konstrukcji, zapewniaję-
cego dostosowanie prędkości nawijarki do pręd-
kości nawijania niezależnie od średnicy nawi-
jania, utrzymanie stałego naciągu oraz zacho-
wanie stałego położenia kompensatora w całym 
zakresie'średnic nawijania. 

Układ regulacji prędkości urządzeń nawija-
jących zawiera kompensator /I/, sztywno połą-
czony z suwakiem /2/ potencjometru /3/ tak, że 
wychylenie kompensatora powoduje obrót suwaka 
/2/ potencjometru /3/. Suwak /2/ potencjometru 
/3/ połączony jest elektrycznie z wejściem /4/ 
korektora szeregowego /5/ typu PID, a wyjście 
/6/ korektora szeregowego /5/ połączone jest z 
wejściem /7/ regulatora prędu /&/ w nawrotnym 
zasilaczu tyrystorowym /9/. /I zastrzeżenie/ 

GO5F P. 252110 85 02 26 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Elektronicznego Sprzętu Powszechnego Użytku, 
Warszawa, Polska /Grzegorz Gancarz, Andrzej 
Sirko/. 

Stabilizowany zasilacz wysokiego napięcia 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa-
nia zasilacza o wysokiej sprawności przetwa-
rzania energii. 

W zasilaczu wysokiego napięcia tranzystor 
kluczujący /5/ zasilany jest poprzez prostow-
nik /I/, sterowany tyrystor /2/ i korzystnie 
poprzez filtr /4/. Tyrystor sterowany Jest 
w pętli sprzężenia z napięciem wyjściowyr. 
Wyjście wzmacniacza błędu /li/ połączone jest 
ze sterowanym źródłem prądowym /12/, które 
przez kondensator /13/, z dołączonym równo-
legle kluczem /15/, poleczone jest z kompara-
torem /14/, którego wyjście, poprzez układ 
wyzwalający /16/, połęczone jest z bramka ty-
rystora /2/. Wyjście komparatora /14/ połęczo-
ne jest z wejściem przerzutnika bistabilnego 
/17/, którego drugie wejście, poprzez detektor 
zera /18/, dołączone jest do wyjścia prostow-
nika /!/, zaś wyjście przerzutnika /17/ ste-
ruje klucz /15/. 

Zasilacz przeznaczony jest zwłaszcza do 
prac pomiarowych, w których zachodzi potrzeba 
zasilania wysokim napięciem. 

/I zastrzeżenie/ 

G05N 
I2ÏF 

P. 252147 85 02 28 

Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektrotechniki 
i Automatyki Górniczej "EMAG", Katowice, 
Polska /Henryk Majcher, Adam Kaźmierczak, Alfons 
Tomik, Wojciech Kwiatkowski, Tadeusz Piskorski, 
Ryszard Kalinowski/. 

Zasilacz iskrobezpleczny, miniaturowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia zasilacza do zasilania urządzeń z obwodami 
iskrobezpiecznymi, nie majęcych obudowy ognio-
szczelnej, na przykład urzędzeń automatyzacji 
przenośników pracujących w podziemiach kopalń. 

Zasilacz ma pyłoszczelnę obudowę /I/, wew-
nętrz której znajduje się ognioszczelna komora 
/3/, zawierajęca bezpieczniki /A/. Ognioszczel-
na komora /3/, do wysokości zamykajacej ję 
ognioszczelnej pokrywy /5/, zalana Jest zalewę 
razem z odcinkiem kabla zasilającego /16/, 
transformatorem /7/, prostownikiem /8/, co 
najmniej dwustopniowym filtrem /9/ oraz diodę 
Zenera /15/. /I zastrzeżenie/ 
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GO6F P. 252184 85 03 01 

Zakłady Wytwórcze Urzędzeń Telefonicznych 
im. Komuny Paryskiej - Telkom ZWUT, Warszawa, 
Polska /Andrzej Niesłuchowski/. 

Sposób 1 układ do automatycznego wykrywania 
systemu komputerowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia metody umożliwiającej wysoka wykrywalność 
obcych etanów logicznych na magistralach syste-
mu komputerowego. - . 

Sposób polega na tym, že wysyłany okresowo 
sygnał podtrzymujęcy etan sygnalizacji braku 
awarii, wysyłany Jest w przypadku zajście ilo-
czynu logicznego dwóch, będż czterech zdarzeń 
odebrania wysyłanych przez system dwóch, będż 
ozterech z góry określonych binarnych infor-
macji parami logicznie komplementarnych, po-
dawanych w równych podstępach czasu na magis-
trale danych /O/, będż adresowe /A/, albo na 
obie magistrale systemu komputerowego /S/. 
W układzie według wynalazku do magistrali da-
nych /O/ systemu komputerowego /S/ dołączone 
sa dwa komplementarne dekodery danych /Ol/ i 
/D2/, z których pierwszy wykrywa zawsze in-
formację zanegowane logicznie do wykrywanej 
przez drugi, natomiast do magistrali adreso-
wanej /A/ i sterującej /C/ systemu dołączone 
sę dwa kompleuentarne dekodery adresu /AI/ i 
/A2/, z której pierwszy także wykrywa zawsze 
informację zanegowana logicznie do wykrywanej 
przez drugi. /2 zastrzeżenia/ 

G06F P. 252185 85 03 01 

Przedsiębiorstwo Zagraniczne w Polsce 
"Sparks" Zygmunt Piłat, Wesoła, Polska 
/Jerzy Łowiński, Grzegorz Majczak/. 

Interfejs równoległy, zwłaszcza do 
mikrokomputera osobistego 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie uproszcze-
nia budowy interfejsu równoległego. 

Interfejs ma układ portu równoległego /P10/ 
do którego swym wyjściem włęczona jest bramka 
główna /83/, do wyjść której następnie włęćzo-
ne sę dwie bramki adresowe /81/ i /B2/ oraz 
rezystor terminujący /R/. Wejścia układu portu 
równoległego bramek adresowych /Bl/ i /82/ i 

głównej /B3/ stanowię sygnały szyny adresowej 
/AO - A7/, oraz sygnały szyny danych /DO - 07/ 
i sygnały szyny sterujęcej mikrokomputera 
/10RQ/, /RD/, /WR/ 1 /Ml/. Do wejścia układu 
portu równoległego podawany jest Jeden z trzech 
zestawów linii /ZI/, /Z2/ i /Z3/ w którym każ-
dy przewód podłączony jest do zasilania przez 
rezystor /Ru/, ponadto do układu portu równo-
ległego /P10/ włęczony Jest układ sterujący 
/S/. /2 zastrzeżenia/ 

G06F P. 252285 85 03 07 

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki 
i Pomiarów, Wrocław, Polska /Teresa Kramarowska/. 

Elektroniczny układ do kontroli trwałości 
funkcjonalnej zestawu klawiszy 

Celem wynalazku Jest wykonanie układu nie
zawodnego w działaniu i wygodnego w obsłudze. 

Licznik kroków /2/ jest połączony z kompa
ratorem etanów /Z/, z odczytowym polem /4/, a 
także z układem pamięci tranekryptera torów 
/5/ połęczonym z nadajnikiem linii /6/. Z.ko
lei komparator 3tanów jest dodatkowo poleczo
ny z blokiem sygnalizacji przekroczenia /8/ i 
zadajnikiem kroków /l/. Układ współpracujęcy 
z mechanicznym testerem ma zastosowanie w pro
cesie badania trwałości klawiatury systemów 
maszyn liczących. /I zastrzeżenie/ 
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GO6F P. 252286 85 03 07 

Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne 
Elektronicznej Aparatury Pomiarowej "Eureka", 
Warszawa,Polska /Jacek Borowy/. 

Układ adresowania pamięci 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększe-
nia częstotliwości zapisu pamięci przez skró-
cenie czasu koniecznego do osiągania stabil-
nych stanów na kolejnych wejściach bramkowa-
nia modułów pamięci. . -

Wyjścia /Ql, Q2, .... QN/ rejestru prze-
suwnego /R/ taktowanego z wyjścia przeniesie-
nia /CY/ licznika adresów /L/ połączone sa z 
przyporzędkowanymi im wejściami bramkowania 
/CS1, CS2, .... CSN/ modułów pamięci /PI, P2 
....PN/ oraz, oprócz ostatniego wyjecie /QN/ 
rejestru przesuwnego, z wejściami bramki /B/, 
której wyjście dołęczone jest do wejścia 
szeregowo /I/ rejestru przesuwnego. Układ 
przeznaczony jest do etosowań w analizatorach 
stanów logicznych. /I zastrzeżenie/ 

G06F P. 257768 86 02 03 

Naczelna Organizacja Techniczna, Oddział 
Wojewódzki, w Bydgoszczy, Zespół Usług Tech-
nicznych, Bydgoszcz, Polska /Piotr Kufel, 
Jerzy Suchomsk i/. 

Sposób i układ do rozpoznania znaków 
telegraficznych 

Przedmiot wynalazku jest sposób oraz układ 
do rozpoznania znaków telegraficznych przez-
naczony zwłaszcza do stosowania w cyfrowych 
urządzeniach elektronicznych połączonych ze 
znanymi dalekopisami. 

Istota wynalazku polega na tym, że impulsy 
z dalekopisu steruje wejściami szeregowymi 
rejestru przesuwającego przez układ rozdziela-
nia galwanicznego i układ rozpoznania sygnału 
START, przy czym wejście taktujgce tego rejes-
tru jest sterowane przez generator, który od 
sygnału START wysyła pięć impulsów w odstępach 
czasu wybranych w zależności od szybkości modu« 
lacji dalekopisu. 

Układ zawiera rejestr przesuwający /RP/ po-
łączony z dalekopisem /OP/ poprzez układ roz-
dzielenia galwanicznego /URG/ oraz generator 
/G/, którego wejście sterujące połączone Jest 
z wyjściem układu rozpoznania sygnału /URS/, 
przy czym wyjścia rejestru przesuwającego po-
łęczone sa z wejściami dekodera /D/, którego 
32 wyjecie stanowia wyjścia układu. 

/ 2 z a s t r z e ż e n i a / 

G06F P. 257789 86 Q2 03 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia 
P. 250438 

Naczelna Organizacja Techniczna Oddział 
Wojewódzki w Bydgoszczy, Zespół Usług Tech-
nicznych, Bydgoszcz, Polska /P.iotr Kufel, 
Jerzy Suchomsk i/. 

Układ do sprawdzania cyfry samokontrolnej 
numeru wagonu 

Celem wynalazku jest zbudowanie układu 
umożliwiajęcego realizację algorytmu sprawdza-
nia cyfry samokontroli numeru wagonu przy po-
mocy najmniejszej ilości połpczeń co decyduje 
o niezawodności pracy urzędzenia. 

Istota wynalazku polega na tym, że układ 
składa się z licznika /L/, liczęcoga kolejno 
podawane cyfry numeru, którego wojście jest 
połęczone i steruje wejociera multiplokserów 
dwuwojściowych /M/, których wyjćcia podane ea 
na wejścia multipleksera /MO/ pełniącego rolę 
enkodera, przy czym multiplekser adresowany 
Jest przez połcczony z nim licznik /LD/, który 
sterowany jest z generatora /G/, przy czym 
licznik stopowany jest z wyjściem multipleksera. 

/2 zastrzeżenia/ 

GC8B P. 252235 ÖS Oi 04 

Centrum Mechanizacji Górnictwa "Komag", 
Gliwice, Polska /Zbigniew Krzeniński, Andrzej 
Szczurek, Ryszard Kidoń, Grzegorz Kusz, Darzy 
Szen, Wiktor Oubik, Leszek Wojciechowski/. 

Układ do sygnalizacji miejsca wyłączenia 
przenośnika 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu, o większej dokładności wskazywania 
miejsca wyłączenia napędu górniczego przenośnika 
ścianowego. 

W układzie do sygnalizacji według wynalazku 
w każdym wyłączniku awaryjnego wyłączania 
/1WA.... /n-2/WA, /n-l/WA, nWA/ jest umieszczona 
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dioda elektrolumineecyncyjna /IDE.... /n-2/OE, 
/n-l/DE, nDE/f wyłączona między żyły sygnali-
zacyjnego obwodu dwużyłowego /O2Ż/ szeregowo 
ze zwlernym stykiem przycisku sygnalizacyjnego 
/IS.... /n-ys, /n-l/S, nS/, sprzężonego me-
chanicznie z przyciskiem sterowniczym /1BL.... 
/n-2/BL, /n-l/BL, nBL/, Sygnalizacyjny obwód 
dwużyłowy /O22/ jest zasilany poprzez rezystor 
/R/, połączony szeregowo z dodatkowa diodą 
elektrolumineecyncyjna /OEd/'w pierwszym wy-
łęczniku awaryjnego wyłączania /1WA/. 

/I zastrzeżenie/ 

Goee 
COsTT 

P. 252275 85 03 05 

Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych, Lublin, 
Polska /Adam Stachureki/. 

Sposób zdalnego sterowania akustycznych 
urządzeń alarmowych przy użyciu łączy 
radiowych i układ do zdalnego sterowania 

akustycznych urządzeń alarmowych 

Przedmiot wynalazku jest sposób i układ do 
zdalnego sterowania akustycznych urządzeń 
alarmowych, mające zastosowanie w Jednostkach 
straży pożarnych. 

Sposób zdalnego sterowania akustycznych 
urządzeń alarmowych przy użyciu łączy radio-
wych polegajacy na tym, że zadana informację 
sterująca z nadajnika przesyła się w postaci 
kodu przez łącze radiowe do odbiornika, a po 
zrealizowaniu informacji zadanej w urządzeniu 
sterowanym przesyła się informację potwierdza-
jęca, charakteryzuje się tym, że informację 
przesyła się w trakcie realizacji informacji 
zadanej z niewielkim opóźnieniem w czasie 
znacznie krótszy« od czasu realizacji infor-
macji. 

Układ do zdalnego sterowania akustycznych 
urządzeń alarmowych składający się z bazowej 
stacji nadawczo-odbiorczej, współpracującej z 
nadajnikiem sygnałów selektywnych 1 abonenc-
kich stacji nadawczo-odbiorczych wyposażonych 
w odbiornik sygnałów selektywnych oraz urzą-
dzenie alarmowe /5/ zasilane z odrębnej sieci, 
charakteryzuje się tym, że sygnał z odbiornika 
sygnałów selektywnych /2/ steruj« układ czaso-
wy /4/, który uruchamia urządzenie alarmów« 
/5/, którego sygnał akustyczny przez mikro-
fon /7" ooduluJe nadajnik stacji abonenckiej 
tylko w trakcie trwania przesyłania potwierdze-
nia. /2 zastrzeżenia/ 

G21C P. 252266 85 03 06 

Wojciech Turkowskl, Warszawa, Polaka 
/Wojciech Turkowskl/. 

Układ izolatora wyładowczego 

C«l«m wynalazku jest opracowania układu 
izolatora wyładowczego do rozwoju wyładowania 
plazmowego w urządzeniach ogniskowania plazmy 
w tschnice jądrowej. 

