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Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały ozna
czone literą T za numerem zgłoszenia. Jeżeli po dniu takiego ogłoszenia zostanie 
złożony wniosek o udzielenia patontu /art. 26 ust. 3 u.o.w./ Urząd Patentowy ogłasza 
o wniosku w "Wiadomościach Urzędu Patentowego". 

Od dnia ogłoszenia o zgłoszoniu wynalazku lub wzoru użytkowego, osoby trzecie 
mogą: 
1/ zapoznać się ze wskazanym opisem wynalazku lub wzoru użytkowego, zastrzeżeniami 

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

istnienia przeszkód uniemożliwiających udzielenie patentu /prawa ochronnego/. 
Odpowiednio uzasadnione pod względom faktycznym /dokumentacja dowodowa/ i 

prawnym uwagi należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres: Urząd Patentowy PRL -
00-950 Warszawa, skr.poczt.203, Al.Niepodległości 188. 

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

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

Urząd Patentowy podaje 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 re
jestracją i ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobni
czych, znaków towarowych; 
opłaty za skargi i odwołania 

2. Urząd Patentowy PRL - NBP V 0/M w Warszawie 
konto: 1052-2583-222 oz. 54 dz. 77 rozdz.7811 

§ 43 - wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw 
§ 44 - wpłaty za usługi poligraficzna i mikrofilmowe 

3. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie. 
konto: 1052-2583-139-32 - wpłaty za powołanie biegłego. 

Egzemplarze pojedynczo można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL -
Al. Niepodległości 188, skr.poczt. 203, 00-950 Warszawa 

URZA.D PATENTOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 
Numer oddano do składu w lipcu 1986 r. Ark. wyd. 13,88, ark, druk. 12,0 

Papier druk, sat. IV kl 60g, 61x86. Nakład 31O5+16 egz. 
Cena 200 zł. INDEKS 35326 

Druk wykonała; Drukarnia Narodowa zakł. 8 Kraków os. Hutnicze 7, zam. 1432/86 

http://dotyozn.ce
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Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsoo 
I . wynalazkach do opatentowania 
I I . wzoraoh użytkowych do ochrony 

X . W Y N A L A Z K I 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEFY LUDZKIE 

A01C P. 252839 85 04 09 
E01C 

Państwowy Ośrodek Maszynowy, Pułtusk, 
Polska /Wojciech Komorowski, Marian Kraw -czyk, Zdzisław Olszowski/. 

Rozsiewacz nawozów minoralnych do wysiewów 
rzędowych 

V.'ynalazek rozwiązuje zagadnienie op~ 
raoowanin konstrukcji rozsiowaoza umożli -
wiojąoego sprawny wysiew nawozów w dowolnej 
liczbie rzędów bez konieczności przezbraja
nia. 

Rozsiewncz ma zbiornik /3/ zamocowany 
na ramio /i/, w którym umioszozone jest 
mieszadło /25/ służące do rozdrobnienia i 
mieszania nawozów. Dno zbiornika /i/ sta -
nowi przenośnik taśmowy, który przosuwa na
wo^ do wieiosokcyjnego zespołu rozdzielają
cego /h/ skąd przosypuje się on do urządzę-* 
nia wysiewająoogo /5/, zaopatrzono/jo w przy
słony otworów wylotowych, a następnie do 
przewodów wysiewajqcyoh /l/\ z których wysy
puje się w rzędy. Przewody wysiewające / 7 / 

są przymocowano do elastycznie zawieszonych 
prętów /9/1 belki nastawczoj /17/. Rozsiowa-
oz jest wyposażony w urządzanie do wprowa
dzania przewodów wysiewających w drgania co 
zapobiega ich zatykaniu się. 

Rozsiowacz zawioszany na ciągniku słu
ży do wysiewu nawozów w rzędach roślin przy 
nawożeniu pogłownym. /k zastrzeżenia/ 

A01G P. 256920 T 85 12 19 
Instytut Melioracji i Użytków Zielo -

nych, Falenty, Polska /Tadeusz Kaczorowski/. 
Zraszacz pulsacyjny 

Celem wynalazku Jose wykonania zrasza
cza z samoozynnyra zaworom, który otwierałby 
się przy wzroście ciśnienia, o zamykał przy 
spadku olśnienia w zbiorniku wodno-powietrz-
nyra. 

Zraszacz pulsacyjny znajdujący zasto
sowania w deszczowniach stałych, typu mie -
szanego oraz do rurociągów nawadniających w 
ruchu, składa się ze zraszacza obrotowego/d/, 
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zbiornika wodno-powietrznego/2/z ru
rą wylewowa/^ samoczynnego zaworu/V°raz 
podstawy/5/ 

Satnoozynny zawór/U/umioszozony na wlo-
oia do rux*y wylewowej/3/składa się z mem
brany w formie mieszka/o/b kształoie har
monijki z płaskim zawieradłam/7/mająoym na 
obrzeżu karb/8/oraz kołnierz/^J dociskany 
szczelnie w gnieździe/lO/przez korpus/{ |̂f 
wyposażony w grzybek/J2/i śrubę dociskową 
/i3/? stanowiące układ sprężania powietrza 
w mieszku/6/ /i zastrzeżenia/ 

A01K P. 252999 85 04 17 

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk, 
Polska /Michał Andersohn, Stanisław 
Witkiewicz/. 
Napęd hydrauliczny urządzeń do połowu ryb 

na zestawy haczykowe 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienia uprosz

czenia zespołu napędowego i zwiększenia ja«» 
go sprawności. 

Napęd hydrauliczny ma jeden zespół napę
dowy składający się z dwu pomp /1,2/ o zmie
nnej wydajnośoi oraz sterownik /16/ urządza
nia do układania liny połączony z hydrauli
cznymi silnikami /13, \h i 15/, z któryoh 
silniki /13 1 l V eą ze sobą połączona sze
regowo. Storownik /16/ jest także połączony 
z regulatorami /20 i 21/ przepływu tez sze
regowo połąozonych na linii centralnego za
silania urządzeń napędzanych silnikami /13, 
\kt 15 i 17/. Przowód zasilająoy silniki 
/13, ik i 15/ jest usytuowany pomiędzy re
gulatorami /20 i 21/ i podłączony do cen -
tralnego przewodu /28/ tłocznego. 

/2 zastrzeżenia/ 

A01N P. 247854 T 84 05 25 
A01K 

Politechnika Łódzka, Łódź; Instytut 
Ekologii PAN, Dziekanów Leśny, Polska 
/Henryk Struszozyk, Tadeusz Skwarski, 
Krystyna Wrzaśniewska-Tosik, Paweł Wcisło/.' 
Sposób wytwarzania środków czynnych o kon-
trolowanym działaniu na nośniku chitozano-

wym 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
do ohltozanu o rozwiniętej powierzchni wew
nętrznej w postaci zawiesiny koloidalnej w 

A21C P. 252841 85 04 09 
Ośrodek Badawozo-Rozwojowy Maszyn i 

Urządzeń Przetwórstwa Zbożowo-Paszowego 
"Spomasz", Bydgoszcz, Polska /Ryszard Badań-
ski, Bogusław Trawozyński, Czesław Kalinow
ski/. 
Urządzenie do zaokrąglania kęsów ciasta 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwięk

szania uniwarsalnośoi urządzania do zaokrą
glania kęsów ciasta na bułki drobna. 

Urządzenia według wynalazku charakteryzu
je się tym, że płaszoz z gniazdami /z/ opię
ty jest na przenośniku taśmowym /1/, a pod 
przenośnikiem umieszozona jest płyta /h/ słu
żąca do ustalania odległośoi taśmy przenoś
nika taśmowego od płaszcza z gniazdami /2/. 

/i zastrzeżenia/ 

organicznym lub nieorganicznym środowisku 
dyspersyjnym, jak alkohole alifatyozne, aoi. 
ton, ozy woda, zawierająoej 0,5- 20# wago -
wyoh polimeru, zwłaszoza o średniej masie 
oząstaczkowej 5000 - 150000 i wskaźniku wtór 
nego pęoznienia na sucho nie niższym niż 
100 % i na mokro nie niższym niż 500 i» wpro
wadza się standardowa środki czynne Jak pe
stycydy lub preparaty lecznioza, na'przyk • 
ład kwas 2,4-dwuohlorofanoksyoctowy, 4-amino 
5-ohloro-1-fanylopyrydazon, N-/3-ch.loro-k-
metoksyfenylo/-N,N'-dwumatylomooznik-metok-
suron ozy kwas aoetylosalioylowy. Następnie 
miesza się składniki z szybkością 100-10000 
obr/minutę, korzystnie w temperaturze oto -
ozanią i w ozasie nie krótszym niż 1 minuta, 
po czym z otrzymanej dyspersji usuwa się 
ewentualnie nadmiar rozpuszczalnika oraz 
przeprowadza znanymi sposobami w formę uży
tkową, korzystnie granulowaną lub pastylko-
waną, po ozym suszy i liofilizuje. 

/3 zastrzeżenia/ 

A01N P.253583 85 05 24 
C07F 
Pierwszeństwo: 84 05 25 - Szwajcaria 

/nr 2572/84 
85 04 29 - Szwajcaria 

/nr 1813/85/ 
Ciba Gaigy AG, Bazylea, Szwajcaria, 

środek do zwalczania lub sledzenia i wczes
nego rozpoznawania szkodnika Cydia pomonella 

środek według wynalazku zawierający odpo
wiednie nośniki, rozpuszczalniki, rozciań -
ozalniki i/lub środki pomocnicza do sporzą
dzania preparatów oraz substanoje ozynną, 
oharakteryzuje się tym, że jako substanoje 
czynną zawiara atraktant płoiowy w postaci 
związku o wzorze 1, w którym R1 i li& nieza
leżnie od siobia oznaczają rodnik alkilowy 
o 1-6 atomach węgla, a R„ oznacza rodnik 
alkilowy o 1-6 atomach węgla lub rodnik fe
ny Iowy. /16 zastrzeżeń/ 
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A22C P. 252843 85 04 09 
Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P.240448 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska 
/Mariusz Kosmowski, Andrzej Dowgiałło, 
Daniel Dutkiewioz, Wojciech Wołoszyk/. 
Układ zasilania surowcem urządzenia do od-

skorupiania kryla 
Celem wynalazku jest opraoowanie lekkiej 

konstrukoji układu zasilającego zapewniają
cego równomierny spływ surowca na ruszty. 

Układ według wynalazku stanowi skośny 
względem poziomu przenośnik / 1 / o litej taś
mie zaopatrzonej w elastyozne zabieraki /3/ f 
osadzony w koryoie /4/. W dnie koryta /k/ 
nad każdym z odskorupiającyoh rusztów wyper-
£orowany jest otwór / 8 / o dłuższyoh bokach 
prostopadłych do osi podłużnej koryta / 4 / i 
równych szerokości odskorupiająoyoh rusztów, 
a pod każdym z tyoh otworów /8/, zaopatrzo
nym w regulacyjną przesłonę /$)/ przymocowany 
jest do dna koryta /k/ lej /10/. Wewnątrz 
każdego leja /10/ zamooowana są dysza /12/ 
natrysku wody oraz dozująco-podająoy olament 

/13/ w postaoi wałka /l4/ z osadzonym na 
nim krzyżakowym wygomiakiem /15/, który to 
element /l3/ zlokalizowany jost względom ko
ryta / 4 / w odległośoi najkorzystniej równej 
połowie długośoi środnicy wałka /14/, zaś 
ścianka leja /10/ przeciwległa kierunkowi 
Wlotu surowca stanowi ześlizg /11/ wyprofi
lowany w kształcie luku o protnioniu zbliżo
nym do zewnętrznej środnicy dozująco-podają-
cego elementu /13/ i nie większym niż 1/4 
długości jago obwodu. /1 zastrzeżenia/ 

A47B P. 252799 85 Ok 03 
Chojnickie Fabryki Mebli, Chojnice, Pol

ska /Alfons Stuoki, Eryk Polaszek, Jan 
Cichocki, Henryk Węsierski/. 
Konstrukcja zestawu mebli, zwłaszcza młodzie

żowych 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa

nia funkcjonalnego zestawu mebli. Zastaw me
bli, zwłaszcza mlodzieżowyoh, składa się z 
segmentów /1, 2, 3/, z których każdy zawiera 
odrębne elemonty mooowane do ramki długiej 
/ 4 / umiaszozonej na początku zastawu i ramki 
krótkiej /5/ umieszczonej pomiędzy segmenta
mi /i, 2, 3/ za pomocą złącza śrubowego /6/ 
i /?/. Ramka długa /4/ i ramka krótka /5/ 
stanowią konstrukoję nośną elementów segmen
tów f\\ 2, 3/. Zestaw mebli końozy szafa / 8 / 
mocowana do ramki krótkiej /$ / za pornooą po-
łąozania śrubowego /ó/. /i zastrzeżenia/ 

A22C P. 252842 85 04 09 
Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P.240448 

Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Gdynia, 
Polska /Mariusz Kosmowski, Andrzej Dowgia-
łło, Daniel Dutkiewicz, Wojciech Wołoszyk/. 