Układ izolatora wyładowczego składa alę z 
izolatora /5/ o łagodnym połęczenlu kołowym o 
promieniu /R/, części cylindrycznej i kołnie-
rzowej, mającego warstwę metalizacji /7/ po 
stronie wewnętrznej, między elektrodami zew-
nętrzna /3/ i wewnętrzne /4/. 

Waratwa /7/ włączona jest w obwód zasilania 
poprzez wyłącznik /8.1/ lub rezystor /8.2/. 

/I zastrzeżenia/ 

GOIN P. 252111 85 02 26 

Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa, 
Polska /Marian Błażejewski, Grażyna Michalska, 
Piotr Radke, Roman Skolerus/. 

Urządzenie do ciągłego oznaczania 
zapachu wody 

Calem wynalazku Jest umożliwienie cięgłego 
oznaczania zapachu wody zarówno na ziano Jak 
i na gorąco. 

Urządzenie, szczególnie przydatne do wykry
wania falowych zanieczyszczeń wód ujmowanych 
olejem napędowym, benzyna, substancjami ropo
pochodnymi oraz ściekami zawierajęcymi wyższe 
węglowodory i rozpuszczalniki organiczne, wed
ług wynalazku składa się z dwóch cylindrów /l 
i 2/ otwartych od góry, osadzonych pionowo w 
ramie mocującej /10/. Każdy z cylindrów /1 # 2/ 
ma dwa króćce - dolny /8/, doprowadzajmy wodę 
i górny /9/, odprowadzający wodę. Pomiędzy 
cylindrami /l i 2/ Jest usytuowany dodatkowy 
cylinder /li/, który spełnia funkcję zbiornika 
przelewowego. Każdy z dwóch cylindrów głównych 
jest wyposażony w nurkowe grzałkę elektryczne 
/5/, termoelement /6/, termostat /7/ i w filtr 
ceramiczny /•*/# który Jest zasilany powietrzem ' 
z pompki membranowej /3/. /2 zastrzeżenia/ 
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O Z I A Ł H 

ELEKTROTECHNIKA 

HO1H P. 252105 85 02 26 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska . ... 
/Bogdan Krasuski, Witold Związek, Tadeusz 
Lipski, Edward Szymański, Walter Skalbaniok, 
Jerzy Chromy, Franciszek Feldek, Kazimierz 
Siekucki/. 

Bezpiecznik topikowy o charakterystyce 
bardzo szybkiej, zwłaszcza do zabezpieczania 

elementów półprzewodnikowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie szybkiego 
wyłęczania małych prądów znamionowych, szcze-
gólnie dla zabezpieczania przyrządów półprze-
wodnikowych. 

Bezpiecznik topikowy, według wynalazku, wy-
posażony w topik składający się z szeregowo 
połączonych w sposób trwały odcinków taémy o 
różnej grubości, w którym odcinki cieńsze po-
łączone na przemian z grubszymi maję przewę-
żenie ciągłe poprzecznie'do kierunku przepły-
wającego prądu, jest zbudowany w ten sposób, 
że dodatkowo w odcinkach cieńszych z jednego 
lub z obu boków odcinka, wykonane są wycięcia 
/4/, obejmujące przewężenia ciągłe /3/. 

/3 zastrzeżenia/ 

HOIH P. 252106 85 02 26 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska 
/Bogdan Krasuski, Witold Związek, Edward 
Szymański, Ireneusz Ratecki, Walter Skalbaniok, 
Darzy Chromy, Franciszek Feldek, Lechosław 
Włodarczyk/. 

Bezpiecznik topikowy o stabilnych 
właściwościach technicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania) 
bezpiecznika toplkowego o stabilnych właści-
wościach technicznych i małej całce Ooule'a. 

Bezpiecznik topikowy, według wynalazku, 
składa się z korpusu wypełnionego gaslwem, zes-
tyków oraz jedno- lub wieloementowego topika 
paskowego, w którym topik paskowy /I/ ma spec-
jalnie utworzone przegięcie poprzeczne /2/ w 
formie rynienki o dowolnym kształcie, usytuo-
wane w części środkowej topika paskowego /I/« 
a do brzegów przegięcia poprzecznego /2/ są 
dołączone końce elementu sprężystego /3/, 
utrzymującego topiki w naprężeniu na długości 
1. /2 zastrzeżenia/ 

H013 P. 252156 85 02 28 

Białostockie Zakłady-Podzespołów Telewi-
zyjnych "Unitra-Biazel", Białystok, Polska 
/Mariusz Faliński, Waldemar Gimbut/. 

Układ zabezpieczania przed wzrostem 
prądu w kineskopie 

Układ zabezpieczania przed wzrostem prądu. 
wiązki w kineskopie charakteryzuje się tym, le 
wyjście układu progowego /5/ połączone jest z 
wejściem przerzutnika bistabilnego /6/, które-
go wyjście połączone jest z układem sterowania 
/I/ tranzystora kluczującego /2/ układu odchy-
lania poziomego /3/. Układ stosowany jest zwła-
szcza w odbiornikach telewizji kolorowej. 

/I zastrzeżeni«/ 

HOIL P. 252157 85 02 28 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska 
/Andrzej Jakubowski, Jan Szmidt/. 

Sposób wytwarzania złącz półprzewodnikowych 
p-n poprzez dyfuzję boru z warstw azotku 

poru do płytek krzemowych typu n 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza-
nia złącz półprzewodnikowych p-n przez dyfuzję 
boru z warstw azotku boru wytworzonych metodą 
niskotemperaturową. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
płytki podłożowe, korzystnie krzemowe, umiesz-
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cza sie w mieszaninie gazów zawierających 
azot 1 bor i inicjuje ale inpulsowe wyładowa-
nia prowadzęce do powstania plazmy, która osa-
dza się na płytkach podłożowych tworząc na 
nich warstwa azotku boru, a następnie płytki 
z warstwa' azotku boru umieszcza się w kasecie, 
na przemian z płytkami krzemowymi typu n 1 
kasetę ogrzewa się w temperaturze powyżej 
1OOO°C w atmosferze zawierającej między Innymi 
tlen. /2 zaetrzeżenia/ 

H01L P. 252183 8 5 . 0 3 01 

Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa 
Polaka /Władysław Kotraslński, Ireneuaz 
Skatulaki, Tadeusz Budzyński/. 

Sposób wytwarzania warstwy podkolektorowej n* 
w układach scalonych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza
nia warstw podkolektorowych n+ z duża powta
rzalnością, warstw o rezystancji na kwadrat w 
szerokim zakresie wartości, przy małym rozrzu
cie we weadzle i o bardzo macej gęstości 
defektów. 

Sposób wytwarzania warstwy podkolektorowej 
n+ w układach ecalonych charakteryzuje się 
tym, ie na płytce krzęsowej, w proceeie osa
dzania chemicznego, wytwarza ale warstwę krzemu 
amorficznego zawierajęcego domieezkę arsenu o 

21 -3 koncentrecji 8 x 10 cm i o grubości 
g 1000 A. Po wytworzeniu tej warstwy prowadzi 
eie w atmosferze utleniejęcej proces dyfuzji 
arsenu do płytki krzemowej. /2 zastrzeżenia/ 

H01L 
H05K 

P. 252261 85 03 06 

Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników 
"CEMI" Zakład Doświadczalny Urządzeń Techno-
logicznych, Warszawa, Polaka /Michał Lenczeweki, 
Andrzej Michna/. 

Czujnik pasków ażuru 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia takiej konstrukcji czujnika pasków ażuru, 
która pozwoliłaby na wykrycie krawędzi, brak 
lub obecność paska na pozycji kontroli. 

Czujnik pasków ażuru ma popychacz /2/ zakoń-
czony z Jednej strony ramionami /I/ i /6/ o 
różnej długości, a z drugiej strony przesłane 
/V działające na czujnik mogący wykryć poło-
żenie ramion popychacza /2/ względem prowadnicy 
/7/ pasków ażuru /8/. Czujnik ma zastosowanie 
w proceeie technolg cznym podczas operacji mon. 
tażu struktur układów scalonych na paskach ażu-
ru. /I zastrzeżenie/ 

HO IM P. 252269 85 03 05 

Instytut Włókiennictwa, Łódź, Polaka 
/Halina Mroźeweka, Witold Rakowski, Tadeusz 
Świderski, Urszula Szewczyk, Józef Karolak, 
Henryk Ślawski, Oerży Oobrzyszycki/. 

Włóknina separatorowa do chemicznych źródeł 
prądu elektrycznego 

Celem wynalazku Jest opracowanie włókniny 
umożliwiającej przedłużenie żywotności akumu-
latorów i ogniw oraz pobieranie dużych prądów. 

Włóknina aeparetorowa według wynalazku za-
wierajęca chemiczne włókna termozagrzewalne, 
odporne, na działanie elektrolitów kwasowych i 
zasadowych, ma spojenia termoplastyczne, masę 
właściwe nie większe niż 0,45g/cm3, grubość 
włókien nie większe niż 4,5 dtsx oraz wolne 
przestrzenie między włóknami mające wielkość 
nie większe niż 220 um i stanowięce nie mniej 
niż 60% objętości tej włókniny, przy czym włók-
na w powierzchniowych warstwach se utleniane 
aktywnym tlenem do głębokości około 50 um. 

/I zastrzeżenie/ 

H01S P. 258421 T 86 03 14 

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikro-
syntezy im. S. Kaliskiego, Warszawa, Polska 
/Adam Dubik, Oerzy Godzik, Jerzy Król, Oózef 
Makowski, Jan Owsik/. 

Głowica laserowa 

wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji głowicy laserowej, w której 
nie powstawałaby odbita fala uderzeniowa. 

Głowica laserowa, zwłaszcza dla laserów 
dużej mocy, jest wykonana w postaci cylindrycz-
nej komory /I/, w litym bloku aluminiowym, 
wewnętrz której sa umieszczone koncentrycznie: 
pręt laserowy /6/,. szereg lamp wyładowczych ,/5/ 
rura szklana /4/ i rura z tlenku magnezu /3/, 
przy czym wszystkie elementy wewnętrz rury 
szklanej sa zatopione w kąpieli wodnej /7/. 
Pomiędzy rurę z tlenku magnezu /3/, a ściankami 
komory /I/ znajduje się poduszka powietrzne /2/, 
której wymiar poprzeczny względem osi komory 
/I/ Jest określony grubością pierścienie osa-
dzonego koncentrycznie na rurze z tlenku mag-
nezu /3/. /I zastrzeżenie/ 
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HO1S P. 258422 T 86 03 14 

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikro-
syntezy in. 9. Kaliskiego, Warszawa, Polska 
/Jan Marczak, Dan Owsik, Antoni Rycyk, Mirosław 
Szczurek/. 

Komórka Pockels'a 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia komórki Pockels'a umożliwiającej kilkakrot-
ne zmniejszenie amplitudy wysokiego napięcia. 

Komórka Pockels'a wyróżnia się tym, żs wew-
nątrz obudowy /I/, na osi wiązki świetlnej, ma 
regulowany śrubami /8/ uchwyt /2/ f w którym sa 
osadzone liczne, ustawione szeregowo kryształy 
elektrooptyczne /19/ z napylonymi warstwami 
przewodzącymi /20/, do których sa doprowadzone 
przewody wysokiego napięcia /21/, przy czym 
wysokie napięcie jest przykładane do każdej 
pary kryształów /19/ równolegle i przeciwsob-
nie# a w każdej parze obydwa kryształy są wza-
jemnie skręcone o 90° względem siebie wzdłuż 
osi optycznej układu. /2 zastrzeżenia/ 

H01S P. 258423 T 86 03 14 

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikro-
syntezy im. S. Kaliskiego, Warszawa, Polska 
/Adam Oubik, Dan Marczak, Jan Owsik, Antoni 
Rycyk/. 

Filtr przestrzenny do systemów laserowych 
dużej mocy 

Filtr przestrzenny do systemów laserowych 
dużej mocy, ma kształt podłużnej rury /I/, 
o średnicy dobranej do średnicy przechodzącej 
wiązki, zamkniętej obustronnie soczewkami 
skupiającymi /2/ regulowanymi śrubami mikro-
metrycznymi /3/. W ognisku soczewki wejścio-
wej /2/ jest osadzona przeeuwnie przesłona 
/4/ zaopatrzona w kilka otworów o różnej śred-

nicy /5/ typu pln - hola, przy czym przesłona 
/4/ jest regulowana względem ogniska soczewki 
za pomoce mechanizmu juatowania /&/ o trzech 
stopniach swobody. /2 zastrzeżenia/ 

HO1P P. 258454 86 03 14 

Centrum Naukowo-Produkcyjna Elektroniki 
Profesjonalnej "Unitra-Radwar", Warszawskie 
Zakłady Radiowe "Rawar", Warszawa,Polska 
/Leszek Grzybowski, Władysław Kamiński/. 

Układ przełączania mocy mikrofalowej 
zwłaszcza w wielostopniowych wzmacniaczach 

mikrofalowych 

Celem wynalazku Jeat zbudowanie niezswod-
nego w działaniu i prostego w kontrukcjl u kła-
du przełączania mocy. 

Układ według wynalazku złożony z dwóch cyr-
kulatorów, z których korzystnie Jeden ma elek-
tromagnes zmieniający kierunkowość cyrkulacji 
przez zmianę biegunowości, a jego wyjście jast 
połączone z wejściem drugiego cyrkulatora z 
podleczonym do pozostałych ramion obciążenia« 
sztucznym i następnym stopniem wzmacniacza, 
charakteryzuje się tym, że dwa źródła mocy 
mikrofalowej /4/ i /5/ podłączone sa kolejno 
do pierwszego 1 drugiego ramienia cyrkulatora 
/I/ zmieniającego kierunek cyrkulacji. 

/I zastrzeżenie/ 

H02G P. 252305 85 03 06 

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Monta-
żowych Budownictwa Rolniczego, Międzyrzecz, 
Polska /Henryk Górczyński, Dariusz Górczyński/« 

Sposób mocowania uchwytów mocujących 
i instalacyjnych do podłoża 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie mocowania 
przewodów do podłoża w sposób prosty i sku-
teczny. Sposób mocowania polega na tym, że 
Jako spoiwa łączącego uchwyt mocujący z po-
wierzchnią używa się laku. /l zastrzeżenie/ 

H02H P. 252233 85 03 04 

Fabryka Obsługowych Urządzeń Samochodowych 
im. Batalionu Czwartaków AL, Warszawa, Polska 
/Jerzy Radzikowskl, Wiesław Roguski/. 
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Układ zabezpieczający urządzenie 
diagnostyczne 

Przedmiotem wynalazku jest układ zabezpie-
czający urządzenie diagnostyczne, zasilane 
z układu zapłonowego silnika Zł, przed uszko-
dzeniem w wyniku błędnego podłączenia. 