Układ zasilania surowcem urządzenia 
do odskorupiania kryla 

Celem wynalazku jest opraoowanie lekkiej 
konstrukcji układu zasilania zapewniająoego 
równomierny apływ surowca na ruszty. 

Układ zasilający według wynalazku sta -
nowi skośny względom poziomu przenośnik /i/ 
o lańouohowyoh cięgnach, zaopatrzonych w 
zabieraki /3/, osadzony w koryoie o podwój
nym dnie, z tym że górna gałąź tego prze -
nośnika /i/ spoczywa na górnym dnie, a dol
na gałąź na dolnym dnia / 4 ' ' / , w którym nad 
każdym z odskorupiająoyoh rusztów wyperfo -
rowany jest otwór / 8 / o dłuższych bokaoh 
prostopadłych do osi podłużnej koryta i rów-
nyoh szerokościach odskorupiającyoh rusztów 
a- pod każdym z tyoh otworów /8/, zaopatrzo
nym w regulaoyjną przesłonę /9/ przymocowa
ny jast, również do dolnego dna / 4 M /, lej 
/IO/, powyżej którego zlokalizowane są na <• 
tryskowo dysze /12/, zaś wownątrz każdego 
leja /10/ zamocowany jest dozująco-podająoy 
til omanl /i3/ w postaci wałka z osaczonymi 
na jego zewnętrznej powierzohni wygax'nia -
kami /15/. % 

Element /13/ usytuowany jest względem 
dolnego dna / 4 , f / w odległości najkorzyst
niej równej połowie długośoi średnicy wałka 
/t4/. Ścianka leja /10/ przeciwległa kierun. 
kowi wlotu Burcwoa stanowi ześlizg /11/ wy
profilowany w kształcie łuku o promieniu 
zbliżonym do zewnętrznej środnioy dozująoo-
podającego elementu /13/ i nie większym niż 
l/k długości jogo obwodu, /i zastrzeżenie/ 
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Urządzonio do podnoszenia < «-ranapoi>tu osób niopBłnoaprawnyon ■ 
Celem wynalazku jest skonstruowanie urzą

dzenia o dużym zakresie podnoszenia osób 
niepolnosprawnyoh. Urządzenie składa się z 
jezdnej ramy /i/ o regulowanym rozstawie ra
mion z osadzonym w nioj obrotowym słupem no
śnym / 3 / z zabudowanym wewnątrz podnośnikiem 
mechanicznym. Słup nośny jest przegubowo po
łączony z ramieniem nośnym /k/, którego ruch 
jest wymuszony przez sztywny wspornik /6/ 
połąozony górnym końcom z tyra ramieniem, zaś 
dolnym końcem z elementem ruchomym podnośni
ka mechanicznego, korzystnie z nakrętką po
dnośnika śrubowego. U wolnego końca ramienia 
nośnego /h/ znajduje się wieszak /5/ dla 
siedziska. 

Urządzenie jost stosowane w szpitalach 1 
zakładach rehabilitacyjnych do przewożenia 
i codziennej obsługi ohoryoh upośledzonych 
ruchowo. /X zastrzeżenie/ 

A61H P. 256876 T 85 12 16 
Politechnika Krakowska im* Tadeusza 

Kościuszki, Kraków, Polska Andrzej Jurczak, 
Ryszard Janowioz/. 
Zanurzeniowy, parowy podgrzewacz kąpieli z 
wód mineralnych zawierających rozpuszczone 

gazy 
Colmn wynalazku jest skonstruowanie pod-

grzowacza pozwalająoogo na uproszozonie 
czynności związanych z przygotowaniom ką
pieli oraz zwiększenie bazpieozeństwa praoy 
obsługi. 

Podgrzewacz wadług wynalazku majqoy od-
chylną węZownicę włączoną przez zamocowana 
na końcach dwa zespoły przegubowe do insta
lacji pary, charakteryzuje się tym, że zes
pół przegubowy stanowi kurkowy, o przepły
wie kątowym zawór odcinający /i/, którego 
ozop / 2 / wydłużony jest współosiowo o ozęśó 
złąozną /k/ mającą otwór przepływowy /5/, 
.łączący stożok zawodowy czopa /Z/ z insta
lacją parową, natomiast wężownica /i/, «o-
oowana jost złączom / 8 / do króćca / 7 / na 
korpusio / 3 / zaworu, zaś ozop / 2 / dociska
ny jest do gniazda korpusu /3/ sprężyna 
/10/, nałożoną na końcówkę gwintową /9/ 
czopa /2/. 

A610G P. 25899.5 86 04 15 
Zakład Usług Technicznych Regionalnego 

Związku Spółdzielni Inwalidów, Katowice, Polska 
Jerzy Chorzelski, Marek Węgliński/. 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektronicz -
nej Aparatury Medycznej "TELMED", Zabrze, 
Polsko /Tadeusz Sędkowski, Jerzy Milejczak, 
Witold Żukowski, Adam Gacek/. 

Układ tachometru do pomiaru częstości 
akcji serca 

Colem wynalazku jest zbudowanie układu 
tachometru zapewniająóogo dużą dokładność 
pomiaru. 

Układ zawiora dzielnik ozęstotliwości 
/i/, na wojśoie którego podane są impulsy w 
postaci fali EKG. Impuls wyjściowy dzielni
ka częstotliwośoi /i/ wyzwała uniwibrator 
/Z/ oraz ustala stany przorzutników /G/ i 
/li/ powodująco zwarcie klucza / 8 / i urucho-
tnienio gonoratora impulsów zegarowych /10/. 
\i intogrntorza /3/ wytwarza się napięcie 
proporcjonalne do okrosu mierzonoj często
tliwości impulsów. Drugi integrator /l3/ 
całkujo napięcie wzorcowo zo źródła / ? / ma
jące polaryzację odwrotną w stosunku do po
laryzacji napięcia z integratora /3/ do mo
mentu napołnienia licznika /9/» Komparator 
/12/, w.chwili gdy napięoie z drugiego in
tegratora /13/ osiągnie poziom zera, zmie
nia stan drugiego przerzutnika /i i/, który 
blokujo gonorator /10/. 

Stan licznika /9/ przodstawia wartość 
miorzonoj częstotliwości, prezentowanej w 
układzio prozontaoji wyników /5/. Układ 
znajdują zastosowanie zwłaszcza w urządze
niach intonsywnego nadzoru ohoryoh i urzą
dzeniach diagnostycznych układu krążenia. 

/i zastrzożonie/ 

A61B P. 256831 T 85 12 16 
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Podgrzewacz stosowany jost przy wodole-
ozniozyoh zabiegaoh uzdrowiskowych. 

/?, zastrzeżanią/ 

A61K P. 252874 85 04 11 
Politechnika Warszawska, Przedsiębiorstwo 

Zagraniczne "Secura", Warszawa, Polska 
/Zbigniew Brzozowski, Jacek Bodasiński, 
Krzysztof Lorens, Bogdan Pietrzak, Witalis 
Rumiński/. 

Żel ochronny do rąk 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco

wania żelu ochronnego do rąk wykazującego 
bardzo dobre własności użytkowa. 

Żel oohronnv do rąk charakteryzuje się 
tym, żo zawiera od k5> do 99,9?* suchej ma
sy produktu reakcji kazeiny z glicydolom 
oraz od 0,1 do 5,0 części wagoxi/ych na 100 
części wagowych produktu reakcji kazeiny z 
glicydolera - środka zmniejszającego napię
cie powierzchniowe, przy czym pH żelu za
wiera się w granicach od 5,0 do 6,5» 

/ 7 zastrzeżeń/ 

A61K P. 256049 85 10 31 
Pierwszeństwo: 84 11 01 - St.Zjodn.Am. 

/nr 667,233/ 
85 10 Ok - St.Zjedn.Am. 

/nr 782,638/ 
American Iloma Products Corporation, No

wy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki. 
Sposób wytwarzania szczepionek doustnych 

Wynalazek rozwiązują zagadnienie opraco
wania sposobu wytwarzania szczepionki do 
Indukowania przeciwciał, zwłaszcza przeciw 
wirusowi zapalenia wątroby typu B lub rota-
wirusowi* 

Sj^osób wytwarzania szczepionek doustnych 
do indukowania przociwoiał lub odporności 
komórkowej na organizm zakaźny, charaktery
zuje sio tym, że do adonowirusów wprowadza 
się CO" kodujący antygen, odpowiadajacy 
przeciwciałom lub indukujący odporność ko
mórkową, w wyniku czego otrzymuje się żywe 
adenowirusy rokorabinantowu, po czym nadaje 
się tym żywym adenowirusom rekombinantowyin 
postać powlekanej formy jodnostkowoj do 
uwalniania w jelicie. /3 zastrzeżenia/ 

A61M P. 257171 85 12 27 
A61C 
Pisrwszeństwo: 84 12 27 - Szwecja 

/nr 8406614-1/ 
VIGG0 AB, Helsingborg, Szwecja. 

Sposób zabezpieczenia przyrządu do wprowa
dzania płynu w części ciała do płynów ustro
jowych, przed skażeniem cząstkami, zwłaszcza 
bakteriami oraz przyrząd do wprowadzania 
płynu w części ciała lub do płynów ustrojo

wych 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabez -

pieczenia pacjenta przed zakażeniom cząst -
kami, zwłaszcza bakteriami występującymi w 
mołaj ilości roztworu /resztce płynu/ pocho
dzącej ze strzykawki. Sposób według wynalaz
ku polega na tym, że po wstrzyknięciu płynu 
przez otwór w danym przyrządzie,5 w wymienio
ny otwór wprowadza się element przepuszcza
jący parę, a absorbujący cząstki, zwłaszoza 
bakterie oraz płyn, przy czym wymieniony 
eloraont wraz z częścią jego zewnętrznej po
wierzchni wystawia się na działanie atmosfe
ry otaczającej dany przyrząd. 

Przyrząd według wynalazku zawiera element 
/k/ przepuszczający parę, absorbujący płyn 
i cząstki zwłaszcza bakterie, który jost 
umieszczony w otworze wlotowym / 2 / przyi-zą-
du, przy czyni część jego zewnętrznej powie
rzchni jost wystawiona na działanie atmos -fery otaczająooj przyrząd. 

/8 za strzeż cii/ 

A62C P. 252875 85 04 11 
G08B 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska 
/Marek Adamowicz, Witold Kotlewski, Krzysz
tof Bębenkowski, Zbigniew Wieryszko, Wiesław 
Płotnioki/. 

Układ sygnalizacji gaśnic 
Celem wynalazku jost skonstruowanie uk

ładu sygnalizacji rozładowania gaśnic, od -
znoczającego się dużą sprawnością oraz od
pornością na zakłócenia elektromagnetyczne. 
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Układ według wynalazku oharakteryzuje się 
tyin, ia jodon zacisk każdego pironaboju 
/Pi, P2 Pn/, połączony jest z masą 
układu, zaś drugi zacisk połączony jost 
poprzez rezystor /R1, R2..,..Rn/ z katodą 
diody /bl, D2,....Dn/ włączoną zaporowo, 
z wojściom prostym dwuwajśoiowego elemen
tu / N U , NI2,...NIn/, którego wyjśoie 
prosto joat połączona z jednym z wejść 
prostych 11 - wejściowego elementu /Nil'.,. 
Nin'/ zaś wyjście proste tego elementu 
Jost połączono poprzez drugi rezystor z 
wejściem wzmacniacza o dużym wzmocnieniu 
prądowym /WPl,.,.WPn/ bloku sygnalizacji, 
a ponadto wejśoio proste dwuwejśoiowego 
slooiontu. / N U , NI2,....NIn/ jest połąozo-
ne poprzoz rezystor /R1", R2",.,.Rn"/ z 
wyjśoiera zasilacza prądu stałego /ZS/. 

/Z zastrzeżenia/ 
A62C P. 252955 85 04 17 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Tachniczne 
Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego SUPON, 
Bydgoszcz, Polska /Wiesław Ardanowski, 
Ludomir Jabłoński/, 
Bateria zaworów kierujących zwlaszcza do 

urządzeń pożarniczych CO2 

Wynalazek rozwiązują zagadnienia uprosz
czenia konstrukcji batorii zaworów, 

Batoria według wynalazku charaktoi*yzu-
je sio tyin, żo zawory kierująca / 1 / w ksz-
tałciu prostopadłościanów, umioszozone są 
pomiędzy łącznikami kołnierzowymi /z/ i mo
cowano za pomocą dwóch śrub /3/f zaś w 
solanie cylindra znajdują się króćca wyło-
towo, umieŁ.zczono powyżej górnaj krawędzi 
tłoka, znajdującego się w dolnym położeniu, 
przy czym króćce wszystkich zaworów, połą
czona są za sobą za pomocą przewodów wysoko-ciśnieniowych /9/» a przewód z ostatniego 
zaworu batorii jost pirzyłąozony do siłowni
ków urządzenia uruchamiająoogo zastawy but
li, /3 zastrzeżenia/ 

A62C P. 252950 85 04 17 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Tachniczne 

Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego SUPON, 
Bydgoszcz, Polska /Wiesław Ardanowski, 
Ludomir Jabłoński, Wojciech Kwiatkowski, 

Kazimierz Lewandowski, Marian Burzyński 
Marian Klawa, Zdzisław Radecki, Zbigniew 
Jarnach, Jerzy Ciszowski, Władysław 

Węgrzyn/. 

A63H P. 258057 T 86 02 19 
Maciej Wojkowski, Gdynia, Polska /Maciej 

Wojkowski/. 
Zabawka w postaci pozytywki 

Wynaluzok rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia nowogo typu zabawki ruchomej dla dziooi 
do lat trzoch. wydajnooj molodyjna dźwięki. 

Urządzenie kontrolno-uruchamiające z zasob
nikiem dwutlenku węgla, zwłaszcza do urzą-

dzeń gaśniczych 
Celem wynalazku jest skonstruowanie urzą

dzenia o dużej niezawodności, umożliwiające
go tworzenie zestawów butli o różnej konfi
guracji zasobników. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzu
je się tym, że zasobnik dwutlenku węgla /i/ 
jast zawieszony na dźwigni / 2 / równoważonej 
przeciwwagą /3/ w kształcie cylindrycznego 
wałka, a kąt pomiędzy prostą przechodzącą 
przez punkt zawieszenia zasobnika /k/ i punkt 

obrotu dźwigni /5/, a prostą przechodzącą 
przez punkt zawieszenia przeciwwagi /6/ i 
punkt obrotu dźwigni /5/ wynosi od 30° do 50°, 
przy ozym do zawieszki zasobnika / 7 / zamooo-
wany jost siłownik pneumatyczny / 8 / obiera
jący zawór butlowy szybkootwieralny dźwigni
owy /20/. /5 zastrzeżeń/ 
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w pnstaoi pozytywki ma rezonansowy 
bębon składający się z dwu jednakowych szty» 
wnych pokryw /1/ i oylindrycznoj sztywnoj re-
zununuowoj tuloi /Z/ z utwierdzonym w joj 
wnętrzu zespołom dźwiękowym pozytywki, skła-
dającym się z osadczogo piorścionia z umio-
Bzczonyni na jßßo obwodzio licznymi sztyw-
nymi niotalowymi prętami dźwiękowymi /h/'. W 
osi pmlła razonansowoco jost przeprowadzona 
sztywna oá /$/ or.adzona trwało w obu pokry-
wuoh /\/ bębna poprzoz zespól podkładok w 
dwu Jednakowych napędzających kołach /9/. 
Pomiędzy podkładkami dystansowymi są przo-
prowudzono obï'otov.'o poprzoz ułożyskowanie 
oczkowa widolki dwuramienna /i i/.z umiesz-
czoną obsado, /'\2/ i rękojeścią /13/. Na osi 

/5/ jest zawieszone luźno pomiędzy dystan -
sowymi pioráoioniami /15/ strzemię /16/ z 
przytwierdzonym do JOGO swobodnogo końca 
ruchomym bijakiom /17/. Podziałka kątowa 
rozmioszczonio prętów dźwiękowych /h/ jost 
Jednakowa lub niBjodnakowa na całym lub na 
częaoi obwodu piorácionia ooadczoco. Dłu^o-
eó di:v;iokowych prętów /'ł/ jost niojodnako-
wa i stanowi funkcję długości omitowanoj 
przoz pręt fali dźwiękowej. Iloáó prętów 
dźwiękowych /h/ odpowiada zaprořjraraowanoj 
iloáci dźwięków wydawanych przoz pozytywkę. 
Cylindryczna rezonansowa tuloja /z/ jost 
sporządzona najkorzystniej z warstwowoj 
tektury Głośnikowej. /16 zaatrzozoń/ 

Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01D P. 252593 85 03 25 
Politechnika Łódzka, Łódź, Polska /Jan 

Kwaśniak/. 
Wypełnienie do odkraplania gazów 

Celem wynalazku jest umożliwienia reali-
zacji prooosu odkraplania gazu przy zaoho -
-waniu małej wartości straty ciśnienia gazu. 

Wypełnienie do odkraplania gazów, dzia-
łające w oparciu o wykorzyatania siły od -środkowoj w ruchu postępowo-wirowym strug 
gazu, charakteryzujo się tym, że stanowi ja 
pakiet listew ułożonych w warstwy /1 i 2/, 
przy czym płaszczyzny listew w warstwie są 
równoodlogło od siebie, nadto płaszczyzny 
listew są nachylone w stosunku do płaszczy-
zny podstawy pakietu, przy czym kierunki 
naohylenia listew w dwóoh sąsiednioh wars-
twach /1 i 2/ są przeciwne. 

/Z zastrzeżenia/ 

Oozyszozaoz według wynalazku charakte-
ryzuje się tym, że górna ozęaó pojemnika 
/ 1 / jest opasana bębnem wlotowym / V » w 
którym znajduje się szereg otworów wloto -
wyoh z łopatkami wlotowymi /5/» sterującymi 
przepływ spalin, a dolna częaó pojemnika 
/i / służy jako zasobnik wytrąconych ze 
spalin; popiołu lotnego i sadzy, przy czym 
dolna część rury kominowej /3/ jest zakoli» 
ozona talerzowym odbojnikiem /9Ž» 

/Z zastrzeżenia/ 

B01D P. 252821 85 Ok Ok 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa 

Surowców Chemicznych "Chemkop", Kruków, 
Polska /Adam Kękuś/. 
Sposób otrzymywania ziem filtracyjnych 

z diatomitu 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzy-

mywania ziem filtracyjnyoh z diatomitów o 
dużym stopniu zanieczyszczenia minerałami 
ilastymi. 

Sposób wodług wynalazku polaga na tym, 
za skałę diatomitową rozdrobnioną miesza 
się z roztworem chlorku glinu i flokuluje 
bezpostaciowymi osadami wytrąconymi z roz-
tworu. . Flokulacja diatomitu zachodzi ko -
rzyatnio po strąceniu uoioniakiem wodoro-
tlenku glinu z chlorku glinu w iloáci 15-

B01D P. 252777 85 04 02 
Ireneusz Górawski, Wrocław, Polska /Ire-

nsusz Górawski/. 
Kominowy oczyszczacz spalin 

Culem wynalazku jost opracowania prostej 
1 lekkiej konstrukcji urządzenia do oczysz
czania zanieczyszczonych spalin z popiołu 
lotnego i sudzy. 
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25 6 A1C1»/1OO g diatomitu w temperaturze 
30-80°C i przy objętości roztworu odpowia-
da jąoej stosunkowi 6-8 dcm roztworu/ 1 kg 
diatomitu. Odwodniony osad suszy się, pra-
ży w temperaturze 800-1000°C i rozdrabnia 
znanymi sposobami, a odoiek z odwodnionngo 
szlamu zawraoQ się ponownie do obiegu w pun-
koie flokulaoji diatomitu. Otrzymany osad 
ma strukturę ziarn charakterystyczną dla 
ziem filtracyjnych, a przez odpowiednią 
klaeyfikaoję można uzyskać różne gatunki 
ziem fŁltraoyjnyoh. /1 zastrzeżenie/ 

B01D P. 252970 85 04 16 
Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieże -

lażnych "BIPROMET", Katowice, Polska /Janusz 
Mrowiec, Szczepan Gałązka, Ireneusz Domański, 
Czesław Seweryn/ 
Sposób odpylania gazów z pieca elektrycznego 

do odzysku miedzi i innych metali 
Calem wynalazku Jest zmniejszenie kosz -

tów procesu. 
Sposób vi od ług wynalazku polega na tym, 

że gazy teohnologiozne z pieoa elektryczne-
goj zawierająoo tlenek węgla w iloáoi do 
ÍÍ5!?b,kiero%ían8 są najpierw do skrubera / 2 / . 
gdzie następuje ich schłodzenie do ok. 80 C, 
a następnie do zwężki /3/ i odkraplająoego 
oyklonu /k/t przy ozym przepływ gazów przez 
układ wymuszony jest wentylatorem /8/. 

/2 zastrzeżenia/ 

B01D P. 256949 T 85 12 18 
Biuro Projektów Ochrony Atmosfery "Proat" 

Szczecin, Polska /Henryk Dominiak/. 
Sposób oczyszczania gazów z tlenków azotu i 
urządzenia do oczyszczania gazów z tlenków 

azotu 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejsze-

nia energochłonności prooosu oczyszczania 
gazów z tlonków azotu. 

Sposób oczyszczania gazów z tlenków azotu 
polega na tym, że zgodnie z kierunkiem prze-
pływu gazów zanieozyszozonych tlenkami azo-
tu wprowadza się, przed katalizator, amoniak 
podgrzany do temperatury minimum 100°C, przy 
ozym przed i za złożem katalizatora umiesz -oza się warstwy ceramicznych lub metalowyoh 
kształtek kumulujących ciepło, a amoniak wpro-
wadza się do strofy o temperaturze wyższej 

od 18O°C. 
Urządzanie do oczyszczania gazów z tlen -

ków azotu charakteryzuje się tym, że ma dwa 
kanały /2 i 3/-do przeponowego podgrzewania 

amoniaku, które to kanały zmieniają kiaru -
nok przepływu gazów zanieczyszczonych tlon-
kami i oddzielają sekoję przepływową stru -
mienia gazów podgrzewanych od sekcji prze -pływowej strumienia gazów po redukcji tlen-
ków azotu, przy czym obie sekcje zawierają 
wypełnienie rakuperatora /i/ ułożone lub 
usypane na rusztaoh /8/, a nad wypełnieniom 
znajduje się katalizator /9/ do selektywnej 
redukoji tlenków azotu przy pomocy amoniaku 
doprowadzonego w strefę temperaturową powy-
żej 18O°C /2 zastrzeżenia/ 

12 U 

B01D P. 257004 T 85 12 19 
Politechnika Łódzka, Łódź, Polska /Jerzy 

Kalinowski, Edward Rybicki, Henryk Strusz-
czyk, Stanisław Koch, Tadeusz Skawarski, 
Mieczysław Górski/. 
środek filtracyjny do filtracji kąpieli 
rozpuszczalnikowej w procesie chamicznego 

czyszczenia wyrobów włókienniczych 
Celem wynalazku jest wyeliminowanie 

składników rozpuszczalnych w kąpieli rozpu-
szczalnikowej i wódzia oraz zmniejszanie 
zagrożenia okologioznago. 

árodok filtracyjny według wynalazku sta-
nowi niikroki-ystaliczna celuloza, o wskaż -
niku wtórnego pçoznionia nie mniejszym niż 
60 fo oraz średnim stopniu polimeryzacji nie 
niższym niż *ł0, z ovantualnyra dodatkiem 
polielektrolitu, korzystnie soli sodowej 
karboksyraetylocolulozy w ilości 1 - 100'/« 
wagowyoh w stosunku do masy mikrokrystali-
cznej celulozy, a także glikol propylonowy 
oraz z ewentualnym dodatkiem ziemi krzemion 
kowej w ilości 1 - 90Č3 wagowyoh w stosunku 
do masy mikrokrystalicznej celulozy, bądź 
jej mieszaniny z poliolektrolitem. 

/i zastrzeżenie/ 

B01D P. 258017 86 02 19 
B05B 
Pierwszeństwo: 85 02 19 - Wielka Brytania 

/8504254/ 

Imperial Chemical I n d u s t r i e s PLC, Londyn, 
Wie lka Bry tan ia . 
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Urządzenie do elektrostatycznego natryski
wania i sposób elektrostatycznego natrys -kiwania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pokry
wania przedmiotów tworzywem formowanym z 
mioszantny wielu cieczy, któro gwałtownie 
reagują za sobą do postaci stałej. 