Układ aa diodę /D/, której anoda połączona 
Jest z zaciskiem akumulatora /A/, a katoda 
diody /D/ połączona jest z kondensatorem /C/, 
którego druga elektroda dołączona jest do za-
cisku a*sy /M/. /I zastrzeżenie/ 

HO2K P. 255597 T 85 09 30 

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska 
/Stefan Kubisa, Jerzy Szlachta, Roman Magier/. 

Prądnica tachometryczna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji 
prędnicy tachometrycznej o korzystnych właści-
wościach dynamicznych. 

Prądnica na wał ruchomy / I / wydrążony, wew-
nątrz którego osadzony jest przy pomocy tulei 
dystansowych /A, 5/ i pierścieni mocujących 
/2 i.3/, obwód magnetyczny /6/, a przy pomocy 
łożysk tocznych / 7 / wał nieruchomy / 8 / , rów-
nież wydrążony. Na wale nieruchomym / 8 / osa-
dzony jest karkas z uzwojeniem /9/ wchodzącym 
w szczelinę obwodu magnetycznego /6/, zaś wew-
nątrz tego wału /&/ umieszczony Jest przewód 
kablowy połączony z płytkę drukowane /14/ lub 
bezpośrednio z uzwojeniem /9/. Wał nieruchomy 
/ 8 / zakończony jest na zewnętrz kołnierzem /10/ 
wewnętrz którego umieszczone jest uszczelnie-
nie dławicowe /15/. /I zastrzeżenie/ 

HO2K P. 258535 86 03 21 

Polskie Koleje Państwowe, Kolejowe Zakłady 
Automatyki, Wrocław, Polska /Mieczysław 
Miedziak/. 

Urządzenie mechanizujące wyzwalanie stojanów 
uszkodzonych silników elektrycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia urządzenia pozwalającego zmniejszyć wysiłek 
pracy obsługi przy wyzwajaniu stojanów oraz 
poprawiającego warunki bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

Stół / I / urządzenia me korpus w postaci 
rury / 2 / , połączonej dołem z wyciągiem spalin. 
Perforowane otworami /A/ płyta /3/ ma wysta-
jący ku górze trzpień /5/ z nagwintowanym koń-
cem, na którym zamocowany jest wymienny krążek 
/8/, o średnicy każdorazowo odpowiadającej 
średnicy wewnętrznej rdzenia stojana /6/. 
Uchwyt /18/ wyciągarki /15/ Jest wyposażony w 
dwa haki /19, 20/, osadzone na wspólnej osi 
i usytuowane jeden nad drugim, przy czym uch-
wyt /18/ Jest połączony ze sterownikiem noż-
nym ora ze sterownikiem ręcznym. 

/I zastrzeżenie/ 

HO 38 P. 255899 T 85 10 22 

Politechnika. Wrocławska, Wrocław, Polska 
/Piotr Ruszel/. 

Sposób i układ generacji sygnału 
zniekształconego 

Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ 
generacji sygnału zniekształconego, przezna-
czone zwłaszcza do generacji sygnału o zada-
nym poziomie zniekształceń. 

Sposób generacji polega na tym, że wejścio-
wy sygnał sinusoidalny rozdziela się na co 
najmniej dwa sygnały, z których jeden podaje 
się bezpośrednio do sumatora. Drugi sygnał 



60 BIULETYN URZÇOU PATENTOWEGO Nr 18 /332/ 1986 

podaje się przez układ zniekształcający o nie-
liniowej charakterystyce amplitudowej, a nas-
tępnie sumuje się te dwa sygnały. 

Układ do -generacji sygnału zniekształcone-
go ma na wejściu sęparujęcy wzmacniacz /WS/, 
którego wyjście jest poleczone bezpośrednio 
z jednym z wyjść sumatora /S/ oraz równolegle 
z wejściem co najmniej jednego zniekształca-
jącego układu /UN/ o nieliniowej charakterys-
tyce amplitudowej, którego wyjecie Jest po-
łączone z wejściem /WN/ sumatora /S/. 

/2 zastrzeżenia/ 

H03F P. 252241 85 03 04 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska 
/Bronisław Jachym, Gerard Wiśniewski/. 

Układ cyfrowego wzmacniacza mocy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia układu cyfrowego wzmacniacza mocy, elimir* 
nującego niekorzystne zjawiska wynikające z 
zastosowania sprzężenia zwrotnego w dotychczas 
stosowanych układach wzmacniaczy. 

W układzie wzmacniacza, wyjście /Ul/ zasi-
lacza stabilizowanego /!/, które ma niższe 
wartość napięcia, jest przyłęczone poprzez 
przełączniki analogowe, sterowanie cyfrowo, 
usytuowane w matrycy przełączników /2/, do 
wejść sterujących kolejnych źródeł prądowych, 
usytuowanych w matrycy źródeł prądowych /3/. 
Oo wejść sterujących kolejnych przełęczników 
analogowych w matrycy /2/ przyłęczone sa 
kolejne wyjścia źródła równoległego sygnału 
cyfrowego /4/, którego wejście jest poleczone 
z zewnętrznym źródłem sygnału cyfrowego będę-
cego kodem monopolarnego sygnału analogowego. 
Wyjście /U2/ zasilacza stabilizowanego /I/, 
które ma wyższe wartość napięcia, przyłęczone 
jest do wejść zasilajęcych źródeł prędowych 
w matrycy /3/. Wyjścia prądowe źródeł prędo-
wych w matrycy /3/ zwarte sa wspólna szynę /S/ 
stanowiące wyjecie wzmacniacza. 

/9 zastrzeżeń/ 

HO3G P. 252196 85 03 01 

Il'ja Semonovic Izakson, Peter Nikolaevic 
Kolesnikov, Vladimir Andreevic Zajka, ValeriJ 
Andreevic Smirnov, Anatolij Jakovlevic 
Lescenko, Kijów, Zwięzek Socjalistycznych 
Republik Radzieckich /Il'ja Semenovic Izakson, 
Petr Nikolaevic Kolesnikov, Vladimir Andreevic 
Zajka, Valerij Andreevic Smirnov, Anatolij 
Jakovlevic Lescenko/. 

Urządzenie do atutomatycznej kompresji lub 
rozszerzania zakresu dynamicznego głośności 

sygnału dźwiękowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia urządzenia o obniżonym poziomie szumów. 

Urzędzenie zawiera kanał sygnałowy /I/ i 
kanał regulacji /2/. Kanał sygnałowy /I/ za-
wiera pierwszy i drugi identycznie sterowane 
filtry górnoprzepustowe /6, 11/. Wyjście 
pierwszego filtru /6/ jest połęczone z wejś-
ciem wzmacniacza odwracającego /3/, a jego 
wejście Jeöt połęczone z wejściem filtru dolno-
przepustowego /5/ i dołęczone do wejścia /10/ 
urządzenia w warunkach kompresji i z wyjściem 
/4/ w warunkach rozszerzenia zakresu dynamiki. 
Wyjście drugiego filtru /li/ jest połęczone z 
wejściem obwodu /12/ kształtowania napięcia > 
sterujęcego, którego wyjście Jest połęczone '•' 
z wejściami sterujęcymi /13/ filtrów /6, 11/. 
Wyjście wzmacniacza odwracajęcego /3/ jest 
połęczone z wyjściem /4/ urzędzenie w warun-
kach kompresji i z wejściem /10/ urządzenia -
w warunkach rozszerzenia zakresu dynamiki.. 
Wynalazek może być zastosowany w aparaturze 
do zapisu magnetycznego, zapisu płytowego i 
radiofonii. ' /6 zastrzeżeń/ 

H03H P. 255900 T 85 10 22 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska 
/Piotr Ruszel/. 

Sposób i układ do korekcji tłumienia filtru 
w paśmie zaporowym 

Przedmiotem wynalazku jest sposób 1 układ 
dc korekcji tłumienia filtru w paśmie zaporo-
wym. 

Sposób korekcji polega na tym, że z sygnału 
wejściowego filtru /I/ pobiera się próbkę 
sygnału o określonej wartości i dodaje się w 
układzie sumatora /2/ do wartości sygnału, 
przechodzącego przez filtr /I/« Układ do korek-
cji tłumienia filtru według wynalazku ma wejś-
cie filtru /I/ połęczone przez układ regulacji 
/3/ z wejściem sumatora /2/, z którego drugim 
wejściem jest połęczone wyjście filtru /I/. 

/2 zastrzeżenia/ 
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H03K P. 252272 85 03 05 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Elektro-
technicznego "Polam-Elgos", Czechowlce-Dziedzi-
ce, Polska /Kazimierz Łuszczak, Zbigniew 
Witkowski/. 

Układ generatora impulsów 

Przedniote« wynalazku Jest układ generatora 
lapulsów, znajdujęcy zastosowanie w układach 
sterowanie, w którym element UCY 74121 pełni 
rolę generatora sekwencji impulsów. 

Układ charakteryzuje się tym, ze wyjecie 
/O/ 1 /O/ dołączone se do układu iloczynu 
logicznego, bramkowanego Impulsen wejściowy«. 

/I zastrzeżenie/ 

H04H P. 251994 85 02 15 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława 
Dąbrowskiego, Warszawa, Polska /Bogusław 
Cichocki, Dan Hryckiewicz, Marek Jabłoński, 
Darzy Ponikiewski/. 

Sposób transmisji danych, zwłaszcza radiowej 
1 urządzenia do stosowania tego sposobu 

Przedmiotem wynalazku Jest urzędzenie trans-
nicji danych umożliwiające realizację różnych 
sposobów .transmisji danych. 

Urzędzenie według wynalazku ma mikroproceso-
rowy centralny zespół sterujący /I/, który po-
łączony Jest z pamięcią programu /2/ i paroię-
cię operacyjne /3/ oraz z pulpitem operatora 
/4/, interfejsami i konwerterami urzędzeń zew-
nętrznych /5/, zegarem systemowym mikroproce-
sora /€/, zegarem elementowej podstawy czasu 1 
układem synchronizacji elementowej /7/, rejes-
trami wejścia-wyjecie /8/, komutatorem kana-
łów /9/. Konwertery urzędzeń zewnętrznych /5/ 
umożliwiaję podłączenie urzędzeń zewnętrznych 
/WE/, /WY/, /WE/WY/, /EMC/ stanowięcych źródła 
i ujścia danych. Zegar systemowy mikroproceso-
ra /6/ połęczony jest z zegarem elementowej 
podstawy czasu i układem synchronizacji elemen-
towej /7/, który połęczony jest z demodulatorem 
/10/ i rejestrem wejśćia-wyjácia /8/, a on po-
łęczony Jeet z demodulatorem /10/ i modulatorem 
/li/, które poleczone sę z polem komutacyjnym 
/12/, połęczonym z komutatorem kanałów /9/, a 
także z torem nadewczo-odbiorczym /TN/O/ i to- , 
rem odbiorczym /TO/. /4 zastrzeżenia/ 

H04M P. 252222 85 03 01 

Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo Węglowe, 
Kopalnia Węgla Kamiennego "Moszczenica", 
Jastrzębie Zdrój, Polska /Jan Kacy, Efrem 
Pryszcz, Tadeusz Sędkiewicz, Ryszard Janiszew-
ski/. 

Transoptorowy przetwornik sygnału wywoławczego 
w telefonach iskrobezpiecznych 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa-r 
nia przetwornika, pozwalającego na skuteczne 
wywołanie abonentów wzmocnionym sygnałem akus-
tyczny, i dodatkowymi sygnałami optycznymi w 
postaci światła pulsujęcego. 

Transoptorowy przetwornik sygnału wywoław-
czego w telefonach iskrobezpiecznych składa 
się z tran8Optora sterowanego prędem sygnału 
wywoławczego w linii telefonicznej i elektro-
nicznego układu dopasowujęco-ograniczajęcego 
/8/, sterujęcego urzędzeniem przełączającym 
/9/ i zasilajęcym buczek /li/ i lampę alarmowe 
/10/. Dioda elektroluminescencyjna transoptora 
/5/ Jest zbocznikowana przeciwsobnie włęczonę 
diodę /3/. Dioda /3/ przeiSfeodzi dodatnie prze-
biegi sinusoidalnego sygnału wywołania i sygna-
ły zawierajęcej treść rozmowy. Dioda elektrolu-
minescencyjna przewodzi ujemne przebiegi syg-
nału Wywołania i steruje galwanicznie oddzie-
lonym obwodem układu dopasowujaco-ograniczaję-
cego i urzędzeniem przełączającym poprzez foto-
tranzystor/6/. /2 zastrzeżenia/ 
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HO 58 P. 255337 T 85 09 12 

Janusz Wójcik, Gdynia. Polska /Janusz 
Wójcik/. 

Elektroniczny zapłonnik świetlówek 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia zapłonnika świetlówek, eliminującego zak» 
łócenia radiofoniczne emitowane przez świet
lówkę, zabezpieczającego ja przed szkodliwym 
udarem prądowym w chwili zapłonu. Elektronicz
ny zapłonnik ma na wejściu dołączony równoleg
le kondensator przeciwzakłóceniowy /C* t nato
miast kondensatory /C-, C_, CĄ, C_/ połączone 
aa odpowiednio, szeregowo z rezystorami /R 2, 
R4» Rc* R T / i/lub równolegle z rezystorami 
/R 1 # R,, R6, Rg/. /l zastrzeżenie/ 

H05K P. 252226 85 03 02 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, 
Polska /Zygmunt Bąk, Piotr Bręgiel, Marian 
Soinski, Piotr Zieliński/. 

Ekran elektromagnetyczny 

Celem wynalazku Jeet opracowanie ekranu 
magnetycznego, który w porównaniu ze znanymi 
ekranami w znacznie większym stopniu ograni-
czałby rozpraszanie strumienia magnetycznego. 

Ekran me postać powłoki bryły obrotowej 
o powierzchni drugiego stopnia, przykładowo 
kuli. Ekran stanowi zestaw elementów /I/ pow-
stałych z przecięcia bryły płaszczyznami pros-
topadłymi do jej osi symetrii lub też płasz-
czyznami zawierającymi oś symetrii bryły. Po-
szczególne elementy /I/, wykonane z materiału 
ferromagnetycznego, połączone sę ze soba na 
zakładkę, przy czym wzdłuż przynajmniej jed-
nej z zakładem elementy te połączone sę ze 
soba rozłącznie. Poszczególne elementy /i/ od-
izolowane sa od siebie elektrycznie, przy czym 
każdy z nich zaopatrzony jest w zacisk uziemia-
jący /2/. Ekran zaopatrzony Jest ponadto w ot-
wór /3/, przeznaczony do wyprowadzania przewodów 
elektrycznych. /I zastrzeżenie/ 



I I . W Z O R Y U Ż Y T K O W E 

O Z I A. Ł A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

AO1K W. 76082 BS 12 04 

Centralne Biuro Projektowo-Badawcze 
Budownictwa Wiejskiego "Bisprol", Warszawa, 
Polska /Zacheuez Orłowski, Zbigniew Kulpa/. 

Poidło podłużne 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie kons-
trukcji uniwersalnego poidła dla drobiu wod-
nego, które noże byc stosowane w wielkotowaro-
wych fermach drobiarskich, jak również u hodow-
ców indywidualnych. Poidło Jest zaopatrzone w 
pojemnik /I/ na wodę o regulowanej wysokości 
zawieszenia, mający, w przekroju poprzecznym 
kształt litery V, zasilany przez zawór pływa-
kowy /&/, który Jest zabezpieczony przed usz-
kodzeniem przykryciem /9/ wykonanym w postaci 
dwuspadzistego daszku zakończonego pionowymi 
ściankami z zagiętymi krawędziami atenowięcymi 
prowadnice /10/ służęce do mocowania przyj ry-
cia /9/ za pomoc« spinaczy /li/. 

Element zabezpieczajęcy /12/ umieszczony 
ponad pojemnikiem /I/ składa się z poziomych 
prętów umieszczonych jeden nad drugim i usztyw-
nionych łącznikami /I3/ oraz łącznikiem dystan-
sowym /14/. Owa górne pręty elementu /I2/ sa z 
jednej strony zagięte ku dołowi i zaczepione w 
uchach /15/ przytwierdzonych do stojaka /6/ # 
a z drugiej strony wystaję poza łęcznik dystan-
sowy /14/ i ea wsuwane w otwory wykonane w 
ściance /16/ oddzielającej zawór /8/ od części 
użytkowej pojemnika /I/. Łęcznik dystansowy 
/14/ w dolnej części .a kształt odpowiadający 
przekrojowi poprzecznemu pojemnika /I/. 

/2 zastrzeżenia/ 

A01M W. 76062 65 12 02 

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 
Skierniewice, Polska /Adolf Godyń/. 

Urządzenie do nanoszenia herbicydów 
dogłebowych w uprawach sadowniczych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania konstrukcji urzędzenia do nanoszenia 
herbicydów na całej powierzchni gleby, które 
zapewni równomierny rozdział cieczy roboczej. 

W urzędzeniu do wspornika /3/ jest przykrę-
cony kątownik /4/ ( a do niego zamocowane bel-
ka /6/, w której ea umieszczone rozpylacze 
symetryczne /7/. Na obu końcach kętownika /4/ 
znajduję się wieszaki ^8/ do których sa zain-
stalowane rozpylacze asymetryczne /9/. 

/% zastrzeżenie/ 

A47B W. 76038 85 11 28 

Spółdzielnia Pracy "Skala" Wytwórnia 
Urządzeń dla Wyświetlarń i Biur Konstrukcyjnych, 
Warszawa, Polska /Michał Korolko, Mieczysław 
Budkiewicz, Eugeniusz Zieliński, Anna Ratajska/. 

Biurko 

Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie opraco-
wania biurka rozkładanego na części i monto-
wanego przez użytkownika. 
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Biurko według wzoru zaopatrzone w szafkę 
lewę z szufladkami oraz w szafkę prawe z 
drzwiczkami i półkę, z usytuowane pomiędzy 
tymi szafkami szufladę środkowa, przy czyn do 
zewnętrznych boków tych szafek sę przykręcone 
wkrętami metalowe nogi z rury o przekroju pros-
tokętnyi», charakteryzuje się tym, że górne 
krawędzie obu szafek /2, 3/ sę zaopatrzone w 
podwójne wcięcia z elementami złęcza meblowe-
go /1O/, w które osadza się dwie listwy meta-
lowe /7/, zespalajęce wraz z blatem /I/ całe 
konstrukcję biurka za pomoce wkrętów /&, 9/, 
a pomiędzy szafkami /2, 3/ jest osadzona gór-
na łaczyna dystansowa /5/ i dolna łęczyna 
usztywniająca /6/. /I zastrzeżenie/ 

A47J W. 76852 86 03 20 

Zakłady Metalowe "Męsko", Skarżysko-Kamienna, 
Polska /Henryk Mizerski, Tadeusz Materek, Józef 
Kubiakowski, Wiesław Kozicki,Jerzy Kulineki, 
Jan Pawłowski/. 

Rożen przenośny 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra-
cowanfia rożna łatwego do.montażu i demontażu. 

Rożen ma pojemnik /I/ i nakrywę /2/, które 8 
sę wzajemnie połęczone za pomoce dwóch zawias 
/3/ i dwóch zamków usytuowanych w wywiniętych 
obrzeżach pojemnika /I/ i nakrywy /2/. Rożen 
w stanie rozłożonym ma ustalone położenie nak-
rywy /2/ względem pojemnika /I/ za pomoce 
dźwigni /1O/, która Jest Jednym koncem połączo-
na z nakrywę /2/, zaś drugim końcem zaczepiona 
i wsparta o powierzchnię obrzeża /5/ pojemnika 
/I/. Nakrywa /2/ ma dwa elementy sprężyste /16/ 
na których mocowana jest dźwignia /10/ w poło-
żeniu złożonym rożna. Pojemnik /I/ ma miejsco-
we przetłoczenia, których występy /24/ służę 
do osadzania na nich rusztu /25/, oraz ma dwie 
składane nóżki, ustalajęce rożen na podłożu. 
Pojemnik /I/ i nakrywa /2/ sę wyposażone w 
uchwyty /34/ i /35/ ułatwiajęce manipulacje 
rożnem. /I zastrzeżenie/ 

A473 W. 76875 86 03 24 

Zakłady Metalowe "MESKO", Skarżysko-Kamienna 
Polska /Henryk Mizerski, Tadeusz Materek, Józef 
Kubiakowski, Wiesław Kozicki, Jerzy Kuliński, 
Dan Pawłowski/. 

Rożen do pieczenia na wolny« powietrzu 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra-
cowania rożna o uproszczonej i lekkie1 kons-
trukcji. 

Rożen według wzoru użytkowego charakteryzu-
je się tym, że połęczenie pojemnika /!/ paliwa 
z osłonę wietrzne /3/ i połęczenie osłony /3/ 
z daszkiem /A/ jest wykonane bez części złęcz-
nych. W tym celu osłona /3/ jest zaopatrzona 
od dołu w zaczepy /li/ i /13/ wchodzęce odpo-
wiednio w otwory pojemnika /I/, a daszek Jeat l 

zaopatrzony we wsporniki ./17/ wchodzące w wyb-
rania w osłonie /3/ i.w zaczep /15/ wchodzęcy 
w otwór. , /i zastrzeżenie/ 

A61B W. 75211 85 07 13 

Gliwicka Usługowa Spółdzielnia Pracy, 
Gliwice, Polska /Jerzy Magiera, 3an Tataruch/. 

Piec piekarski taśmowo-rurowy 

Celem wzoru Jest zapewnienie łatwego i szyb-
kiego samowyładunku pieczywa z komory wpieko-
wej oraz właściwego zapieczenia skórek pieczy-
wa. 

Piec piekarski rurowy-taśmowy ma tradycyjne 
obmurze i grzewcze rury typu "Perkinsa" oraz 
ruchome siatkę dla za-i wyładunku, palenisko 
usytuowane przy jednej z bocznych ścian pieca 
z rusztem stałym usytuowanym nad nim spalinowy* 
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kanałem połączony« z koninę«, a ponadto mający 
wspólny z rusztem wylot do komory spalania po-
ezerzajęcej się ku górze, przy czyn końce 
grzewczych rur wchodzą ty« głębiej do komory 
spalania im sa wyżej, charakteryzuje sie tym, 
ze grzewcze rury /14/ eę od miejsca poza pa-
leniskiem /!/ i ścian« /9/ ogniowe wyginane w 
kierunku otworów za-i wyładowczych tak, aby 
pokrywały tło piekarnicze tia odległość nieco 
większa od długości chleba, od zewnętrznej 
krawędzi taémy /15/ siatkowej, a ponadto w 
odległości około 3/4 piekarniczej komory Jest 
osadzony natrysk wodny oraz odprowadzający 
wodę kanał z zasuwę /12/ odcinajęcę ten' kanał 
/12/ od zbiorczego, pionowego kanału /17/ od-
ciągu pary. Odcinająca, parowa zasuwa /12/ ma 
napęd w postaci cięgła /5/ uruchamianego ręcz-
nie, a usytuowanego na ścianie załadowczej 
pieca. /2 zastrzeżenia/ 

A61G W. 75565 85 09 18 

Górnicze Centrum Rehabilitacji Leczniczej 
i Zawodowej "REPTY", Tarnowskie Góry, Polska 
/Józef Opara, Henryk Kosz, Dan Danota/. 

Wózek inwalidzki wielokołowy z podpórkami 
do pionizacji chorego 

Wzór rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
przyjmowania przez chorego pozycji pionowej. 

Wózek wyposażony jest w podpórki /7/ zamo-
cowane obrotowo na wygiętych prętach /8/, 
umieszczone w płaszczyznach równoległych do 
płaszczyzny siedzenia fotela /5/. Szerokość 
rozstawu podpórki /7/ oraz ich wysokość eą re-
gulowane. Pręty /8/ sę zamocowane do przedniej 
części zasadniczej ramy wózka /I/. 

/3 zastrzeżenia/ 

A610 W. 75566 85 09 18 

- Górnicze Centrum Rehabilitacji Leczniczej 
i Zawodowej "REPTY", Tarnowskie Góry, Polska 
/Henryk Kosz, Dózef Opara, Dan Danota/. 

Wózek inwalidzki wielokołowy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skutecznego 
unieruchomienia wózka inwalidzkiego wielokoło-
wego. 

Wózek ma hamujęcę podporę /9/ zamocowane do 
zasadniczej ramy wózka /I/. Oś hamującej pod-
pórki /9/ jest skierowana ku podłożu, po którym 
porusza się wózek i od strony podłoża jest za-
kończona stopkę /12/. Stopka /12/ jest ukształ-
towana jako przyssawka /13/. /4 zastrzeżenia/ 

D Z I A Ł 8 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B013 W. 76373 85 09 25 
Colg 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji 
Inwestycki Przemysłu Nieorganicznego 
"Biprokwas", Gliwice, Polska /Tadeusz Chmiel, 
Waldemar Laszecki/. 

Przewód do zasilania aparatu kontaktowego 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest 
umożliwienie prawidłowej pracy aparatu kontak
towego. 

Przewód do zasilania aparatu kontaktowego ma 
ma postać rurociągu z zagięciami, przy czym 
odcinek /l/ przewodu odprowadzającego gazy z 
zasilacza /5/ wyposażony jest w dwa kompensa
tory faliste /4/, a w dwóch zagięciach przewo
du są usytuowane kolana łopatkowe /Z/ w kształ-

cie ukośnie ustawionego walca spłaszczonego, 
z wewnętrznymi łopatkami ustawionymi częścią 
wypukłe do wypukłości kolana. /I zastrzeżenie/ 
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BOOB W. 75679 85 10 07 

Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Polska 
/Józef Urozdowski, Jerzy Omitriew, Marek 
Gierasimczuk/. 

Przyrzęd do mocowania szczotki garnkowej 

Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie opra-
cowania konstrukcji przyrządu umożliwiających 
dokładne nocowanie szczotki w uchwycie narzę-
dzia. 

Przyrząd ma trzplert / i / , który- Jest zaopa-
trzony w kołnierz / 2 / # trzon nasadowy / 3 / , 
końcówkę /A/ z gwintem oraz podkładkę płaska 
/&/ i nakrętkę /?/. Na powierzchni czołowej 
kołnierza / 2 / Jest wykonany współosiowo rowek 
/ 5 / , który ma zbliżony kształt do litery "u". 

/2 zastrzeżenia/ 

B210 
ÏTSTB 

W. 76081 85 12 04 

821C W. 76016 85 11 27 

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, 
Polska /Krzysztof Marszowski, Zbigniew Orzyzga, 
Kazimierz Sak/. 

Zespół kształtujący ciągarki ławowej 

Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie opra-
cowania konstrukcji zespołu kształtujęcego cię-
garki ławowej, umozliwiajęcego mocowanie do 
jednej żerdziny trzpienia o różnej średnicy 
części roboczej. 

Zespół kształtujący według wzoru użytkowego 
charakteryzuje się tym, że ma tuleję redukcyjne 
/3/ łęczęcę trzpień /I/ z żerdzine /2/, która 
to tuleja redukcyjna /3/ ma postać walca maję-
cego jeden koniec nagwintowany zewnętrznie, 
którego średnica zewnętrzna równa jest średnicy 
wewnętrznej nagwintowanego otworu trzpienia 
/l/t natomiast drugi koniec tulei redukcyjnej 
/3/ ma osiowy nagwintowany otwór w postaci wal-
ca o średnicy równej zewnętrznej średnicy na-
gwintowanej części żerdziny /2/. 

/I zastrzeżenie/ 

Fabryka Samochodów Ciężarowych im. Bolesława 
Bieruta, Lublin, Polska /Kazimierz Sondej, 
Eugeniusz Sosnowski/. 

Przyrzęd kształtowania prętów płaskich 
w hartownicy 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest przyrzęd 
do kształtowania prętów płaskich na goręco z 
jednoczesnym hartowaniem, zwłaszcza prętów na 
pióra resorów. 

Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie opra* ; 
cowania przyrzędu zapewniajęcego zwiększenia 
wydajności kształtowania prętów. 

Przyrzęd ma korpus /I/ do którego mocowane 
sę dolne wieńce keztałtujęce /3/ pomiędzy 
którymi jest prowadnica /5/ a ze strony zew-
nętrznej prowadnice /6/ i /7/. Górna ruchoma 
część przyrzędu ma do korpusu /2/ umocowane 
górne wieńce kształtujące /A/ oraz opór /9/ z 
łukowym zakończeniem o które wspiera się suwak 
hartownicy. /i zastrzeżenia/ 

B23Q W. 76937 86 04 02 

Ośrodek Badawczo-Konstrukcyjny "Koprotech" 
Warszawa, Polska /Stanisław Araszkiswicz, 
Zbigniew Mikołajczak/. 

Urządzenie do automatycznej wymiany 
wrzeciennlków 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa-
nia konstrukcji urządzenia umożliwiającego 
budowę obrabiarek o elastycznym programie pro-
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dukcji w oparciu o istniejące zespoły produ-
kowane seryjnie. 

Urządzenie składa eię z dwu stanowisk od-
kładczych mających wsporniki /!/ i /2/ moco-
wana do boków podstawy Jednostki obrotowej, 
zaopatrz-one w prowadnice górne /5/ i /6/ i. 
prowadnice dolne /3/ i /4/ z rolkami /16/ do 
przemieszczania po nich znanych wrzecienników 
/15/, majęeyoh zaczepy /7/, za pomocą dwu wo-
dzików /12/ karetki /li/ mającej rolki prowa-
dzone w prowadnicach korpusu /8/, przy czym 
korpus /&/ łącząc eię ze wspornikami /I/ i 
/2/ stanowisk odkładczych tworzy sztywna bra-
mę nad Jednostka obróbkowe a nadto na korpu-
sie /a/ zamocowany Jest silnik liniowy /9/ 
o wyregulowanym skoku za pomocą zderzaka /13/ f 

napędzający za pośrednictwem zaczepu /14/ ka-
retkę /li/ wraz- z wrzeciennikami /15/. 