Sposób według wynalazku polega na tym, 
żo doprowadza się oieozy do odpowiednich 
kanałów w głowioy nątryskowoj, każdy kanał 
łączy się z elomantom wylotowym, przy któ
rym cioczo płynące przoz poszozególno ka -
nały stykają się, a cioczo opuszczające 
eleinont wylotowy poddaje się działaniu po
la elektrycznego. 

Urządzonio według wynalazku zawiera 
głowicę natryskową utworzoną z środkowej 
płyty /i/ i zewnętrznych płyt /3, 5/ two -
rżących kanały /4, 6/ połączone poprzez 
przewody rozdziolozo /8, 9/ z przewodami 
/13, 15/ doprowadzającymi poszczególne 
składniki mieszaniny. Krawędź wylotowa / 7 / 
płyty /i/ jest umieszozona poniżej krawę
dzi /10, 12/ płyt /3, 5/, przy ozyra płyty 
/if 3» 5/ s*ł wykonano z materiału przewo
dzącego prąd olektryczny i dołączono do 
zacisku wyjściowo/30 ganeratora napięcia. 

/zh zastrzeżenia/ 

P. 259542 86 05 16 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Bu-
downiotwa Inżynieryjnego "Hydrobudowa", 
Warszawa, Polska /Henryk Płooharski, Elżbie
ta Płocharska/. 

Eloment filtracyjny 
Calom wynalazku jest opracowanie konstru

kcji alomentu niezawodnego w działaniu i Łat
wego do instalowania. 

Element filtraoyjny zawierający porfo -
rowaną rurę filtracyjną,charakteryzujo się 
tym, że ma wewnętrzny filtr /10/ wplukiwa-
nia usytuowany w dolnej ozCMoi rury filtra
cyjnej /1/. Element filtracyjny ma zastoso
wanie do odprowadzania wód gruntowyoh. 

/3 zastrzeżenia/ 

B01F P. 257127 T 85 12 23 
Akademia Rolnicza, Poznań, Polska /Marian 

Dalc/. 

Urządzenie do mycia pojemników zwłaszcza 
naczyń udojowych i konwi mlecznych 

Wynalazek umożliwia zmechanizowanie pro
cesu mycia naczyń udojowych, konwi mlecz -nyoh i drobnego osprzętu dojarek naczynio -
wych. 

Urządzenie według wynalazku w postaci 
zbiornika, oharaktoryzuja się tym, że w 
dnie /z/ zbiornika '/1/ osadzony jest napę
dzany wałok /3/ dla mocowania wyniionnych 
szczotok /21/ oraz kołki /5/ ustalająco po
łożenie mytego pojocmiko, a do dna zbiór -
nika / 1 / doprowadzono są przowody: podają
cy środek myjąoy i podciśnieniowy, zaś do 
"jocznoj pow.iorzch.ni zbiornika /i/ doprowa 
dzony jest przewód wylotowy /19/ pompy /\j/ 
podający wodę do mycia zewnętrznych ścian 
pojomników. / 6 zastrzeżeń/ 

BO1F 
F28C 

P. 257533 86 01 17 

Pierwszoństwo: 85 01 18 - Wielka Brytania 
/8501354/ 

Imperial Chemical Industries PLC, Londyn, 
Wielka Brytania. 
Urządzenie do kontaktowania gazu z cieczą 

oraz sposób kontaktowania gazu z cieczą 
Celem wynalazku jost opracowanie prostej 

konstrukcji urządzenia do kontaktowania ga
zu z cieozą. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzu
je się tym, że zawiera zasadniczo pionowa 
kanały /7, 8, 9, 10/, przy czym kanał / 8 / 
wyposażony jest w element /\k/ do wprowadza
nia gazu przy dolnoj części kanału, element 
/17/ do wprowadzania eiozy do kanału i ole-
raent /13/ do wprowadzania gazu i cieczy pi*zy 
górnej ezęśoi kanału, a wysokość kanału / 8 / 
jest znacznie większa niż odległość pomię -
dzy ścianami /2, h/t tworzącymi kanał, tak 
że gaz o podwyższonym ciśnieniu po wprowa
dzeniu do kanału, może powodować przechodzę-

http://pow.iorzch.ni
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nio cieczy w górę kanału i wyprowadzania z 
kanału. /32 zastrzeżenia/ 

Politechnika ł-ódzka, Łódź; Chodakowskie 
Zakłady Włókitm Chomioznyoh "Cueiaitex", So« 
ohaczow, Polska /Tadeusz Skwarski, Henryk 
Struszczyk, Stanisław Koch, Halina Skóreoka-
Kubicka, Marian Przokwas, Wojciech Iglewski, 
Dunutn Bołdowicz, Józef Maciejewski/. 

BO U P. 257022 T 85 12 20 
Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska 

/Bohdan Radomyski, Zbigniew Sztuba, Barbara 
Pniak/. 

Sposób wytwarzania katalizatora molibdenowo-
kobaltowo-potasowo-chromowogo 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwa -

rzania katalizatora molibdenowo-kobaltowo-
potosowo-ohroraowego przoztiaozonogo zwłaszoza 
do konwersji tlenku węgla w zasiarczonym ga
zie węglowym. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że najpierw wodorotlonok glinu za
rabia się wodnym roztworem węglanu potasu, 
następnie nasyca czterowodnym molibdenianom 
amonowym, po ozym nasyca się wodnym roztwo
rom dwuchromianu potasowego, a na koniec 
nasyca się azotanom kobaltowym. 

/1 zastrzeżenie/ 

P. 257628 86 01 24 
Pierwszeństwo: 85 01 25 - Australia /PG 9037/ 

85 04 12 - Australia /PH 0122/ 
LOWAN /MENAGEMENT/PTY. LIMITED, East 

Glenalg, Australia. 
Odsadzarka odśrodkowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienia wydajne
go i skutooznogo oddzielania cząstek o ma
łych wymiarach. 

Odsadzarka odśrodkowa, zawierająca zbior
nik zamontowany obrotowo wokół swej podłuż
nej osi, przy czym zbiornik tan ma obszar 
osiowy i obszar obwodowy, oddzielone mie -
szanką ragową, element do wpi^wadzania ma
teriału wsadowego do obszaru osiowego, oraz 
element do po%vodowania pulsacji płynu w tym 
obszarze obwodowym podczas obrotu zbiornika, 
oharaktoryzujo się tyra, żo element pulsa
cyjny zawiera elomont powierzchni rozdzia
łu /57/» komunikujący się z obszarom obwo
dowym zasadniczo oałkowicio promieniowo po
nad granicą swobodnej powiorzchni materiału 
wsadowego, przecinającą podłużną oś urzą -
dzonia pokrywającą się z osią wałka /29/. 

/17 zastrzeżeń/ 

P. 247810 B01J 
A61K 

84 05 22 

Sposób wytwarzania granulowanychh produktów 
spożywczych i farmaceutycznych 

Sposób wytwarzania granulowanych produk
tów spożywczych i farmaceutycznych, jak 
używki, proparaty ziołowe, proparaty uroma-
tyc^na oraz substancja leczniczo, polega na 
tym, że do spożywczych lub farmaceutycznych 
substancji czynnych dodaje się 1 - 99,9 '>> 
wagowych w stosunku do masy produktu, mikic 
krystalicznej celulozy o rozwiniętej powie-
x*zchni wewnętrznej i wysokim wtopniu pcoz, -
niania, zwłaszcza o średnim stopniu polime
ryzacji 100 - 600 i wskaźniku wtórnego pę -
czuleniu 100 - 1000 '/>, uastypnie w znuuy 
sposób przwprowadza się w formę granulowaną. 

/1 zastrzeżenie/ 

B01J P. 256997 T 85 12 18 
Politechnika Sczecińska, Szczecin, 

Polska /Kazimier/. Kałucki, Waldemar 
Morawski/, 
Sposób wytwarzania katalizatora warstwowoego 
do niskotemeraturowej syntezy amoniaku 

'/ngadnionlom podlegającym rozwiązaniu 
joat ztjLększonie aktywności katalizatora do 
ni.sk u t uwpo ra tur owo j sy ni ozy amoniaku. 

Spofiób według wynalazku charakteryzują 
się tym, żo pomLędzy olnpaui i*odukoji związ
ku warstwowego grafSt-chlarok metalu przoj-;łdowago a a Lapou naparowywania jogo po re
dukcji motalou alkalicznym przoprowadza się 
operację ługowania zrodukowanogo związku 
warstwowego grafit - chlorek metalu przojś-oiowogo. /2 zastrzeżenia/ 

http://g_r.fi
http://ni.sk
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B03C P. 252930 85 04 15 
Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bie

ruta, Wrocław, Polska /Tadeusz Lewowski, 
Andrzej Grodzioki, Tadeusz Matz/. 

Separator elektrostatyczny 
Wynalazek dotyczy separatora elektro -

statycznego z uziemioną metalową zsuwnią, 
na któroj następuje naaloktryzowanie ziaren 
minaralnyoh podawanych na zsuwnię grawita
cyjni o, a opadaJąoyoh po rozdzioleniu do 
odbieralnika. 

Colem wynalazku Jest opracowanie kons -
trukojt separatora eloktrostatyoznogo za -
powniająoej zwiększenie skuteoznośoi roz -
działu przy tyoh samyoh napięoiaoh przyło-
żonyoh do elektrod. 

Separator według wynalazku ma na dolnym 
końou zsuwni /B/ zabudowane w izolatorach 
/F/ dwie elektrody /D, E/f mające w swej 
górnoj ozęśoi kształt płaszozyzn równoleg
łych do zsuwni /B/, a w dolnoj kształt pa
raboliczny, przy czym zsuwnie /B/ wraz z 
elektrodami /D, E/ jest zbudowana na po -
ziomej osi /O/ obrotowo. /i zastrzeżenie/ 

Separator według wynalazku ma umieszczo
ne w obszarzo opadania ziaren z bębna / 1 / 
dwie elektrody /3, h/ mająoe kształt para-
boliozuy, z któryoh to elektrod jedna ma 
potonojał ujemny, a druga dodatni względem 
ziemi. Obok bębna / 1 / jest zabudowana s z 
czotka / 2 / zbierająca z bębna cząsteczki 
pyłu mxneralnogo utrudniająoe kontakt z 
metalom. /i zastrzeżenia/ 

B03D P. 252475 85 03 19 
Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi - Za

kłady Górnicze "Rudna", Polkowice, Polska 
/Józef Dziadek, Andrzej Wieniewski, Kazi -
mierz Sztaba, Roman Dudek/. 
Sposób sterowania procesom odzyskiwania 

metali z rud mineralnych 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienia upro -

szozonia sposobu sterowania procesora odzy
skiwania metali z rud mineralnych. 

Sposób sterowania procesem odzyskiwania 
miedzi z siarczkowych rud miedzi, w którym 
stosuje się oporaoje rozdrabniania, klasy
fikacji oraz operacje wzbogacania pologa -
jąoe na flotacji powietrznoj, charakteryzu
je się tym, że reguluje się parametry tech
nologiczne flotacji wstępnej tzn. ilość ru
dy surowej kierowanej do flotacji, gęstość 
nadawy flotacji, ilość dozowanego powiot -
rza do procosu flotacji, zawartość metalu w 
surowej rudzie oraz poziom mętów w taaszynio 
flotacyjnej. Regulację tyoh parametrów px*o-
wadzi się w oparciu o zalożności funkcyjne 
wiążąoa parametry flotacji wstępnej z wskaż, 
nikatni końcowymi procosu. Parametry techno
logiczna pozostałych operacji ustala się na 
poziomio nastaw średnich dla tych operacji. 

/ 7 zastrzożoii/ 

B05B P. 256993 85 12 20 
Pierwszeństwo: 84 12 20 - Wielka Brytania 

/nr 8432274/ 
Imperial Chemical Industries PLC, Londyn, 

Wielka Brytania. 
Opryskiwacz elektrostatyczny i sposób opry-

skiwania cieczą 
Celem wynalazku jost umożliwienia oprys

kiwania roślin z dużą \r/<\ajnośoią, przy 
dużym jednoczesnym dużym rozcirabniauiu oio-
czy opryskującej. 