Urzędzenie do automatycznej wymiany wrze-
cienników może znaleźć zastosowanie w obra-
biarkach zespołowych, liniach automatycznych, 
obróbkowych central wielowrzecłonowych i 
elastycznych aystamach produkcyjnych. 

/ I z a s t r z e ż e n i e / 

8248 W. 76063 85 12 02 

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska 
/Marian Jankowiak, Mieczysław Kowalec, 
Krzysztof Kloczkowski, Jerzy Kodym/. 

Przyrząd do ostrzenia noży oprawkowych 

Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji 
przyrzędu nie wymagajęcej stosowania ustawia-
ka do ustalania położenia noży, nadającej się 
do stosowania przy produkcji seryjnej noży. 

Przyrzęd do ostrzenia noży oprawkowych, 
składający się z płyty podstawowej, mocowanej 
do stołu szlifierek lub ostrzarek narzędzio
wych i z osadzonej na tej płycie obrotowo 
wahliwej w poziomie płyty z oporowymi kołkami, 
na której spoczywa przesuwny stół imakowy, 
charakteryzuje się tym, że górna część /9/ 
imaka jest przesuwna względem jego dolnej czę
ści /7/ i ma gniazdo, w którym umieszczony 
jest pod ketem / *f /, określonym w stosunku 
do płaszczyzny podstawy oraz ustalany pod 
ketem / vP/, okroślonym w stosunku do płasz
czyzny równoległej do kierunku przesuwu imaka 
i prostopadłej do płaszczyzny podstawy, nóż 
/12/, zamocowany, kształtowe śrubę /li/, która 
ma stożek o kęcię /2 1/'. a oś jej tworzy z 

płaszczyznę prostopadłe do podstawy i rów
noległe do kierunku przesuwu imaka, przecho-
dzęca przez oś obrotu płyty /3/, kęt / \j ^/. 

/I zastrzeżenie/ 

B25B W. 76069 85 11 30 

Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa POLMAG 
Fabryka Maszyn Górniczych FAMUR, Katowice, 
Polska /Jan Siemiętkowski, Maciej Cieślik/. 

Urządzenie do wtłaczania tulel 

Celem wzoru jest opracowanie prostej w 
obsłudze i zwartej konstrukcji urzędzenia. 

Urzędzenie do wtłaczania tulei w organy 
urabiajęce kombajnów węglowych składa się z 
hydraulicznego siłownika /I/ połączonego od 
spodu z fundamentowa płytę /2/ za pomoce obej-
my /3/ i śrub /4/. Prowadnik /6/ zamocowany 
na wystajęcyra nad płytę /2/ tłoczyskiem /5/, 
prowadzi i wtłacza tuleję w organ urabiajęcy. 

/2 zastrzeżenia/ 

828B W. 75447 85 08 29 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów 
"Prefabet-Lublin", Lublin, Polska /Jan Bak, 
Stanisław Petryszak/. 

Forma do produkcji płyt żelbetowych, 
zwłaszcza płyt drogowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra-
cowania formy pozwalajęcoj na produkcję płyt 
drogowych na stanowiskach produkcyjnych przy-
stosowanych do wytwarzania elementów stropo-
wych mających inne wymiary szerokości elemen-
tów. 
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Forma według wzoru użytkowego charaktery-
zuje się tym, że wzdłuż górnej rawędzi boków 
wzdłużnych /ö/ zamocowana Jest ukoéna półka 
/3/ podparta belka wsporczą / 7 / . Półka /3/ 
sięga swą szerokością poza beleczkę kształtują-
ce / V przykrywając ją, a na wystającym końcu 
przyspawana jest listwa zaczepowa / 2 / , która 
umożliwia założenie haków cięgien linowych 
wciągarki elektrycznej. /I zastrzeżenie/ 

B29C W. 76034 85 ii 27 

Fabryka Osprzętu Samochodowego POLMO, Łódź, 
Polska /Bogdan Dryzek, Wojciech Moll/. 

Przyrząd do zgrzewania tarciowego pływaków 
z tworzywa sztucznego 

Celem wzoru jest zapewnienie prawidłowego 
zgrzewania połówek pływaka i wyeliminowanie 
ewentualnych błędów wyprasek pływaka, zwłasz-
cza w części zamka pływaka. 

Przyrząd ma gniazdo /5/ dla górnego ele-
mentu zgrzewnego pływaka osadzone z luzem 
/ 4 / promieniowym w wybraniu płyty /3/ osad-
czej, ustalonej na górnej powierzchni podsta-
wy /I/« Gniazdo /5/ dla górnego elementu 
zgrzewanego ma kształt okrągłego naczynia 
dwuściennego o ściance /12/ środkowej i ścian-
ce /13/ zewnętrznej oraz ma kołnierz /14/ zew-
nętrzny u dołu. Wewnętrzna powierzchnia obwo-
dowa ścianki /12/ środkowej tworzy otwór /15/ 
przelotowy, a zewnętrzna powierzchnia obwodo-
wa ścianki /l2/ środkowej i wewnętrzna po-
wierzchnia obwodowa ścianki /13/ zewnętrznej 
sa połęczone dnem /16/, tworząc w ten sposób 
kanał /17/ kołowy o prostokątnym przekroju 
poprzecznym. W dnie /16/ są wykonane cztery 
równo rozłożone otwory /18/, a na obwodzie 
kołnierza /14/ zewnętrznego są wykonane dwa 
wybrania /19/ usytuowane naprzeciwległe. Na 
górnej części ścianki /13/ zewnętrznej znajdu-
je się jedno wybranie /2O/. Gniazdo /5/ gór-
nego elementu zgrzewanego ma ograniczony ruch 
poosiowy płytą /3/ osadczę, natomiast kołki 
/21/ współpracujące z wybraniam! /19/ zabez-
pieczają gniazdo /5/ przed obrotem wokół osi. 

/3 zastrzeżenia/ 

B29C W. 76055 85 11 29 

Ośrodek Badewczo-Rozwojowy Przemysłu 
Rafineryjnego, Płock, Polska /Piotr Rembowski, 
Wojciech Prosowski, Tadeusz Pączkowski, Witold 
Pęczyński/. 

Szczęki zgrzewarki do folii z tworzyw 
termoplastycznych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie skon-
struowania szczęk zgrzewarki pozwalających na 
uzyskanie podwójnego zgrzania folii i rozcię-
cia folii między zgrzewami. 

Szczęka dolna / I / zgrzewarki ma dwie taśmy 
grzejne odrębnie naciągnięte sprężynami / 7 / 
przymocowanymi do kostek zaciskowych /5/ umiesz-
czonych w głowicy metalowej /3/, zaś szczęka 
górna /10/ zgrzewarki ma drut grzejny umiesz, 
czony w środku płaszczyzny stykowej szczęki 
górnoj /10/, przy czym drut grzejny Jest obu-
stronnie naciągnięty sprężynami /15/ między 
głowicami /12/., w których znajdują się zaciski 
śrubowe /14/, do których doprowadzony Jest 
prąd elektryczny. /I zastrzeżenie/ 

B650 W. 75608 -85 09 23 

Ignacy Soszyński, Paryż, Francja /Krystyna 
Szawłowska/. 

Pojemnik do przechowywania mazistych 
produktów żywnościowych 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie po-
jemnika umożliwiającego zabezpieczenie przykle-
jonych na nim etykiet przed ścieraniem. 

Pojemnik do przechowywania mazistych produk-
tów żywnościowych w kształcie cylindrycznym o 
krawędziach u dołu zaokrąglonych po łuku, ma-
jący wklęsłe dno,u góry zaś zakończony gwinto-
waną częścią charakteryzuje się tym, że część 
cylindryczna / 2 / stanowiąca 3/8 wysokości poje« 
nika ma w miejscach łączenia z częścią dolną 
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/ I / oraz częścią górne / 3 / , pojemnika o 
kształcie aciętogo stożka z hiperbolicznymi 
tworzącymi u dołu, zakończona cylindrycznym 

pierścieniem ma rysę / 6 / oraz trapezowy wye-
tÇP / 5 / u podnóża gwintowanych występów / 4 / . 

/ I zastrzeżenie/ 

D Z I A Ł C 
GHEMIA I METALURGIA 

CO1B W. 76040 85 11 29 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji 
Inwestycji Przemysłu Nieorganicznego 
"Biprokwas", Gliwice, Polska /Tadeusz Chmiel, 
Waldemar Laszecki/. 

Aparat kontaktowy do konwersji SO2 do SO3 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest 
uproszczenie konstrukcji aparatu. 

Aparat kontaktowy do konwersji S0 2 do S03, 

składa się z cylindrycznego płaszcza /I/, 
stożkowej pokrywy /2/ z centralnie zabudowa-
nym króćcem wlotowym /3/ i dna /4/ skierowa-
nego wypukłościę w dół oraz półek /5/ z masę 
kontaktowe, oddzielonych od siebie przeponami 
/6/ wypukłymi w dół, przy czym półki /5/ sę 
podwieszone do przepon /&/ usytuowanych nad 
nimi, a górna półka podwieszona jest do pok-
rywy /2/. Króćce doprowadzajęce /!/ i króćce 
odprowadzające /8/ wykonane sę z rury o prze-
kroju okręgłym, przy czym króćce odprowadza-
jące /8/ zamocowane sę jednym króćcem do 
przepony /&/, a drugim do płaszcza /I/, zaś 
króciec /9/ odprowadzajęcy gazy spod dolnej 
półki zamocowany jest jednym końcem do kon-
strukcji tej półki a drugim do płaszcza /I/ 
powyfej tej półki. /2 zastrzeżenia/ 

C01B W. 76056 85 11 29 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji 
Inwestycji Przemysłu Nieorganicznego 
"Biprokwas", Gliwice, Polska /Tadeusz Chmiel, 
Waldemar Laszecki/. 

Króciec do odprowadzania gazów reakcyjnych 
z aparatu kontaktowego 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest króciec 
do odprowadzania gazów reakcyjnych z aparatu 
kontaktowego do konwersji S0 2 do SO3 w wytwór-
niach kwasu siarkowego. 

Króciec wykonany jest w kształcie kolana 
zgiętego ku dołowi, które przechodzi jednym 
końcem przez półkę kontaktowe /3/ do przes-
trzeni między półka /3/ i przegrodę /4/, a 
drugim końcem przymocowane jest nierozłęcznie 
do płaszcza /!/ aparatu nad półkę /3/. 

/I zastrzeżenie/ 

C10G W. 76074 85 12 04 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska 
/Dan Jankoweki, Zygfryd Płochockl, Andrzej 
Klec, Krzysztof Kurzydłowaki, Jerzy Wyrzykowoki, 
Bolesław Kowalewski/. 

Reaktor katalityczny, stosowany w procesie 
reformowania benzyn 

Wzór rozwięzuje zagadnienie przedłużenia 
czasu eksploatacji reaktora. 

Reaktor według wzoru użytkowego charaktery-
zuje się tym, że ma górny płaszcz wewnętrzny 
/3'/ usytuowany na powierzchni wymurówki /2/ 
powyżej katalizatora, stanowięcy przedłużenie 
dolnego płaszcza wewnętrznego /3/ oraz zawiera 
kompensator /4/ umieszczony w dolnym płaszczu 
wewnętrznym /3/, w którym poprzez kompensator 
/6/ jest osadzony perforowany kolektor wyloto-
wy /5/, zaś górny króciec wlotowy /7/ w dolnej 
częecl jest osadzony swobodnie w tulei /8/ oto-
czonej wymurówkę /2/, osadzonej w płaszczu /3'/ 
a górna częeć króćca /!/ osadzona Jaet w oto-
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czeniu wymurowki /2/ w osłonie /I'/ połączo-
nej rozłęcznie z płaszczem /I/. 

/I zastrzeżeni«/ 

C25O W. 76050 85 11 30 

Zakłady Teleelektroniczne "Telkom-Telfa", 
Bydgoszcz, Polska /Edmund Wawrzynek, Urszula 
Wnuk, Zdzisław Albinowakl, Wiesław Bonk, 
Zbigniew Łukawski/* 

Urządzenie do zawieszania elementów 

Wzór użytkowy rozwiązują zagadnienie opra» 
co wan la urządzenia do zawieszania elementów «r 
wannie galwanicznej umożliwiajęoego selektywne, 
pokrywanie galwaniczne powierzchni tych sie- '.. > 
mentów. 

Urządzenie według wzoru składa sie z rany : 
/I/ i pręta /2/, na który nałożona Jest spi- v 
raina sprężyna /3/ majęca w stanie wyjściowy»." 
zwoje przylegające do siebie. Pokrywany ele-
ment /6/ umieszcza się między zwojami sprężyny 
/y,. /2 zastrzeżenia/ 

O Z I A Ł D 
«WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

DO 30 W. 76093 85 12 05 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Przemysłu Wełnianego, Łódź, Polska /Marek 
Borowiec/. 

Urządzenie wybierające popychacze widełkowe 
6-cio kolorowego krosna MAV 

Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie opra-
cowania urzędzenia o znacznie uproszczonej 
budowie poprzez wyeliminowanie cięgna Bovdena, 
dekodera talerzykowego oraz belki z teleskopo-
wo osadzonymi kołpakami. 

Urządzenie sterowane jest układem przetwa-
rzającym eygnał mechaniczny z maszynki ni-
cielnicowej na sygnał elektryczny inicjujący 
zadziałanie elektromagnesów. Elektromagnesy 
/!/ zamontowane eą na dwóch ściankach /2/ pio-

nowych korpusu po trzy na każdej ściance. 
Elektromagnesy /I/ wyposażone sa w popychacze 
/9/, stykające się z obrotowo oeadzonymi na 
osiach /3/ dźwigniami jednoramiennymi. Wysu-
nięcie popychacza /9/ powoduje wychylenie się 
dźwigni, która wysuwa odpowiedni paioc zderza-
kowy, osadzony suwliwie w kostce /5/. Porusza-
jący się ruchem posuwisto-izwrotnym popychacz 
widełkowy /10/ natrafiajac na wysunięty palec 
jest odchylany przez co uruchamia się dalszy 
łańcuch kinematyczny powodujęc podanie odpo-
wiedniego wętku ha rapier. Skok palców może 
być regulowany przez przesunięcie ścianek /2/ 
pionowych z przymocowanymi elektromagnesami, 

/I zastrzeżenie/ 

005B W. 76037 85 U 28 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Meblarskiego, 
Potlice, Polska /Zdzisław Oębrowski, Benon 
Łuczak, Józef Rogaszewski/. 

Głowica maszyny do szycia 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienia ułat-
wienia umieszczania ramek z materiałem pod 
głowicę maszyn do przyszywania pokryć tapicor-
skich. 