'Opryskiwacz elektrostatyczny zawiera 
aloktrodę zamontowaną w sąsiedztwio głowi
cy natryskowoj. Głowica natryskowa ma dwie 
pionowo płyty /1 i 3/, przy czym szczeliną 
/13/ między tymi płytami pz-z opływa ciecz 

B03C P. 252931 85 04 15 
Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława 

Bieruta, Wrocław, Polska /Tadeusz Lewowski, 
Andrzej Grodzicki, Tadeusz Matz/. 

Separator elektrostatyczny bębnowy 
Colem wynalazku jest zwiększenie skute

czności rozdzielania ziaren mineraluych w 
aopara torze olok truśtatycznym przy tyoh 
samych napięoiaoh przyłożonych do elektrod. 



opryskująca r. przowodu doprowadzającogo 
/15/ do liniowano otworu wylotowoco /5/» 

V pobliżu dolnoj krawędzi /\')/ płyty /1/ 
umioazozone są dwa liniowe olomonty olo -
ti-odowo /7/» twowijon eloktrodę i składajrj-oe się z rdzouira /9/ wykonanego z materia
łu przewodzącego prąd oloktryczny Ino pół
przewodnika i osłony /11/ 'wykonanej z ma -
toriułu "pół-izolacyJuago^.Pół-izolacyjny 
matoriał osłony /11/ ma dostatocznio wyso
ką wytrzymałość dielektryczną i rezystyw-
ność objętościową dla zabuzpioozonia przód 
iskrzoniom pomiędzy eloktrodą a Głowicą 
natryskową oraz wystarczająco niską rozys-
tywnośó objętościową, nby ładunek zabrany 
na powiorzohni matorialu mógł byó przawo-
dzony przez "pół-izolacyjny" materiał do 
przewodzącego lub półprzewodnikowego rdze
nia. 

Sposób opryskiwania oioozą polega na 
tym, że ciecz doprowadza się do olaktros -
tatycznoj głowicy natryskowej, doprowadza 
się pierwszy potencjał elektryczny do cie
czy wychodząooj z głowicy natryskowej i 
doprowadza się drugi potonojnł elektryczny 
do elektrody zamontowanoj w sąsiedztwie 
wylotu Głowicy, przy czym drugi potencjał 
wywołuje silno polo elektryczno pomiędzy 
wyohodzącą oioczą a eloktrodą zaś natężo-
nie pola jest wystarczające dla rozpylania 
oiaozy. /20 zastrzeżeń/ 

B08B P. 252885 85 04 10 
Biuro Studiów, Projektów i Realizacji 

Inwestycji Przemysłu Mleczarskiego Oddział 
w Krakowie, Kraków, Polska /Edward Szulacz-
kowski/. 

Układ hydrauliczny 
Celem wynalazku jest skonstruowanie uk -

ładu umożliwiającego mycie cysterny mloczo-
rskioj przez jodnogo pracownika bez koniecz
ności wchodzenia na cysternę lub pomost oraz 
umożliwiającego wyeliminowanie odrębnego 
układu hydraulicznego doprowadzającogo czy
nnik myjący do głowicy myjącej. 

Układ hydrauliczny przeznaczony do do
prowadzania czynnika myjącego do głowio my-
jąoyoh, zwłaszcza do mycia cystern mleczars
kich, mu głowicę myjącą /i/ zamocowana 
przesuwnie na wysięgniku obrotowym /2/ o 
konstrukoji spawanej w kształoio litery "v", 
wykonanym z przewodów rurowych /3, k/, wew
nątrz których przopływa czynnik myjący. Wy
sięgnik zamocowany jost przegubowo na złącz

kach togo układu oraz wyposażony w dwa uk
łady sterująoo /20, 39/ położenia głowioy 
myjącej względem osi otworu cysterny. Gło
wica myjąca połączona jost z przewodami 
rurowymi /3, '< i 5/ za pomocą elastycznego 
węża /9/ zaciśniętego szczelni o za pomocą 
opasek /10/ na końoówon /11/ głowicy i na 
końcówce /12/ poziomego przewodu rurowogo 
/3/ oraz na górnym końcu /13/ iiny pionowej 
/\h/. /2 zastrzeżenia/ 

B21C P. 252978 85 04 18 
Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, 

Polska /Bronisław Besztak, Kazimierz Sak, 
Stanisław Aloszko, Henryk Bartodziej, Adam 
Szado, Henryk Passia, Tadeusz Smoła, Wale-
rian Fluder/. 
Sposób i układ do regulacji położenia na
rzędzi prasy hydraulicznej w osi wyciskania 

Wynalazek rozwiązujo zagadnienie zapew
niania możliwości zarówno ustawienia narzę
dzi prasy hydraulicznoj w osi wyoiskania 
jak i kontrolę prawidłowego położenia tych 
elementów w trakcie eksploatnoji. 

Sposób regulacji położenia narzędzi pra
sy hydraulicznaj xv osi wyciskania polegają
cy na kontroli ich położenia i ustawiania 
narzędzi w osi wyciskania, oharaktoryzujo 
się tym, żo zarówno kontrolę jak ustawienie 
narzędzi prowadzi się za pomocą laserowej 
wiązki światła, którą to wiązkę ustalu się 
w osi wyciskania, po czym narzędzia prasy 
wprowadza się w oś wyciskania poprzez umie
szczania w of;i laserowej wiązki światła, 
osi detektorów fotooloktryoznych oraz osi 
detektorów centrujących z przesłoną tęczów-
kową, zamocowanych na ruchomych podzespo
łach prasy hydraulicznej, w płaszczyznach 
prostopadłych do osi laaeroi-/oj wiązki 
światła. 

Układ do regulacji położenia narzędzi 
prusy hydraulicznej w oni wyciskania zao
patrzony w 3.a serowe iródło światła wytwa-
rzająco laaorową wiązkę światła, charakte
ryzuje się tym, żu na drodze laserowej 
wiązki światła /3/ Kia detektory oontrują-
oe z przesłono tęczówkową /6/ oraz detek
tory fotoalBktrycznu /5/» które to detek
tory /5, 6/ usytuowano są na podzespołach 
prasy hydraulicznej, w płaszczyznach pro
stopadłych do osi laserowej wiązki świat-

/5 zastrzeżeń/ 
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D21D P. 252957 85 04 17 

Biuro Projektów 1 Kompletacji Dostaw Ma-
szyn i Urządzeń Hutniczych "Hutmaszprojekt-
Hapeko", Katowice, Polska /Jan Piskoń, 
Maria Sidzina/. 
Giętarka czterowalcowa zwłaszcza do blach 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeli -
minowania przesterowywjnia giętnrki przez 
obsługę, pomiędzy operacjami"zwijania i pod-
ginnnin końców matoriału, a przsz to umoż -
liwionia automatyzaoji procesu teohnoïogioz-
nogo wykonywanego nn giętarce. 

Ualoo dolny oontralny /i/ giętarki wed «• 
ług wynalazku ułożyskowany jost na końoaoh 
w piastach /6 i 7/> umiaszczonyoh na tłoczy» 
skach bocznych siłowników hydraulioznyoh /C 
i C»/. Siłowniki hydrauliozne /C i Co/ do-
oiskają waleo dolny oontralny / 1 / do waloa 
górnogo /3/ w sposób podatny ze stałą siłą, 
któroj wartouć dobrana jost tak, aby umożli-
wić transport matoriału podczas operaojl zwi-
jania. Ponadto waloo dolny centralny /i/ pod-
party jost w środku długoaoi na walcu pośred-
nim /8/ ułożyskowanym w piastaoh /9 1 10/ 
umocowanych na tłoczysku środkowego siłowni-
ka hydraulicznego /C,/. /2 zastrzeżenia/ 

B21F P. 252398 85 03 14 
Katowickie Zakłady Naprawcze Przemysłu 

Węglowego, Siemianowice Śląskie, Polska 
/Henryk Sliwiok, Jerzy Uriga, Janusz Zają -
czkowski, Andrzej Mika, Gerard Sopel/. 
Mechanizm posuwu poprzecznego urządzenia do 

wytwarzania siatek cięto-ciągnionych 
Vynalazek dotyczy raacbanizmu posuwu pop-

raecznago stołu podnwozogo urządzenia do 
wytwarzania siatak oięto-ciągnionyoh zwłasz-
cza do obudów górniczych. 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu 
jest wyeliminowanie watrząaó-w urządzenia po-
wodująoych szybkie zużywanie się maonanizmu 
napędowego. 

Mechanizm według wynalazku ma na napędo-
wym wałku / 1 / przekładni /Z/ osadzoną luźno 
kształtową tuleję /3/, zakonozoną z jednej 
strony kołnierzem /5/ as jednym zapadkowym 
zębem, a na drugim końcu wyposażoną w uzę-
biony kołnierz /k/ zazębiony z zębatym ko ~ 
łam /%/ zaklinowanym na napęd%anyin wałku 
/ 7 / praakładni /Z/. Kołnierz /5/ tulei /3/ 
umieszczony jest beapośrednio nad sr-padUą 
/9/ osadzoną rółmież na wałku /i/ a zapad-
kowy ząb usytuowany jest xiad drugim zębem 
zapadki /9/ licząc od poárodniego zęba w 
kierunku jej obrotów. Drążek /11/ ma dodat«, 
kowy zabierak /13/ usytuowany w płaazozyź-
nio kołnierza /5/» /t zastrzeżenia/ 

B22D P. 256852 85 12 17 
Pierwszeństwo: 85 01 29 - Szwajcaria 

/nr 378/81-1/ 
Georg Fischer Aktiengesellschaft, 

Sohaffhausen, Szwajcaria 
Ściana komory konwertora 

Wynalazek rozwiązuje zagadnionie takiego 
ukształtowania komory, aby zapewniona była 
większa sprawność obróbki roztopionego żeli-
wa magnezom oraz pewność osiągnięoia zadanej 
resztkowej zawartości magnezu w roztopionym 
żeliwie, 

Solana komory konwertora przeznaczona do 
traktowania roztopionego żBliwa magnezem i 
mająca kształt łukowy lub kątowy, z określo-
ną liczbą otworów uminszozonyoh na różnej 

D21D P. 253026 85 04 18 
Zakłady Przemysłu Metalowego H.Cegielski, 

Poznań, Polaka /Jan Galinowski/. 
Sposób ciągnienia na zimno wytłoczek metalo-
wych z obciskaną szyjką o zmiennej żądanaj 
wytrzymałości wzdłuż dłgości ścianki 

UynaluzoU rozwiązuj o zagadnienia opraco
wania sposobu ooohujacEiso się mniejszą ene
rgochłonnością i praooohłonnoaoią w porów -
naniu do L>no.<3obów dotychczas stosowanych. 

Sposób oiącnienia na zimno wytłoozek ma« 
talowyoh o zmionnej żądanej wytrzymałości 
■wzdłuż długości ścianki raająoyoh oboiskaną 
szyjkę, polega na tym, ze zmienną żądaną 
wytrzymałość ścianki uzyskuje się przez 
imienny zc^Łot w kierunku promieniowym, przy 
ozym taj części ścianki, w której ma być 
oboiśnięta szyjka nadaje sic wytrzymałość 
o tyle mniejszą o ile zwiększy się ona po 
oboianięciu szyjki. /2 zastrzeżenia/ 
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wysokości w części donnaJ konwertora, oha-
ruktoryzuje się tym, że długość L solany 
komory /2a/ określona jost wzorem L = 600 

0 45 x T ' x A, o wysokość II określona jest 
wzorom II = 0,5 L x A, przy czym A oznacza 
współczynnik od 0,5 do 1,5, zależnie od 
zawartości siarki, wynosząoej od 0,01 do 
0,15,'* wagowych oraz od grubośai ogniotrwa
łej wykładziny / 7 / zbiornika /i/ wynoszą-
coj hO - 150 ram, natomiast T oznaoza w to
nach ilość roztopionego żoliwa. 