Zgodnie z wzorem uzyskano to w ten sposób, 
że przednia część /7/ głowicy, zawierajęca 
prowadnice /8/ i /9/ igły, umieszczona jest 
na tulei /4/, osadzonej obrotowo na wałku na-
pedzajQcym igłę /6/ i w otworze /I/ korpusu 
/2/, /4 zastrzeżenia/ 



Nr 18 /332/ 1986 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 01 

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

EO1B W. 76060 85 12 02 

Kopalnia Węgla Kamiennego "Powstańców 

śląskich", Bytom, Polska /Bernard Zemanek, 
Walter Brzoza, Karol Winazczyk/. 

Urządzenie do odchwaszczania torów 
i międzytorzy kolejowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra-
cowania konstrukcji urządzenia umożliwiaję-
cego na drodze mechanicznej łatwe odchwasz-
czanie dużych obszarów. 

Urzędzenie do odchwaezczania torów i między-
torzy kolejowych składa się z podwozia /I/ i 
osadzonej na nim obrat owo głównej stalowej 
ramy /2/ z przeciwwaga /3/ na Jednym końcu 
i głowicę urabiające na drugim, przy czym 
głowica urabiajęca składa się z ruchomej ramy 
/A/ wyposażonej w wirujący organ /7/ napędza-
ny elektrycznym silnikiem /5/ za pośrednictwem 
pasowej przekładni /6/. Wirujęcy organ /!/ ma 
zawieszone noże /8/ osłonięte talerzowe osłona 
/10/. Przekładnia pasowa ma osłonę /9/, zaé 
do ustalenia położenia głowicy urabiającej 
względem głównej ramy /2/ służy regulacyjna 
śruba /li/* Urzędzenie zasilane jest przewo-
dem /12/ i porusza się po torze /13/ 

/3 zastrzeżenia/ 

E02F W. 76044 8 5 1 1 30 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Koparek i 
Hydrauliki, Warszawa, Polska /Dan Tarasik, 
Wiktor Szczepkowski, Kazimierz Pruaik/. 

Hydrauliczne sterowanie biegów przekładni 
dwubiegowych 

Wzór użytkowy rozwięzujo zagadnienie opra-
cowania hydraulicznego sterowania przekładni 
dwublęgowych, zwłaszcza dla hydraulicznych 
koparek kołowych, umożliwiającego przełączanie 
biegów z kabiny operatora. 

Hydrauliczne sterowanie biegów przekładni 
dwubiegowych charakteryzuje się tym, że siłow-
nik /I/ zamontowany jest za pomoce wspornika 
/2/ na tylnej iub przedniej płaszczyźnie prze-
kładni jazdy /3/, którego tłok /4/ połęczony 
jest poprzez łącznik /5/ i swórzeń /6/ z jed-
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nym końcem dźwigni /7/, połęczonej w dowolnej 
odległości za pomoce 6worznia /O/ ze wsporni-
kiem /2/, a drugim końce«, za pomoce sworznia 
/9/ z przeauwkę /10/ przekładni jazdy /3/, 
przy czym na jednym końcu tłoka /4/ wykonany 
jest otwór gwintowy /li/, w który wkręcony 
Jest łęcznik /5/, który również posiada gwint 
/12/, a na drugim końcu tłoka /4/ wykonane 
jest éclecie /13/ pod klucz. /2 zastrzeżenie/ 

EO3C W. 76019 85 11 26 

Zakład Remontowo-Montażowy "SPOMASZ", 
Szczecin, Polska /Józef Sadowski, Wiesław 
Zadernowski/. 

Zlewozmywak trzykomorowy 

Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie opra-
cowania zlewozmywaka majęcego zastosowanie 
zwłaszcza w zakładach zbiorowego żywienia. 

Zlewozmywak według wzoru charakteryzuje 
się tym, że na prostokątnej ramie nośnej /6/ 
ma osadzone trzy komory /7/, których górne 
krawędzie ścianek /I/ są wywinięte na zew-
nętrz tworząc kasetę /4/, która zachodzi na 
płyty obudowy /2/ otaczające dookoła komory 
/7/. /I zastrzeżenie/ 

E03C W. 76020 65 11 26 

Zakład Remontowo-Montażowy "Spomasz" 
Szczecin, Polska /Józef Sadowski, Wiesław 
Zadernowski/. 

Zlewozmywak dwukomorowy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania zlewozmywaka dwukomorowego mającego 

zastosowanie zwłaszcza w zakładach zbiorowego 
żywienia. 

Zlewozmywak według wzoru ma na prostokątnej 
ramie nośnej /6/ osadzone dwie komory /7/, 
których górne krawędzie ścianek /I/ sa wywi-
nięte na zewnętrz tworzec kasetç /4/, która 
zachodzi na płyty obudowy /2/ otaczające do-
okoła komory /7/. W dnach komór /!/ wmontowa-
ny Jest syfon podwójny. /I zastrzeżenie/ 

E03C W. 76021 85 11 26 

Zakład Remontowo-Montażowy "SPOMASZ", 
Szczecin, Polska /Józef Sadowski, Wiesław 
Zadernowski/. 

Zlewozmywak jednokomorowy 

Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie opra-
cowania zlewozmywaka jednokomorowego majęcego 
zastosowanie zwłaszcza w zakładach zbiorowego 
żywienia. 

Zlewozmywak według wzoru ma na ramie nośnej 
/6/ osadzone komorę /7/, której górna krawędź 
ścianki /I/ jest wywinięta na zewnętrz two-
rzęc kasetę /4/, która zachodzi ne płyty obu-
dowy /?/ oałoniajęce dookoła komorę /7/. Cała 
konstrukcja spoczywa na czterech nogach/3/ w 
kształcie zwężajęcych się ku dołowi ceowników. 

/I zastrzeżenie/ 

E04B 
EÎ54D" 
TTSB 

W. 76054 85 11 29 

Jacek Lewińskl, Bydgoszcz, Polska /Jacek 
Lewiński/. 

Element śrubowy służący do mocowania płyt 
falistych dachowych 

Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie opraco-
wania konstrukcji elementu śrubowego służęcego 
do mocowania płyt falistych dachowych, w któ-
rym zapewniona byłaby ochrona łba śruby przed 
korozja. 

Przedmiot wzoru składa się ze śruby /I/ z 
łbem sześciokątnym, podkładki tulejowej /2/ 
uszczelniajęcej otwór w płycie falistej dacho-
wej /3/, oraz nakładki /4/ wciskanej na pod-
kładkę tulojowę /2/. /I zastrzeżenie/ 
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W. 76084 85 12 05 

Główne Biuro Studiów i Projektów Przeróbki 
Węgla "Separator", Katowice, Polaka /Bożena 
Buczyńska, Tadeusz Jendrzejek/. 

Konstrukcja ramowe z płytami szklanymi 
Vitrolitu 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie za
pewnienia możliwości montowania płyt szklanych 
yitrolitu od strony wewnętrznej budynku. 

Konstrukcja ramowa stosowana w lekkiej obu
dowie płyt ściennych budynków przemysłowych 
składa się z dwóch kątowników połączonych ze 
sotoę jednym ramieniem na stałe i zabudowanych 
w konstrukcji płyty ściennej. W powstałej 
przestrzeni pomiędzy obudowę, a rygłówka /8/ 
i cokołem płyty ściennej /9/ sę ułożone od 
wewnętrznej strony budynku płyty szklane it-
rolitu /A/ krawędziami zachodzącymi za siebie 
i mocowane rozłęcznie druga częśćię konstruk
cji ramowej, składającej się z kętownika /6/ 
i płaskownika /7/. /I zastrzeżenie/ 

E04D W. 74607 85 04 16 

Spółdzielnia Rzemieślnicza Remontowo-Budow-
lana, Koszalin, Polska /Jerzy Rusin, Zbigniew 
Burzak/. 

Płytę pokryciowa dachową 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra-
cowania konstrukcji łatwej w wykonaniu płyty 
umożliwiającej wykonanie trwałego i szybkiego 
w montażu pokrycia dachowego. 

Płyta według wzoru użytkowego charakteryzu 
je się tym, że na bocznych krawędziach ma po 
Jednym wrębie w kształcie korytkowym a na spo 
dzie płyty znajduję się wtopione haki /A/ za 
pomocš których łęczy się płytę z łatę. 

/i zastrzeżenie/ 

E04F W. 75024 85 11 28 

"Społem" CZSS Zakład Badawczy Przemysłu 
Piekarskiego, Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 
Polska /Kazimierz Sadkiewicz, Henryk Baneck i/. 

Płyta podłogowa stosowana w piekarniach 
i ciastkarniach" 

Wzór yżytkowy rozwiązuje zagadnienie zwięk-
szenia trwałości podłogi w piekarniach i ciast« 
karniach. 

Płyta podłogowa /I/ jest wykonana z blachy 
perforowanej majęcej otwory /2/, kotwy /3/ i 
dwie zagięte krawędzie /4/ do zamocowania 
warstwy posadzki betonowej. /I zastrzeżeni«/ 

E05B W. 76028 85 11 28 

Zrzeszenie Przemysłu Cięgnikowego "Ursus", 
Warszawa, Polska /Jan Bonasewicz/. 
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Przycisk zamka 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest przycisk 
zamka do szybkiego zamykania i otwierania po» 
krywy osłoniajęcej otwór w kabinie pojazdu. 

Przycisk zamka ma sworzeri /I/ zakończony 
poprzecznie umieszczonym kołkiem /Z/. Na swo-
rze.ri /I/ nasadzona jest tulejka /3/ z gumy 
sprężystej. Sworzeń /i/ zamocowany jest w pok-
rywie /4/ nocowanej na zawiasach do płyty /5/ f 

płyta /5/ ma otwór w kształcie krzyżaka o wy-
winiętych brzegach, przy czym krzyżak ma wy-
ro lor podłużny większy od wymiaru poprzecznego, 
zań wywinięty brzeg otworu ma kształt powierz-
chni stożkowej i wysokość większe niż grubość 
płyty /5/. . ^ /3 zastrzeżenia/ 

E21C W. 76089 85 12 04 

Fabryka Wyrobów Metalowych, Osowieć, Polska 
/Stanisław Zalewek i, Bronisław Lamot, Stefan 
Nowak« Czesław Walcer/. 

Regenerowany nóż wrębowy kombajnowy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie kon-
strukcji regenerowanego górniczego noża kom-
bajnowego, cechujęcego się dobra wytrzymałością, 

W nożu według wzoru użytkowego powierzchnia 
połęczeniowe końcówki roboczej /2/ z korpusem 
roboczym /I/ tworzę w rzucie podstawowym zarys 
utworzony z wycinka okręgu łęczęcego się z 
bocznymi krawędziami noża odcinkami prostych 
skierowanymi ku końcówce ostrzy. . •-

. /I zastrzeżenie/ 

E21C W. 76551 86 02 05 

Zakłady Górnicze "Polkowice" Kombinat 
Górniczo-Hutniczy Miedzi, Polkowie, Polaka 
/Kalus Wólecki/. 

Samojezdny wóz wiertniczy do wiercenia 
pod zawał 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest samo-
jezdny wóz wiertniczy do wiercenia otworów 
strzałowych w stropach pod zawał w średnich 
pokładach rud motali. ' 

Samojezdny wóz charakteryzuje się tym, że 
całkowita jego wysokość wraz z osłonę /19/ 
kabiny /18/ operatora nie przekracza 1900 ma, 
Momentaobrotowy ze spalinowego silnika /5/ 
przekazywany jest bezpośrednio na przekładnię 
/10/ biegów z zamkniętym obiegiem hydraulicznym, 
Hydrauliczne pompy /7/ napędzane sa ze spali-
nowego silnika /5/ kołem /8/ wyrównanwczym 
korbowego wału /9/. Z kabiny /.10/ operatora 
sterowany jest napędowy układ /I/ wyposażony 
w hamulec /12/ awaryjno-postojowy oraz roboczy 
układ /2/, którogo czopy /23/ obrotu wysięg-
ników /24/ zabudowane aę poniżej 60O mm od 
podłoża kół jezdnych /37/. Kierowniczy układ 
/21 «teruje siłownikami /22/ skrętu przez hyd-
rauliczne rozdzielacze /33/. Zbiornik /13/ 
oleju hydraulicznego zawiera filtr /14/ dokład-
nego oczyszczania oraz czujnik /15/ poziomu 
oleju. /6 zastrzeżeń/ 

O Z I A t F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE ; UZBROJENIE : TECHNIKA MINERSKA 

F160 W. 76023 85 11 28 

Spółdzielczy Ośrodek Studialno-Projektowy 
Gospodarki Mieszkaniowej "Inwestprojekt", 
Łódź, Polaka /Andrzej Łatecki, Gulian Kew-
czyński, Marek Makowski, Marian Skrabuleki, 
Janusz Wróblewski/. 

Złączką 

Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji 
złączki zapewniającej łatwe i szybkie rozłą
czanie i łęczenie sprężyn również w przypadku 
wystąpienia zanieczyszczeń i korozji złącza. 
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Złączka ekłade się z prowadnika /I/ i pro-
wadnicy /li/. Prowadnik /I/ ma kształt litery 
"T*. Wewnątrz prowadnika / l / # kołnierza / 2 / 
i walca /3/ wykonane jest gniazdo /5/ z otwo-
rem /6/, zamknięte wkrętem /7/. W gnieździe 
/5/ jest osadzona sprężyna / 8 / i trzpień /9/. 
Prowadnica /li/ ma wycięcie /13/ będące ne-
gatywem prowadnika /I/. W osi kołnierza /I2/ 
i walca /14/ wykonany jest kanał /16/. Poni-
żej wycięcia /13/ w kołnierzu /12/ znajduje 
się skośny rowek wznoszęcy się obustronnie w 
kierunku kanału /16/ /2 zastrzeżenia/ 

F16D W. 76058 85 11 30 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Armatury 
Przemysłowej, Kielce, Polska /Ludwik Salata, 
Józef Kaleta/. 

Uszczelnienie dławicowe w armaturze 
przemysłowej 

Celem wzoru jest opracowanie takiego, 
skutecznego uszczelnienia, w którym wyelimi-
nowane będzie zjawisko wypływu elastycznego 
tworzywa uszczelniającego wskutek działania 
na nie nacisków. 

Uszczelnienie dławicowe w armaturze prze-
mysłowej złożone jest z pierścieni /3, A, 5/ 
wykonanych z torf lenu, które umieszczane sa. 
między warstwę górne /I / i dolna / 2 / wykona-
nymi ze sznura plecionego z azbestu suchego 
i wyżarzonego. 

Uszczelnienie dławicowe nadaje się do ar-
matury przemysłowej pracującej w instalacjach 
tlenu gazowego. /I zastrzeżenie/ 

F16K W. 76077 05 12 03 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Armatury 
Przemysłowej, Kielce, Polska /Ludwik Sałata, 
Przybysław Frey, Władysław Krawczyk, Jan 
Kaleta/. 