/3 zastrzeżenia/ 

B23B P. 253031 05 04 19 
Politechnika Poznańska, Poznań, Polska 

Friedrich Schiller Universitaet, Jena, 
Niemiecku Republika Demokratyczna /Marian 
Jankowski, Mieczysław Kowalec, Jerzy Kodym, 
Krzysztof Kloczkowski, Rűdiger Grunow, 
Wolfgang Warziniak, Andreas Koch/. 
Nóż tokarski składany do toczenia swobodnego 

Wynalazek rozwiązują zagadnienie opraco
wania takiej konstrukcji noża aby możliwe by
ło stosowania wieloostrzowych płytek skra
wających negatywnych i pozytywnych, nowych 
lub stopionych na narożach oraz aby możliwe 
było stosowanie noża przy ró-aych podatnoś-
oiach układu, obrabiarka - przedmiot - na
rząd;.'.! o-

Nóż tokarski składany do toczenia swobod-
nojjo, okłada ai^ z trzonka o przekroju sześ
ciokątnym i mooownnuj w nim wieloostrzowej 
płytki &krawającoj. Trzonek /i/ o przekroju 
uzuśoioUąta, w którym co najmniej czfcox>y 
kąty wierzchołkowa są równo i wynos*a. /180 
~ A< /» ,ua ^ jednej strony dwa ścięcia w 
płaszczyźnie normalnej pod kątom / cC/^j, ^r 

CCYIĆ / "raz / iCł̂ -A ponadto ma w ścięciu 
gui.usdo do iu.LaI.unia i mocowania płytki-
wi.iiloo.-.trzouoj /2/, któro jest tak usytuo
wano, ->,o .jodua z co najmniej trzoch Uruwędzi 

skrawających wieloostrzowej płytki /z/ jest 
prostopadła do osi trzonka /i/. 

/2 zastrzeżenia/ 

B23B P. 253032 85 04 19 
Politechnika Poznańska, Poznań, Polska 

Friedrich Schiller Universitaet, Jena, 
Niemiecku Republika Demokratyczna /Marian 
Jankowski, Mieczysław Kowalec, Jerzy Kodym, 
Krzysztof Kloczkowski, Rűdiger Grunow, 
Wolfgang Warziniak, Andreas Koch/. 
Nóż tokarski składany do toczenia swobodne

go skośnego 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco

wania takiej konstrukoji noża aby możliwe 
było stosowanie wieloostrzowych płytek skra-
wająoych negatywnych i pozytywnyoh, nowych 
lub stopionych na narożach oraz aby geomet
ria trzonka noża umożliwiała toczenie skoś
ne, odpowiednio z dodatnim lub ujemnym ką -
tera pochylonia krawędzi skrawającej płytki 
wieloostrzowaj. 

Nóż tokarski składany do toczonia swobo
dnego skośnogo, składa się z trzonka o prze
kroju prostokątnym i mocowanej w nim wielo
ostrzowej płytki 'skrawającej. Trzonek /i/ ma 
z jodnaj strony dwa ścięcia w płaszczyźnie 
normalnej Pn poci kątem /cC^,^ >oC/nd/^ ście-
oio pod kątom /fin,/ oraz ma w ścięciu gniaz
do do ustalenia i mooowania płytki wieloo
strzowej tak usytuowane, że jedna z co naj
mniej trzoch krawędzi skrawających wioloos-
trzowoj płytki / 2 / jest naohylona do płasz
czyzny podstawowoj pod kątem /.A* / oraz 
jest prostopadła do osi trzonka /i/. 

/2 zastrzeżenia/ 

B23B P. 253033 85 04 19 
Politechnika Poznańska, Poznań, Polska 

Friedrich Schiller Universitaet, Jena, 
Niemiecku Republika Demokratyczna /Marian 
Jankowski, Mieczysław Kowalec, Jerzy Kodym, 
Krzysztof Kloczkowski, Rűdiger Grunow, 
Wolfgang Warziniak, Andreas Koch/. 

Nóż tokarski składany do toczenia 
swobodnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienio opraco
wania konstrukoji noża, który bodzie mógł być 
stosowany do wzdłużnego toczenia skośnego w 
szerokim zakrosie zmian dodatniej i ujemnej 
wartośoi kąta pochylenia krawędzi skrawają
ce j płytki negatywnej lub pozytywnej, nowej 
lub zużytej na narożach. 

http://iu.LaI.unia
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Kóz tokarski składany do toczenia svo> 
bodncgo, składa się z wnloowogo trzonka mo-
cowanofjo V chwycie sprężystym o przekroju 
prostokątnym oraz wieloostrzowej płytki 
okrnwająooj zamocowanoj w gnieździe trzon
ka. Trzonek z jodnoj strony no dwa ścięcia 
w płaszczyźnie normalnej pod kątom 
/<&*,%,>/' cC/ruf/ i I>od l;fłtB'n / fn,/ °raz ma 
w ścięciu gniazdo do ustalonia i mocowania 
płytki wioloostrzownj tak usytuowano, żo 
jedna z co najnmioj trzoch krawędzi skra -
wajacyeh wieloostrzowej płytki /Z/ jost 
prostopadła do osi trzonka, ponadto tylno 
powierzchnio trzonka i chwytu sprężystego 
mają nacięcia i podziałkę kątową / 8 / do 
Ui.tawionia wymaganej wartości kąta / A 5 / 
pochylenia, krawędzi skrawającej wioloos-
trzowoj płytki /2/. /2 zastrzożenla/ 

D23B P. 257380 86 01 06 
Pierwszeństwo: 85 04 09 - Europejski Urząd 

Patentowy 
/nr 85104285.3/ 

Wilhelm Hoganscheidt GmbH, Erkalenz 
Republika Federalna Niemiec Theodor 
Dorabrowski, Hartwig Klosterhalfen/. 
Sposób wytwarzania wiórów cząstkowych pod
czas obróbki przedmiotów obrabianych oraz 
urządzania do wytwrazania wiórów cząstkowych 
podczas obróbki, przodmioców obrabianych 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania 
wiórów cząstkowych podczas obróbki, zwła -szcza toczeniem przedmiotów obrabianych za 
pomocą zmieniającej się iv przobiogu obra -
oania się przedmiotu obrabianego prędkośoi 
posuwu narzędzia tokarskiego. 

Zagadnieniom podlegającym rozwiązaniu 
Jest uzyskanie niezawodnego łamania wióra 
równi oz w przypadku obrabiania x>rzodmiotów 
o nioproatoliuiowyoh konturaoh. Uzyskuje 
się to w ton sposób, że narzędzie drga wzd
łuż linii wektorów posuwu okresowo, przy 
czym amplituda drgari odi>owiada w pi*zybliże-niu poławia afaktywnej drogi posuuu na jo
dan obrót, a długość falowa drgań jost tak 
dobrana, iż ona sarrm lub joj wyrażona licz
bą całkowitą wielokrotność, powiększona o 
połowę długości fali, jost stale równa kni-

dorazoworau chwilowemu obwodowi przedmiotu 
obrabianego przez rozpatrywany punkt robo
czy. 

Urządzenie do wytwarzania wiórów cząst
kowych podczas obróbki przodmiotów, zwła
szcza obróbki toczeniom, zawiera środki do 
wytwarzania okresowego ruchu drgającego, 
pałijczonu funkujonulnie z urządzeniem ste
rującym w ton sposób, żo wytwarzany ruch 
drgująoy zachodzi, w każdym punkcie wzdłuż 

linii wektorów posuwu, wytwarzających kon
tur przedmiotu obrabianego oraz zawiera 
środki do nastawiania amplitudy i częstot -
liwośoi ruoliu drgająoego. /13 zastrzeżeń/ 

B23K P. 252924 85 04 15 
Instytut Spawalnictwa, Gliwice, Polska 

/Wiktor Kołoczek, Wacław Kumięga, Andrzej 
Kuś/. 

Urządzenia do spawania elektrodą nietopliwą 
w osłonie gazu obojętnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania urządzenia do spawania metali elektro
dą riietopliwą w osłonie gazu obojętnego, 
wyposażonego w jonizator łuku, który zasila
ny jest ze statycznego przetwornika napie -
oia przemiennego sinusoidalnego w napięcie 
przemienne o podwyższonej częstotliwości. 
Urządzonie składa się ze źródła prądu /ZP/, 
statycznego przetwornika napięcia /PN/ i z 
generatora isłciernikowogo /!/, /CO/, /TN/» 
Uzwojenie wtórne transformatora wysokiego 
napięcia /TN/ generatora włączone jest sze
regowo do obwodu 3pawalniczogo, a kondensa
tor /CZ/ zwiera obwód wtórny źródła prądu 
dla prądu wysokiej częstotliwości. 

/1 zastrzeżenie/ 

B23H P. 252975 85 04 17 
Wyższa Szkoła Inżynierska im. K.Pułaskie

go, Radom, Polska /Krzysztof Miernik, Jerzy 
Sekuła, Zdzisław Galiński, Tomasz Stefański, 
Jan Walkowicz/. 

Układ zasilania wibratora urządzania do ele-ktroiskrowego utwardzania powierzchni 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ograni
czenia uciążliwości pracy oraz zwiększenia 
sprawności urządzenia poprzez automatyczne 
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odłączaniu zasilania wibratora w przypadku 
zaistnienia przerw w pracy urządzenia. 

Układ zasilania wibratora składa się z 
szeregowo połączonych, regulatora napięcia 
/UN/ i kondensatora /C/, booznikującyoh za
silacz /Z/, do którego podłąozony jest za
silacz wibratora /ZW/ wraz z wibratorem. W 
obwód wyładowczy bocznikujący kondensator 
/C/ włączony je3t dotoktor przepływu prądu 
/DI'/ połączony z układom Bterowania /US/, 
odłączający zasilacz wibratora /ZV/ za 
poórednictwom układu kluczowego /UK/ w 
przypadku nie wystąpienia w obwodzie wyła-dowczym impulsu prądowego w okresie ozasu 
większym od 0,2 sekundy. /1 zastrzeżenie/ 

B23Q 
F16H 

P. 256826 T 85 12 16 

Politechnika Rzeszowska im. J.Łukasiewi
cza, Rzeszów, Polska /Jan Ługowski/. 

Przekładnia falowa 
Wynalazek rozwiązuje problem ułatwienia 

montażu łożyska tooznego w przekładni falo
wej oraz zmnio.jszonia kosztów jego wykona
nia. 

Przokładnia falowa według wynalazku skda-
dająca się z koła zębatego o uzębieniu 

wewnętrznym, współpraoująoago z kołom zę
batym odkształoalnym o uzębieniu zewnętrz
nym, łożyska tocznogo osadzonego na pierś
cieniu eliptycznym połączonych z piastą, 
charaktoi-yzuje się tym, Ż B na pierdoleniu 
zewnętrznym łożyska tooznogo /3/ wykonano 
jest ścięcie /II/ o wysokości większej lub 
równaj różnicy dużej i małej półosi pierd
olenia eliptycznego /5/» a między tym pier-
soienism i piastą /ć/ uraioszozona jest gu -
mowa wkładka elastyczna /7/« 

/3 zastrzeżenia/ 

B24B P. 252973 83 04 17 
Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Mechani -

zacji Budownictwa "Zremb", Warszawa, Przed
siębiorstwo Mechanizacji Budownictwa "Zremb", 
Łódź, Polska /Janusz Stańczyk, Władysław 
Górecki, Lucjan Piekarski,Jan Misiura/. 
Urządzenie do ciecia materiałów twardych, 

zwłaszcza ceramicznych 

Y.ynaluzek rozwiązuje zaguUj.iauio opraco-waula urządzenia do cięcia matoriałów twar
dych, zwłaszcza ooraniic.riyoh, prostego w 
konstrukcji, niezawodnugo i okonomicznego w 
eksi'loatac ji. 

Urządzenie według wynalazku charaktery -
żuje się tym, że ma zespół tnący osadzony 
bezpośrednio 1 obrotowo na wysięgniku /5/ 
za potnooą tulei /lO/ połąozonej sztywno z 
podstawą /11/ tego zespołu. Tuleja /10/ pod
stawy ma na swych końoaoh piersoionie /i3/ 
oierne współpracujące z pierścieniem / 8 / 
oporowym wysięgnika oraz z tarczą /\h/ do -
ciskową osadzoną suwliwio i nioobrotowo na 
ozopie /9/ i dociskaną pokrętłem /16/ nakrę-
oonym na nagwintowaną końcówkę ozopa /9/. 

/3 zastrzożonia/ 

B24C P. 257707 86 01 30 
Pierwszeństwo: 85 01 31 - Bułgaria /nr 68621/ 

NPSP po Hydroplastitschna Obrabotka na 
Metalite, Gabrovo, Bułgaria Georgi Kostov 
Petkov, Bontscho Petkov Kyurktschiev, 
Valentin Yordanov Barsakov, Stefan Panev 
Mintschev/. 

Urządzenie do hydromechanicznego 
oczyszczania i polerowania 

Celem wynalazku jest skonstruowanie nie -
zawodnego i wydajnego urządzenia do oczysz -
czania i polerowania metalowych przedmiotów, 
zapewniającego duży nacisk stykowy pomiędzy 
obrabianą powierzchnią i czynnikiem oczysz -
czającym, przy stałym odnawianiu czynnika 
oczyszczającego. 

Urządzenio mająoe ruohomą obudowę połąozo-
ną z mechanizmem napędowym, w której jest 
wykonana komora napełniona czynnikiem robo-
ozyra, a ruchoma obudowa Jast wyposażona w 
przegrodę połączoną z moohanizmein dla wykony
wania ruchów posuwisto-zwrotnych, charaktery
zuje się tym, że ruchoma obudowa / 1 / jest 
umieszczona poziomo, a 00 najmniej jedna 
przegroda / 7 / jest zamontowana przesuwnie w 
komorze /6/ ruchomej obudowy, przy czym czyn
nikiem roboczym jest mieszanina kulek /12/ i 

http://i-.uc.ji
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plynu roboczsgo, a ruchoma obudowa jost po» 
łączona ze źródłem oieozy roboozBJ. 

Urządzenie noża byó stosowane w przemyś-
le hutniczym. /3 zastrzeżenia/ 

D25J P. 252728 85 04 01 
Politechnika Rzeszowska im.I. Łukasiewi

cza ,Rzeszów, Polska Eugeniusz Kościelny, 
Zdzisław świeca, Kazimierz Kaszuba/. 

Urządzenie zasilające 
Wynalazek rozwiązuje problem opracowania 
konstrukcji urządzenia zasilającego pery
feryjnego o zwartoj budowie modułowej, prze* 
znaczonego do współpraoy z robotom przomys-Łowym zarówno w syatoraach produkcyjnych o 
pracy w oyklu automatycznym, jak również do 
zasilania automatów w procesach tsohnologi-
oznych. 

Urządzenio według wynalazku składa się 
z dwóch zasadniczych zespołów mpdułowyoh, 
to jost zoepołu podnoszenia pionowego za» 
opatrzonogo w podnośnik śrubowy / 8 / napę-
dzany silnikiom oloktrycznym /6/ i w blok 
sterowania /5/ oraz urządzania podziałowe-
go zamontowanego na płycie nośnej /k/, 
umieszczonoj na kolunnia /3/ podnośnika 
śrubowego /8/, przy czym urządzanie podzia., 
łowa napędzano jast silnikiem krokowym /12/ 
i zaopatrzono w blok programowania oraz ze*. 
epół blokady /19/ tarczy podziałowej /17/ 
umieszczonej na wale Głównym /13/, ułożya-
kowanoj w korpusie /1O/ urządzenia. 

/5 zastrzeżeń./ 

B26D P. 253004 85 04 19 
Zakłady Mechaniczne Przemysłu Poligrafi-

cznogo "Grafmasz", Warszawa, Polska /Krzy-
sztof Kalinowski, Jerzy Harmak/. 

Krajarka do cięcia stosu papieru 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-

wania konstrukcji krajarki pozbawionej dro-
gich i trudnyoh do wykonania elementów, nie 
wymagającej demontażu mechanizmu krajarki w 
przypadku nie wyłączenia silnika przoz wy -
łącznik tcrańoowy. 

KraJarka według wynalazku ma w korpusie 
/ 7 / urządzenia zamooowano obrotowo ďitvignie 
/k/ z ułożyskowanym w nich korbowodom /5/ 
napędzającym nóz /6/. Na dźwigniach /k/ kra-
jarka ma występ /1O/ współpracujący z włą-
oznikami krańcowymi /8, 9/ starująoyini sil-
nikiem elektryoznym /1/. Drugie kouco dźwi-
gni /k/ są ułożyskowane na nakrętoo /3/ 
współpracującej z wałem gwintowanym / 2 / si-
lnika elektrycznego /1/ zamocowanogo wahli-
wia na korpusie / 7 / urządzonia. 
Krajarka ma zastosowanie w przemyśle poli -
grafioznym. /2 zastrzeżenia/ 

B26F P. 237528 86 01 1? 
Pierwszcmstwo: 85 01 23 - Włochy 

/nr 19197A/85/ 
G.I.C.I. Finanziaria Industriale 

Commerciale Immobiliare S.p.A., Madiolan, 
Włochy /Giovanni Castiglioni/. 
Urządzenie do ciągłego nacinania taśm w 
pasma z kształtowanymi bocznie profilami, 

zwłaszcza z metalowych arkuszy 

Celem wynalazku jest skonstruowania urzą
dzenia zapewniającego uzyskanie odpowiedniej 
gładkości powierzchni naoinanych taśm, jak 
również łatwa wyzwalanie elementów tnących 
z nacinanego materiału. Urządzanie do oiąg-
Łego naoinania taśm w postaci pasma z ksz -
tałtowanymi bocznie profilami, zwłaszcza z 
metalowych arkuszy, w których zasadniczo 
profil ma zarys sinusoidalny uformowany w 
otulinie dwóch walców nacinającyoh, składa
jącej się z usytuowanego bazowego stanowis
ka, pary odparć walców nacinających, środ
ków do ich wprowadzania w ruch obrotowy, 
charakteryzuje się tym, że oba walce /15, 
I5a/ nacinająoe, sztywnie podpierająca oba 
zespoły mają ustalano połozonio podparć /23, 
23a/ ostrzy skierowanych do i od siebie w 
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postaci ukształtowanych z oentralnymi 1 
osiowymi otworami raisak, w któryoh ma osa
dzono ostrzo stanowiące o1omenty tnąoe /2k, 
2'ła/ zai pomiędzy wewnętrznymi powierzch
niami podparć /23, 23a/ oraz powierzchnią 
podtrzymującą walka /18/ ma osadzone dysta
nsowa pierścienie /26, 26a/, przy czym mię
dzy powiorzohniomi dwóch elementów tnącyoh. 
/zh, Zka/ ma olastyozna środki /30, 30a/, 
a pomiędzy nie zwróoonymi do siebio dwoma 
ostrzami zawiera przynajmniej jetlon wzdłuż
ny element. /6 zastrzeżań/ 

B27C P. 257030 T 85 12 20 
Spółdzielnia Pracy "Elektromet", Poznań, 

Polska /Grzegorz Czarwiński, Andrzej Brzozo
wski, Marian Palacz, Jerzy Elegańczyk, 
Roman Kuhn/. 

Wieloczynnościowa maszyna do drewna 
Celem wynalazku jast opraoowanie prostej 

konstrukcji wieloczynnościowej obrabiarki, 
łatwaj w wykonaniu i przeznaczonej do prao 
wykończeniowych w budowniotwio w zakrosie 
stolurld., zivlaszcza do prac jednostkowych i 
malo.-unyjnych wymagających dużoj różnorod
ności, operacji obx-óbczych. 

Fig. 2 

,ÍWÚ o. ' .otavjl- ü t o j a k i / l / p o ł n o u o n e w d o l n e j 
oz<:,fi. na b i i , ł« ł*łcv:iil!w.mi /? . /„ S t o j a k i ' / i / 
iiuij.'. - i>'Ł("ij o.'.y icx polizał i s tü wybrania 
/ ; } / , u UL w ru ;,ci:fiil^i cziipy / ; ł / ubrotowago 
■jtulii / ' ; ; / ].-ł-.-.j i.i.nou'aii.j do dwócli czołowych 
X>łyt / . ' / . Ü" Ï'Ï/K / o ' / i»rÄ'ymocowan8 są bo-cz iu ) i . i y t j / V / ' , w l*u>ryoh c.-.ołMoh o s a d z o n o 
ijii «Kil-1 •,■ i. i. L , l i . i j i / . o u i u- U t ó r y u h \»( s t o j a k a c h 
/ j / i . - yko t i .wüS >' | o t w o r y K O ś r u b a m i / 1 1 / 

rozmieszczone w równej odległości od osi 
czopów /k/ w ton sposób, żo linia przoebo -
dzące przez osio otworów i osie ozopów /k/ 
tworzą między sobą kąt prosty. Do górnych 
ozęśoi booznych płyt /*]/ przymooowane są 
łożyska z roboczym wałem i robocze płyta. 

/6 zastrzeżeń/ 

B29C P. 252822 85 04 04 

Romana Staniaszczyk, Łódź, Polska /Romana 
Staniaszczyk/. 
Sposób wytwarzania obudowy z tworzywa sztu
cznego. szczególnie klawiatur urządzeń 

alfanumerycznych 
Sposób według wynalazku polega na tym, 

iż rurę z tworzywa sztucznego podgrzewa się 
do temperatury mięknięcia, po czym poddaje 
dwuetapowemu odkształcaniu plastycznarau na 
prasio o kierunku sił nacisku prostopadłym 
do osi geometrycznej rury, przy ozym po 
pierwszym wstępnym o tąpie odkształcania w 
rurao zostajo umieszczony rdzoń prostopad-
łościonny, którego szerokość jest nieco 
większa niż średnioa rury, zaś w drugim stą
pi Ł< rura zostajo odkształcona na wysokość 
ograniczoną wysokośoią rdzenia. Następnie 
\i ścianie rury wycina się otwory na klawia
turę. /1 zastrzeżenie/ 

B29C P. 252990 85 04 18 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Przemysłu Bawełnianego, Łódź, Polska 
/Ryszard Golak, Edward Buczyło/. 
Sposób koagulacyjnego formowania polimero
wych rurek i kapilar oraz urządzanie do ko-
agulacyjnego formowania polimerowych rurek 

i kapilar 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie formo -
wania polimerowych rurek i kapilar z wyraa -
ganą jakością przy zmniejszonym zużyoiu ko-
agulującyoh roztworów. 

Sposób koaguiacyjnego formowania polime
rowych rurek i kapilar polega na tyra, że na 
boczną powierzchnię przesuwającej się poli-

B27N P. 255464 85 09 20 
Pierwszeństwo: 84 09 21 - Finlandia 

/nr 843728/ 
Forss Consult Ky, Kb, Pargas, Finlandia. 

Ognioodporna kompozycja drewna, w szczegól
ności płyta pilśniowa oraz sposób .jej wyt

warzania 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie dostar-

ozenia środka wiążącego który może zastą
pić cement portlandzki lub nawot bardziej 
kosztowny cement magnozjowy w produkcji 
ognioodpornych płyt pilśniowych i podobnych 
produktów. Ognioodporna kompozycja drewna, 
w szczególności płyta pilśniowa, zawiera -
jąca głói;nio składnik drewna, taki jak wió
ry drewniane, tvłókna drewniano, trooiny 
i/albo wełna drzewna, oraz środek wiążąoy, 
charakteryzuje się tym, że wymieniony śro
dek wiążący składa sio z drobno roztartego 
hydraulicznego żużlu.wielkopiecowego, który 
jost aktywowany za pomocą aktywatora mają
cego odczyn alkaliczny. /10 zastrzeżeń/ 
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morowej rurki doprowadza się równomiernie 
za wszystkich stron kongulująoy roztwór w 
takiej iloáoi, aby utworzyć dzięki jego na-
pięciu powlerzohniowemu wisząoą kroplę, 
przoz którą przociąga się polimerową rurkę. 

Urządzenie do koagulnoyjnsgo formowania 
polimerowych rurek i kapilár składa się z 
ruroMSßo pierścienia /i/,mającego na wew-
nętrznym obwodzie liczne ot\*ory / 2 / oraz 
poprzeczne przecięcie /k/ z zamykającymi 
pokrywami /5/» połąozonego z rurą /3/ db-
prowadzająoą koagulaoyjny roztwór. 

/2 zastrzeżenia/ 

P. 253021 85 0418 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J. 
Śniadeckich, Bydgoszcz, Polska /Krzysztof 
Wernerowski, Eugeniusz Waliszko/. 
Osłona dźwiękochłonna przestrzeni roboczej 

zwłaszcza ciernej prasy śrubowej 
JU'ynalazak rozwiązuje zagadnienie opraoo-

vania osłony dźwiękochłonnaj dla oiernaj pra* 
sy árubowej ze swobodną obsługą matryoy. 

Osłona wyposażona jost w olamenty dźwię-koohłonno, składające się z matoriału dźwię-
kochłonnego / 7 / oddzialonago od blachy per-
forowanej /9/ wolonoin szklanym /8/ f które 
umieszczone są w obudowie /6/ zamocovánaj 
pod euwakiatn / 2 / lub na stolo /5/ prasy w 
kształcie odpowiadającym zarysowi matryoy 
/k/ oraz w elamont d^wickochłonno-odkształ« 
oalny /1O/ o takim saciyin zarysie jak elemen-
ty d'iwivUochlonno połączone z pozostałymi 
elemontatni dawicicaohłonnynii. 

Przedmiot wynalazku może znaleźć zasto -
sowanie w przemyśle maszynowym. 