Przepustnica zaporowa 

Przepustnica zaporowa, przeznaczona do 
zamykania przepływu czynnika w rurociągach, 
według wzoru ma w kadłubie /I/ , od strony 
wlotu czynnika, osadzona uszczelkę / 7 / , któ-
rej wewnętrzna powierzchnia stożkowa przyjmu-
je kształt pasa kulistego po dociśnięciu jej 
do kadłuba /I / przy użyciu pierścienia / 8 / i 
śrub. Montaż klapy odbywa się stopniowo przy 
Jednroczoanym zamykaniu i otwieraniu klapy / 2 / 

/I zastrzeżenie/ 

F 240 W. 76079 85 12 03 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Wyrobów Metalowych "POLMETAL", Kraków, Polska 
/Bolesław Zabiegaj, Andrzej Dównar, Leszek 
Kosmala, Stanisław Litak/. 

Króciec spalin 

Celem wzoru użytkowego jest skonstruowanie 
króćca umożliwiajęcego dopasowanie otworu ścia-
ny kominowej do otworu odlotowego w korpusie 
pieca. 

Króciec spalin w domowych urządzeniach 
grzewczych, a zwłaszcza w kuchniach węglowych, 
ma otwór wylotowy /I/ zakończenia rurowego / 2 / 
o poziomej osi /3/ przesuniętej względem po-
ziomej osi symetrii /A/ kołnierzowej podstawy 
/5/ o parametr /r/. /I zastrzeżenie/ 
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F 280 W. 76083 85 12 05 

Zakłady Urzędzeń Przemysłowych, Nysa, 
Polska /Stanisław Bielat, Edward Michałowski/. 

Poziomy, cylindryczny zbiornik z zewnętrznym 
płaszczem grzewczym, ogrzewany parę 

Celem wzoru użytkowego jest skonstruowanie 
zbiornika odznaczającego się dużym współczyn-
nikiem wnikania ciepła oraz małymi stratami 
ciepła. 

Zbiornik według wzoru ma po trzy okapy /6/ 
Zamocowane trwale do powierzchni zewnętrznej 
płaszcza /I/ zbiornika« równoległe względem 
osi wzdłużnej i symetrycznie względem osi 
pionowej zbiornika i umieszczone wewnętrz 
przestrzeni grzewczej płaszcza / 2 / . Najwyżej 
zamocowane okapy maję postać rynny i są za-
opatrzone w spływowe rurki / 7 / , których wylot 
Jest usytuowany nad okapami zainstalowanymi 
niżej. /2 zastrzeżenie/ 

G01L W. 76036 85 11 27 

Dębickie Zakłady Opon Samochodowych "Stomil" 
Dębica, Polska /Tadeusz Nalepka, Marian 
Rogojsza/. 

Urządzenie zabezpieczające manometry przed 
skutkami gwałtownego, uderzeniowego wzrostu 

ciśnienia 

Celem wzoru Jest skuteczne zabezpieczenie 
manometru przed skutkami gwałtownego, uderze
niowego wzrostu ciśnienia. 

Urzędzenie stanowi cylindryczny, nagwintowa
ny z obydwu stron korpus /l/ z sześciokątnym 
kołnierzem /2/ w części środkowej i przeloto
wym otworem /3/ z tym, że otwór /3/ zwęża się 
dwuatopniowoj w górnej części korpusu /l/ jest 
stożkowy, po czym na pewnej długości jest 
cylindryczny i nagwintowany, natomiast w dolnej 
części zwęża się stożkowo w cylindryczny otwór 
o mniejszej średnicy. W stożkowej ściance /4/ 
zwężenia sę wykonane promieniowo cztery za
głębienia /5/, a w nagwintowane część otworu 
/3/ jest wkręcona wkładka /6/ z przelotowym 
otworem /7/, której dolna część ma łukowe za
głębienie /9/. Natomiast w przestrzeni otworu 
/3/, pomiędzy wkładkę /6/ a stożkowym zwęże
niem jest umieszczona metalowa kulka /9/ o śred
nicy nieco mniejszej od średnicy tej części 
otworu /3/. /I zastrzeżenie/ 

Mateusz Kwiatkowski, Warszawa, Polska 
/Mateusz Kwiatkowski/. 

Przyłgcze manometryczna 

Celem wzoru jest uproszczenie konstrukcji 
1 technologii wykonania przyłęcza. Przyłęcze 
według wzoru ma gniazdo kulki / 2 / wykonane 
bezpośrednio w korpusie /I/, w minimalnej od-
ległości od czoła przyłęcza. /I zastrzeżenie/ 

GO IM W. 76033 85 11 27 

Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych, Dębica, 
Polska /Lesław Wereszczyński, Stanisław Górka/, 

Stanowisko do prób otwarcia zaworów 
bezpieczeństwa" 

Calem wzoru jest uproszczenie operacji prób 
oraz zwiększenie jej wydajności. 

D Z I A Ł G 

FIZYKA 
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Stanowisko na w dolnej części rany /I/ 
zbiornik wyrównawczy ciśnienia /3/ połęczony 
Z badanym zaworem /25/ usytuowany« w pozycji 
pionowej poprzez kolektor /4/ zawór odcinają-
cy /5/, otwór wydrążony w osi tłoczyska za-
kończonego kołnierzem. Kołnierz króćca wylo-
towego badanego zaworu /25/ jest połęczony z 
rura syfonowe /7/, której koniec umieszczony 
Jest w zbiorniku wody /2/ na równo z lus-trem 
wody. /3 zastrzeżenia/ 

GO1M W. 76042 85 11 29 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów 
Osobowych, Warszawa. Polska /Aleksander 
Tadeusz Rawski/. 

Wspornik nadajnika promienia świetlnego 
do wyznaczania pól widoczności w samochodzie 

Celen wzoru Jest opracowanie konstrukcji 
wspornika nadajnika promienia świetlnego nie 
wymagającej przy mocowaniu częściowego demon-
tażu wnętrza samochodu. 

Wspornik montowany jest w nadwoziu /10/ 
prostopadle od osi podłużnej nadwozia, śrubami 
poprzez otwory /4/ w ramionach /2/ do gniazd 
na słupkach środkowych nadwozia, do których 
mocowane se pasy bezpieczeństwa. Pozycje na-
dajnika /!/ względem nadwozia w pionie i 
wzdłuż osi nadwozia, ustala się położeniem 
trzpienia /6/ w owalnym otworze /5/ poprzeczki 
/3/. Odchylenie nadajnika /7/ o zadany kęt w 
płaszczyznach pionowych i poziomych, wyznacza 
plamkę świetlna przesuwające się po powierz-
chni szyby, granicę strefy A i B. 

/I zastrzeżenie/ 

G01N W. 76053 85 11 29 

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, 
Kraków, Polska /Iwo Nowotarski, Józef Raczkow-
eki, Zdzisław Herman/. 

Przyrząd do pomiaru własności 
osmotycznych skał 

Przyrzęd ma zewnętrzne naczynie /I/ wypeł-
nione roztworem /2/, wewnątrz którego zanurzo-
ne sa elektrody /3/ połęczone z miernikiem 
elektrycznym /4/. Wewnętrz naczynia zewnętrz-
nego /I/ umieszczony jest korpus /5/ w kształ-
cie cylindra, zamknięty szczelnie korkiem /&/ 
pod którym znajduje się roztwór soli /9/, a w 
nim jest zanurzona i oparta o próbkę skalna 
/10/ elektroda wewnętrzna /12/ połączona przez 
miernik elektryczny /13/ z elektrodę zewnętrz-
ne /14/, która przez otwór /15/ w korpusie /5/ 
przylega do próbki skalnej /10/. 
.-./•_•: ''.. , /I zastrzeżenie/ 

G01N W. 76064 85 12 Q2 

Centralne Laboratorium Optyki, Warszawa, 
Polska /Janusz Chalecki/. 

Mikroskop - interferometr do długich 
przedmiotów 

Celem wzoru jest umożliwienie przeprowadze-
nia pełnego i powtarzalnego przeględu i pomiaru 
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stanu wąskich i długich obszarów powierzch-
niowych na ciężkich i długich przedmiotach. 

W mikroskopie według wzoru statyw ma pos-
tać wózka /4/ lub sanek przesuwanych na pro-
wadnicy - szynie /5/ przymocowanej do badanego 
przedmiotu /2/ na całej Jego długości, równo-
legle do dłuższego boku podłużnej, przoględa-
nej powierzchni /P /. Wózek zawiers pokrętło 
napędowe /8/ i śrubę blokujęca przesuw z po-
krętka /7/ oraz mechanizm przesuwu poprzecz-
nego mikroskopu z mimoórodaml z dźwignię /13/ 
lub mechanizmem dźwigniowym. Wózek /4/ prze-
suwa się wzdłuż badanej powierzchni na roi- , 
kach pionowych /9 i 11/. Pokrętło /O/ służy 
do napędu wózka /4/. Dźwignia /13/ realizuje 
niewielkie przesunięcia poprzeczne mikroskopu 
/3/. Mikroskop /3/ osadza się w gnieździe 
wózka /4/. /2 zastrzeżenia/ 

6O1N W. 76075 85 12 03 

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, 
Kraków, Polska /Iwo Nowotarski, Józef Raczkow-
ski, Zdzisław Herman/. 

Przyrząd do pomiaru przepływu osmotyoznego 
przez membranę nieorganiczna 

Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji 
przyrzędu umożliwiającej szybki i dokładny 
pomiar przepływu osmotycznego przez membrany 
i cienkie płytki skalne-

Przyrząd ma naczynie zewnętrzne /I/ wypeł-
nione roztworem /2/, w którym umieszczony 
jest zbiornik /3/ otwarty w dolnej części. 
Zbiornik /3/ ma dwie komory /A/ i /5/ oddzie-
lone do siebie membrana /6/, do której przy-
lega elektroda /7/ mająca otwory, połączona 
przez miernik elektryczny /8/ z elektrodę /9/ 
ustawione prostopadle do membrany /6/ w ko-
morze górnej /4/. Komora górna /4/ wypeł- .< 
niona Jest roztworem soli /12/. 

/I zastrzeżenie/ 

GÓ1T W. 76025 85 11 28 

Międzynarodowe Zjednoczenie Gospodarcze 
Aparatury Jądrowej MERTATOMINSTRUMENT Zakład 
Serwisu Technicznego, Zielona Góra, Polsko 
/Walerian Chudziński, Zygmunt Wilczkiewicz, 
Marek Pauch, Marek Wilczak/. 

Urządzenie do pomiaru przestrzennego 
rozkładu dawki promieniowania 

jonizującego 
Celem wzoru jest uproszczenie konstrukcji 

urządzenia i zmniejszenie Jej wymiarów. 

Urządzenie do pomiaru przestrzennego roz-
kładu dawki promieniowania Jonizujęcogo sto-
sowane w radioterapii klinicznej, zwłaszcza 
chorób nowotworowych, zawiera mechanizm przes-
trzennego przemieszczania sondy pomiarowej, 
współpracujący z modułem pomiarowo-sterujacym 
połączonym z minikomputerem i ploterem Y - X. 
Mechanizm przemieszczania sondy pomiarowej ma 
prowadnicę "Z" /8/ wyposażone w karetkę /7/, 
do której przymocowana jest sonda /6/. Pro-
wadnica "Z" /&/ połączona Jest z usytuowane 
do niej pod katem prostym karetkę /9/ prowad-
nicy "X- /10/, połączonej z karetkami /9/ pro-
wadnic "YH /12/ również ustawionych prostopad-
le do prowadnicy "X" /10/. Karetki /7/ i /9/ 
wszystkich prowadnic napędzane sa analogicz-
nymi 1 kompatybilnymi układami napędowymi za-
wierajęcymi silniki współpracujęce z zębatymi 
kołami poprzez zębate paski. Prowadnice "X" 
/10/, "Y- /12/ i "Z" /&/ wraz z wyposażaniem 
sę trwale zamontowane na zbiorniku wodnym /13/. 

/I zastrzeżenie/ 

GO 28 W. 76098 85 12 06 

Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa, Polska 
/Stanisław Wojciechowski, Zbigniew Albinowski, 
Tadeusz Zielinskl, Eugeniusz Krucz/. 

Mikroskop telewizyjny 

Celem wzoru jest umożliwienie pracy w oświet-
leniu "dia" i "opi" razem lub osobno przy jed-
noczesnym zapewnieniu łatwości połączeń posz-
czególnych elementów mikroskopu. 

Mikroskop telewizyjny składa się z mikros-
kopu biologicznego /I/, oświetlacza "epi" /2/ 
umieszczonego pomiędzy mikroskopem i nasadkę ' 
trinokularowę /3/ oraz z kamery /5/ telewizji 
użytkowej, zamocowanej na nasadce trinokula-
rowej /3/ za pomoce dystansowego łącznika /4/. 

/I zastrzeżenie/ 
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G04B W. 76080 85 12 03 

Zakłady Mechanizmów Precyzyjnych 
"MERA-POLTIK", Łódź, Polaka /Karol Pacek/. 

Mechanizm minutnika 

Celem wzoru jest zapewnienie właściwej 
wepółpracy kół zębatych przekładni mechanizmu. 

Przekładnia zębata mechanizmu ma koła zę
bate, o zmienionym profilu w zaryeie ewolwen-
towym. Trzy koła pośrednie /z^/ maję kęt przy
pora oC-,-250, natomiast pozostałe koła zęba
te z 2, z 3, z 4/ maję kęt przyporu oC2»27°30'» 
1 wspólny moduł równy 0,38 mm. 

/I zastrzeżenie/ 

G04G W. 76352 84 06 27 

Zakłady Radiowe "ELTRA", Bydgoszcz, 
Polska /Andrzej Permoda, Edmund Andrzejczak, 
Wojciech Dolny/. 

Elektroniczny cyfrowy zegar gabinetowy 

Wzór rozwięzuje zagadnienie opracowania 
elektronicznego cyfrowego zegara gabineto-
wego do dokładnego wskazywania czasu w domu, 
pracy itp. 

Zegar ma obudowę /I/ w postaci kuli na 
podstawce z przegubem, w której wycięcie 

Jest zamknięte członem o trzech powierzch-
niach płaskich, przy czym na środkowej po-
wierzchni mieści się zespół / 2 / czterech śwle-
cęcych wskaźników cyfrowych i czujnik /8/ 
światła połęczony z zespołem /2/ , a poniżej 
na przyległej powierzchni znajduje się zbiór 
/3/ czterech przełączników przechylnych do 
ustawiania i użytkowania zegara. Zespół / 2 / 
wskaźników wskazuje czas dobowy w cyklu 24 
godzinnym - w godzinach i minutach, a na żąda-
nie czas bieżący w sekundach lub datę. 

/2 zastrzeżenia/ 

G06F W. 76538 86 02 03 

Naczelna Organizacja Techniczna, Oddział 
Wojewódzki w Bydgoszczy, Zespół Usług Tech-
nicznych, Bydgoszcz, Polska /Jerzy Suchomski, 
Bogdan Kozłowski, Piotr Kufel/. 

Analizotor poprawności numeru 

Celem wzoru użytkowego jest zbudowanie 
analizatora uniemożliwiajęcego nadanie obsłu-
gujęcemu dalekopis, błędnego numeru lub też 
błędne nadanie poprawnego numeru. 

Analizator składa się z bloku przetwarzania 
danych /I/ w postaci metalowej kasety, połą-
czonego kablem / 2 / z pulpitem sygnalizacyjno-
manipulacyjnym /3/, który wyposażony jeet w 
rozłączne połęczenie kablowe / 4 / do dalekopi-
su /5/, przy czym połęczenie to jest tak dob-
rane, że pulpit sygnalizacyjno-manipulacyjny 
znajduje się w zasięgu ręki obsługującego da-
lekopis. 

Analizator znajduje zastosowanie np. w ko-
lejnictwie przy przekazywaniu nuneru wagonu. 

/4 zastrzeżenia/ 
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G098 W. 76015 85 11 J27 

Przedsiębiorstwo Zagraniczne "INTERMEKA" 
Józefina Żabia Wola, Polaka /Waldemar Klepur-

s k i / . 

Wibrator aparatu do nauki nowy dzieci 
głuchych 

Wibrator aparatu do nauki mowy dzieci głu-
chych składa się z obudowy / I / otwartej od 
góry, płaskiej zwory dolnej / 2 / z centrycz-
nym trzpieniem /3/ umieszczonej-na dnie obu-
dowy /I/, karkasu / 4 / nasuniętego na trzpień 
/3/, magnesu /9/ opartego na zworze dolnej 
/ 2 / , zwory górnej /10/ z centralnym otworem 
o środnicy otworu karkasu / 4 / , płaskiej mem-
brany /12/ osadzonej w gnieździe kołnierza 
/li/ zwory górnej /10/, walcowego rdzenia 
/13/ o średnicy mniejszej od średnicy otworu 
karkasu / 4 / , podpierającego membranę /12/, 
stopki /14/ w kształcie grzybka z dużym, 
płaskim kapeluszem, opierajęcego się krótkim 
trzonem na membranie /12/ i poleczonej na 
stałe poprzez membranę /12/ z rdzeniem /13/ 

oraz z nakrętki /16/ z dużym, centrycznym 
otworem, przez który przechodzi stopka /14/ f 

zamykającej od góry obudowę /!/ i dociskajęcej 
membranę /12/ do gniazda w zworze górnej /10/. 

/I zastrzeżenie/ 

D Z I A Ł H 

ELEKTROTECHNIKA 

HO IM W. 75749 85 10 17 

Zakład Energetyczny Rzeszów, Rzeszów, . 
Polska /Marek Rzęca, Stanisław Wilk, Tadeusz 
Wojciechowski/. 

Elektroniczny wskaźnik poziomu elektrolitu 

Celem wzoru użytkowego Jest zbudowanie 
wskaźnika zapewniającego szybki i dokładny 
pomiar poziomu elektrolitu w akumulatorach. 

Elektroniczny wskaźnik jest przyrządem 
w kształcie lejka z rękojeścię / 7 / , w której 
umieszczono układ elektroniczny, dwie baterie 
R6, wyłącznik /6/, dwie diody swiec8.ce/4, 5/. 
Informacja o poziomie elektrolitu rejestro-
wana jest przez dwie elektrody /I/ umieszczo-
ne na zewnętrznej stronie szyjki / 2 / lejka, 
a pozoom ten sygnalizuję dwie diody swiecęce. 

/3 zastrzeżenia/ 

HOIR W. 76039 85 11 29 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu 
Elektrotechnicznego "Polam-Elgos", Czechowice-
Oziedzice, Polska /Jan Kania, Krzysztof 
Chomczynski, Eugeniusz Jankowski/. 

Przenośne gniazdo wtyczkowe wielokrotne 

Čelem wynalazku jest skonstruowanie-gniazda, 
w którym kołki ochronne nie przeszkadzają we 
wkładaniu wtyczek z bocznymi wyprowadzeniami 
przewodów. 

Gniazdo według wzoru użytkowego zawiera 
pokrywę /I/, w której wykonane eą cztery wgłę-
bienia /3/. Dwa skrajne wgłębienia maję kształt 
kolisty i zaopatrzone eę w kołki oohronne /5/, 
natomiast dwa środkowe maję kształt wydłużonych 
szeócioboków, /I zastrzeżenie/ 

HO13 W. 76792 86 03 14 

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikro-
eyntezy im. S. Kaliskiego, Warszawa, Polska 
/Adam Oubik, Lech Karpińeki, Andrzej Nowak, 
Dan Owsik, Antoni Rycyk/. 

Izolator Faraday'a 

Wzór rozwięzuje zagadnienie opracowania 
izolatora skutecznie zapobiegającego wszelkim 
impulsom odbitym od targetu, które mogłyby usz-
kodzić optyczne podzespoły systemu laserowego. 

Izolator Faraday'a, według wzoru użytkowego, 
jest zbudowany ze szklanego pręta o dużej stałej 
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Verdet'a, wokół którego jest nawinięty zew-
nętrznie solenoid wytwarzajęcy poosiowe pole 
magnetyczne. Szklany pręt /2/ Jest ścięty 
pod ketem kilku stopni względem prostopadłej 
do osi układu, zaś średnica pręta /2/ jest 
mniejsza od wewnętrznej średnicy solenoidu 
/I/ o vielkoáč od 10 do 20%« a długość pręta 
/2/ jest mniejsza od długości solenoidu /I/ 
o około 50%. /I zastrzeżenie/ 

H02B W. 76094 85 12 05 

Centrum Naukowo-Produkcyjne Automatyki 
Energetycznej "IASE", Zakład Produkcji 
Automatyki Sieciowej, Przygórze. Polska 
/Roland Kubiak/. 

Mozaikowa tablica dyspozytorska 

Wzór rozwięzuje zagadnienie opracowania 
mozaikowej tablicy dyspozytorskiej, o prostej 
i mało pracochłonnej budowie, przeznaczonej 
do odwzorowywania stanu obiektów, których 
układy ulegaję częstym zmianom, na przykład 
w energetyce, górnictwie, przemyśle chemicz-
nym, kolejnictwie, lotnictwie itp. 

Mozaikowa tablica według wzoru zbudowana 
jest z kratownicy utworzonej z powtarzalnych 
elementów nośnych /I/ i osadzonych w jej 
kwadratowych otworach modułach mozaikowych. 
Moduł mozaikowy składa się z korpusu mozaiko-
wego i kapturka /4/, Element nośny /I/ ma 
kształt kwadratowej ramki majęcej na przedłu-
żeniu swoich boków występy /&/ w postaci dwóch 
rozsuniętych prostopadłościanów, tworzących 
jednocześnie wybranie /7/. Wszystkie naroża 
/&/ ramki oraz występy /6/ maję połowę wyso-

kości elementu nośnego /I/. Środkowa część 
każdego boku, w kierunku ku narożu /O/ ma 
wysunięte płytkę /9/, kształtem i wymiarami 
odpowiadajęca wybraniu /!/ oraz prostopadło-
ścienne otwory /10/ wymiarami odpowiadającymi 
występom /6/. Elementy nośne /I/ w każdym»na-
rożu /&/ od strony zewnętrznej maję zaczepy 
/li/ o wysokości nie przekraczajęcej wysokości 
elementu oraz u swej podstawy, w tych narożach 
/8/ od strony wewnętrznej, gniazda, kształtem 
i wymiarami odpowiadające zaczepom /li/. 

/3 zastrzeżenia/ 

HO 28 W. 76095 85 12 05 

Centrum Naukowo-Produkcyjne Automatyki 
Energetycznej "IASE", Zakład Produkcji Automa-
tyki Sieciowej, Przygórze, Polska /Bogusław 
Podulka, Sławomir Bogusz/. 

Mozaikowa tablica dyspozytorska 

Wzór rozwięzuje zagadnienie opracowania 
mozaikowej tablicy dyspozytorskiej, o prostej 
i mało pracochłonnej budowie, przeznaczonej 
do odwzorowywania układów elektrycznych, pro-
cesów technologicznych, procesów produkcyjnych 
i innych. 

Mozaikowa tablica według wzoru zbudowana 
jest z kratownicy utworzonej z powtarzalnych 
elementów nośnych /i/ i płytek mozaikowych /2/ 
osadzonych na tych elementach. Element nośny 
/I/ ma kształt kwadratowej ramki podzielonej 
na cztery równe kwadratowe komory /3/. Element 
nośny /I/ ma na Jednej z dwóch przyległych 
ścian zewnętrznych po dwa występy /6/, na 
drugiej po dwa gniazda /7/, o kształtach od-
powiadajęcych poleczeniu typu jaskółczy ogon. 
W osiach symetrii element nośny /I/ ma na 
ścianach zewnętrznych między występami /6/ 
1 gniazdami /7/ zaczepy przednie /8/ i tylne 
/9/ oraz odpowiadajęce im wybrania /10/ i 
odsądzenia. 

Tablica stosowana Jest w energetyce, gór-
nictwie, przemyśle chemicznym, kolejnictwie, 
lotnictwie itp. /3 zastrzeżenia/ 
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HO2B 
EÔ2H 

H. 76870 86 03 22 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady 
Badawcze i Projektowe Miedzi "Cuprum", 
Wrocław, Polska /Włodzimierz Szali, Kazimierz 
Maciejewski, Andrzej Przybyła, Mirosław 
Raczyński, Michał Solarewicz/. 

Blokada elektromagnetyczna ryglująca napęd 
odłącznika lub drzwi celki wysokiego 

napięcia 

Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie pop-
rawy niezawodności działania blokady elektro-
magnetycznej ( 

Blokada składa się z dwóch niezależnych 
zespołów: zamka /I/ i klucza /2/. Klucz /2/ 
blokady jest wyposażony w dodatkowe pierś-
cienie ferromagnetyczne /5, 6, 7/ dla zmniej-
szenia reluktancji obwodu magnetycznego, oraz 
jest wyposażony we wskaźnik świetlny w pos-
taci dwóch diod elektrolumiscencyjnych połą-
czonych poprzez rezystor ze sworzniami sty-
kowymi klucza /2/. 7 1 zastrzeżenie/ 

H05B 
HOTÏÏ 

W. 76061 65 12 02 

Gwarectwo Automatyzacji Górnictwa "EMAG", 
Zakład Telemechaniki Górniczej "Elektrometal" 
Cieszyn, Polska /Józef Malec, Karol Pelar/. 

Zespół diody świecącej typu ZOS do stosowania 
szczególnie w urządzeniach iskrobezpiecznych 

Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie opra-
cowania zespołu diody świecącej o dużej od-
porności i wytrzymałości na uszkodzenia me-
chaniczne. 

Zespół diody świecącej składa się z opraw-
ki /I/ diody z soczewkę, pierścienia /2/ usz-
czelniającego, podkładki /3/ zabezpieczajęcej 
nakrętki /4/ i płytki DS /5/ z przylutowanę 
diodę świecęcę w zatyczce gumowej. 

/I zastrzeżenie/ 

H05K W. 76050 85 11 28 

Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze, Polska 
/Leszek Milewski, Czesław Dąbrowski/. 

Prowadnica pakietu 

Przedmiotem wzoru użytkowego Jest prowad
nica pakietu mająca zastosowanie zwłaszcza do 
prowadzenia obudowanych pakietów w kasetach 
urzędzeń elektronicznych. 

Prowadnica ma szkielet metalowy /l/ z wkład
kami ślizgowymi /2/ wykonanymi z tworzywa 
sztucznego. /I zastrzeżenie/ 

H05K W. 76051 85 11 28 

Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze, Polska 
/Leszek Milewski, Waldemar Snopek/. 

Prowadnica kasetowa pakietów elektronicznych 

Przedmiotem wzoru jest prowadnica kasetowa 
pakietów elektronicznych, przydatna do prowa
dzenia pakietów obudowanych o dowolnej długości, 

Prowadnica zbudowana jest z kształtowników 
/l/ i listew /6/. Listwy /6/ w jednym z ramion 
maja wycięcia /8/ do ustalania i mocowania po
jedynczych prowadnic. /I zastrzeżenie/ 
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D06M 

C07D 

G01R 
C07D 
FO1B 

B2IB 

A63C 

H05B 

B21D 

H02K 

oom 
C03C 

K03B 

H03R 
FI6C 

G01B 

GO IL 

A6IL 

CO4B 

B62B 

B23K 

GO6F 

G06F 

C03B 

G01C 

F1ÓB 

H01S 

H01S 

HOIS 

GO1C 
HO IP 

E04B 
B66G 

1102K 

F28D 

C08B 

CO9O 

P16Ł. 

E02D 

G01F 

G01R 

G01R 

1Í02D 

17 
18 
1 

23 
18 
40 

19 
28 
26 

3 
52 
5 
49 
4o 
16 

50 
30 
32 

35 
3 

16 
10 

44 
kh 
15 
33 
29 
47 
48 
48 
33 
48 

25 
13 
49 
32 
19 
21 

31 
23 
34 
4o 
40 
24 



Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów użytkowych opublikowanych w BUP Nr 18/1986 

Nr zgłoszenia 

1 

74607 
752ti 
75447 
75565 
75566 
756O8 
75679 
75749 
76015 
76016 
76019 
76020 
76021 
76023 
76024 
76025 
76028 
76033 
76O3k 
J76O36 

76037 
76038 
76039 
76o4o 
76042 
76044 
76050 
76051 
76053 

^76054 

76055 
76056 

Int.Cl.4 

2 

E04D 
A6IB 
B28B 
A61O 
A6IC 
B65D 
B08B 
U01M 
OO9B 
B21C 
EO3C 
B03C 
E03C 
P16D 
E04F 
ÖQ1T 
E05B 
OO IM 
B29C 
GłOtŁ 
P05B 
M7B 
HO« 
C&1B 
G01H 
E02F 

H05K 
B05K 
001K 
EOkB 
B29C 
C01B 

Strona 
3 

63 
Sk 
57 
55 
55 
58 
56 
70 
70 
56 
62 
62 
62 
6h 

63 
68 
63 

66 
58 
66 
60 

53 
70 

59 
67 
61 
72 
72 
67 
62 

58 
59 

Nr zgłoszenia 

1 

76058 
7^059 
76060 
76061 
76062 
76063 
76064 
76069 
76074 

76077 
76079 
76080 
76O81 
76082 
76083 
76084 
76O85 

76O69 
76093 
76094 . 

76095 
76098 
76352 
76373 
76538 
76551 
76792 
76852 
76870 

776875 
76937 

Int.Cl.4 

2 

FI6J 
C25D 
LO IB 
H05B 
A01M 
S24B 
GO IN 
B25B 
C10G 
GO IN 
F1ÓK 
F24D 
GO4B 

B21D 
AO1K 
F28U 
EO'łD 
G01L 
E21C 
DO 3D 
H02B 
H02D 
G02B 
GO4G 

B01J 
GOĆF 
B21C 
H01S 

A47J 
H02B 
A47J 
B23Q 

Strona 
3 

65 
60 
61 
72 
53 
57 
67 
57 
59 
68 
65 
65 
69 
56 
53 
66 
63 
66 
64 
60 

71 
71 
68 

69 
55 
69 
64 
70 
54 
72 
54 
56 
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