/1 zastrzeżenie/ 

B41M P. 252920 85 0412 
Bydgoskie Zakłady Fotoohemiozna"Organika-

Foton", Bydgoszcz, Polska /Czesław Bobrowski/. 
Uniwersalny materiał do rejestracji metodą 

termiczną lub ciśnieniową 
Przedmiotem wynalazku jest uniwersalny 

matoriał rejestracyjny stosowany do zapisu 
na aparaturze EKG, a także do szybkiego po-
wielania dokumentów i rysunków w drukarkach 
torraioznych, jak i urządzeniach samopiszą -
oyoh aparatów poraiarowo-kontrolnych. 

Vynalazok rozwiązuje zagadnienie uzyska-
nia uniwQrsalnogo materiału rejestracyjne-
go o powłoce piszącaj odpornej na uszkodze-
nia tneohaniczno, czułej na działanie tenni-
ozne i nadająoej się do rejestracji pod wpły-
wem określonego naoisku mechanicznego. 

Uniwersalny materiał rejestracyjny skła-
da się z podłoża papierowogo i powłoki pi-
sząooj w skład któroj wchodzą: związki bar-
wotwórcze, najkorzystniej lsukozviazki ka-
dziowB, związki wywołująca - dwufenylogua-
nidyna, dwuhydroksyftalofanon, p-sulfofony-
lomotylopirazolon,kwas fenylokarboUsylovy, 
pochodne fonylowe tioraocznika i acetamidu, 
oddzielnie lub w dowolnej mieszaninie w 
ilości ł̂O - 65/" wa^owyoli, oî az stabilizator 
- poliwinylopirolidon o ciçiarzo cząstecz-
koivym w zakrosio 10000 do 36OOOO w ilości 
15 - 2*5 5o wagowych. /1 za a trzoà en i o/ 

B30B 
F16P 
G01K 

B43L P. 256517 T 85 11 28 
Spółdzielnia Pracy "Skala", Wytwórnia 

Urządzali dla Wyświetlarń i Biur Konstruk -
cyjnych, Warszawa, Polska Eugeniusz 
Zieliński, Michał Korolko, Andrzej Rowiński, 
Ryszard Trzcianka/. 

Głowica kreślarska 
Wynalazek rozwiązują zagadnienia opraco

wania uproszozonoj konstrukoji głowicy kre
ślarskiej z mechanizmem podziałowym zbudo -
wanym na zasadzia trzytarczowogo sprzęgła 
kłowego, która jest zaopatrzona w mechanizm 
blokady dowolnego kąta liniałów, związany z 
zębatką mechanizmu podziałowego oraz w me
chanizm zmiany bazy i w mechanizm przegubu. 

Głowica według wynalazku charakteryzuje 
t>ię tym, że raeohanizm podziałowy /A/ zawie
ra współśrodkowo tarozę dolną /1/z uzębieniem 
zewnętrznym, tarozę dolną /Z/ z uzębieniem 
zewnętrznym i wewnętrznym, przy czym uzę -
bionie wewnętrzna o znacznie mniejszej li
czbie zębów jest co najmniej dwukrotnie 
wyższa od uzębienia zewnętrznego, natomiast 
tarcza sprzęgająca /3/ jest zespolona z 
płytką zderzakową /8/, współdziałającą za 
pośrednictwem dźwigni /$/ i sprężynki amor
tyzującej /11/ a przyciskiem /10/ usy
tuowanym w uchwycie /7/» tarcza /2/ jest 
sprzęgnięta na osi głównej /5/ z tarczą 
zaciskaną /6/, zespoloną sztywno z podzia-
Łką tarczową /13/, sprzęganą w dowolnym 
położeniu kątowym z mechanizmem bazy /B/, 
a tarcza dolna /i/ jest zaopatrzona w koł
nierz współdziałający z mechanizmem blo
kady dowolnego położenia /D/, przy czym 
tarcza /\k/ tego mechanizmu /B/ jest za -
ciskana za pomocą mechanizmu korekty li
niałów /C/ z uchwytem liniałów /15/-

/1 zastrzeżenia/ 
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B60C P. 256161 85 11 08 
Pierszeństwo: 84 11 08 - St. Zjedn. Am-

/nr 669,588/ ' 
Am Genaral Corporation, Livonia, Stany 

Zjednoczone Amoryki /Frank E. Bitonti/. 

Układ do samoczynnego utrzymywania ciśnie-
nia w oponach pojazdu 

Celem wynalazku jost opracowania proa -t«J i niezawodnej konstrukcji układu do sa
moczynnego utrzymywania ciśnienia w oponaoh 
pojazdu. 

Układ wedłuc wynalazku ma pompę /100/ 
napędzaną przez silnik pojazdu i wytwarza
jącą ciągły wydatek powietrza pod oiśnie -
niora. Powietrze jest prowadzono do opon lub 
wypuszczano do atmosfery za pnmooą ręcznie 
sterowanego zaworu rozdzielczego /130/ ma
jącego stan i'oboczy pompowania, neutralny i 
spuszczania powietrza. Natomiast zawór roz
dzielczy /i56/ jast przDznaozony do wyzna
czania, któx*ą opony pojazdu nałoży napompo
wać, a z której należy powietrze spuścić. 

/26 zastrzożsń/ 

B6lB P. 252810 85 04 03 
Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych 

"Glinik", Gorlice, Polska /Edward Żukiewioz, 
Andrzej Śniegowski, Marok Szczurowski/. 

Kolejka kopalniana pod stropnicowa 
Celem wynalazku jest zmniejszenie kosz

tów wykonania kolejki kopalnianej podstro-
pnicowej do transportu materiałów w kopal
niach węifjia kamionnogo. Kolejka według wy
nalazku ina tor jezdny wykonany z rur /Z/ z 
wyoieoiom / 3 / wzdłużnym skierowanym w dół. 
Rury /Z/ mają kołnierze /h/ zamocowane 
trwale na ich końoaeh, z ta kin. i samymi wy-
oięoiami /3/ oraz ustaleniem valoovym lub 

B60B P. 259130 86 04 22 
B62D 

Kombinat Urządzeń Mechanicznych "Bumar-
Łabędy", Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń 
Mechanicznych, Gliwice, Polska Czesław 
Ochwat, Władysław Pawłowski/. 

Koło nośne, zwłaszcza do szybkobież
nych pojazdów gąsienicowych 

Celem wynalazku Jose opracowanie konstru
kcji koła odznaczającego się w eksploatacji 
dłu^ą żywotnością, łatwego w wykonaniu i o 
niskich kosztach wykonanin. 

Koto no-śnu zostawiono jast z dwu dzielo
nych obręczy /t/ połączonych tarozami /h/ z 
piastą koła /5/. »: bruzdach obręczy /i/ umie
szczone są bieżniki /10/ dopasowane do kszta
łtu obręczy /1/. Obręcz /i/ złożona jost z 
dwu pierścieni /2 i 3/ o przekroju zetowni -
kowym, któro to pierścienia aą ze sobą i z 
tarczą /k/ połączone rozłącznie. Zewnętrzna 
ramiona pierścieni /2 i 3/, stanowią obój-
nico koła /ó/ i są nachylone pod kątem mniej
szym od 90° w stronę środka ouręczy /i/. 
Środkowa półki pierś cieni /Z i 3/ tworząca 
obręcz /i/ sq zbieżno w stronę osi kołaf 

/7 zaserzażań/ 

http://Cv.cli.ce
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stożkowym ozop-gniazdo, połąozonym śrubami. 
Po przeoiwnoj stronie wycięcia /3/ w koł -
niorzu /'♦/ Jest wykonany otwór służący do 
zawierzania toru jezdnogo. Kolojkn ma także 
zawiesia /ó/ maoowann na oo najmniej jed -
naj osi / 7 / z kolami /5/ kulistymi, któryoh 
promień Jest mniejszy od promienia rury /2/, 

/1 zastrzeżenie/ 

B61D P. 252491 85 03 20 
B66C 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Reali -
zacji Inwestycji Przemysłu Cementowego, Wa
pienniczego i Gipsowego,. Kraków, Polska 
Andrzej Orali, Kazimierz Piasecki/. 

Urządzenie do otwierania górnych 
pokryw wagonów 

Celem wynalazku jest mechanizacja otwie
rania górnych pokryw wagonóx< - wapniarek. 
Urządzenie wadłuG wynalazku składa sio z 
wózka jozdnego / i / z napadom i zamocowanego 
na nim żurawia hydraulicznego, przy czyta 
żuraw hydrauliczny ma podnoszony i opusz -
czony siłownikiem hydraulicznym / 9 / wysięg
nik / 8 / za wspornikiem / 1 0 / , którym wspie
ra się na dachu wagonu, podczas gdy ruohome 
ramię /i i/ podnoszono siłownikiem hydrau -
licznym /\h/ z głowioą /15/ i mechanizmem 
chwytakowym /16/ uruchamianym siłownikiem 
hydrau 1 ioznyui /17/ podnosi pokrywę wagonu. 

/1 zastrzeżenie/ 

B61D 
BO8B 

P. 258707 86 04 01 

Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo Przemys
łu Węglowego, Kopalnia Węgla Kamiennego im. 
Związku Młodzieży Polskiej, Żory, Polska 
/Janusz Juras, Zbigniew Borkowski, Stefan 
Kolek/. 
Stanowisko do czyszczenia wozów kopalnianych 

Celem wynalazku jest opracowanie stano -
wlaka umożliwiającogo dokładne czyszczenia 
wozów kopalnianych. 

Stanowisko ma bęben urabiająoo-czyszczą-
oy / 7 / wprowadzony do wozu za pośredniotwom 
wysięgnika /8/, napędzanoeo siłownikiem /9/ 
poprzez moohanizm sterująoy. który stanowi 
umocowana na nioruchomej ramie /10/ krzywka 
/11» 12, 1 3 / O kształcie odtwarzającym pro
fil dna wozu oraz sprzężona z wysięgnikiem 
/ 8 / rolka /16/ tocząca się w czasio JOGO 
ruchu po szynie krzywki. Po wprowadzeniu do 
wozu /3/ bęben / 7 / odspaja zanieczyszczenia 
poruszając się od burty górnej do dolnoj i 
wygarnia urobek przy ruchu powrotnym poprzez 
rynnę zsypową /17/ na przenośnik /1C/. 

/2 zastrzożenia/ 

B62D P. 252759 85 04 03 
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i 

Samochodowej, Sulejówek, Polska /Józef 
Kowal, Marian Gładys/. 
Wózek samozaładowozy do holowania uszkodzo

nych pojazdów samochodowych 

Celem wynalazku jost opracowania konstru-
koji wózka umożliwiającej łatwo manewrowa -
nie zostawem wózek - pojazd holowany. 

Wózek składa się z dwóch osi o różnym 
rozstawie kół jednakowej wielkości, przy 
czym oś kierowana wykonana w postaci balki 
/i/ zakończonej obejmami /l'ła i 1'łb/ kół 
jezdnych /6/ jost połączona z dyszlom pocią
gowym /16/ i ruchomą płytą obrotnicy, która 
poprzez sworzeń /15/ połączona jost rozłącz
nie z nieruchomą płytą obrotnicy- Oś tylna 
ma belkę nośną dzieloną, której środkowa 
część /4o/ jest połączona wahliwio poprzez 
sterowano siłownikiem /11/ za pomocą tło -
czyska /13/ ramiona podnosząco /lOa i 10b/ 
z ramieniem /l/. Ramię / 7 / łączy wahliwio i 
przesuwnie nieruchomą płytę obrotnicy z pod
porą. Zakończono wahaczami /5« i 5b/ kół 
/6/ przesuwne częśoi /ha i hh/ bolki nośnej 
połączone są przez podłużnico /Za i 2b/ za
kończono uchwytami /3a i 3b/ przesuwnie i 
wahliwio z belką poprzoczną /12/ połączoną 
z nieruchomą płytą obrotnicy, Uchwyty /3a i 
3b/ umocowane są na podłużnicaoh /2a i'2b/ 
przesuwnie. /2 zastrzeżenia/ 

P. 252768 85 04 04 

Jelczańskie Zakłady Samochodowe, Jelcz 
k/Oławy, Polska /Ryszard Zybura, Andrzej 
Kaczorowski/. 

D62D 
B32B 
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Wielowarstwowa płyta izolującą hałas, 
zwłaszcza w konstrukcjach pojazdów macha-

nicznych 
Celem wynalazku jest opraoowanie płyty 

skutecznie tłumiącej hałas, a jednocześnie 
mogącej przynosić obciążenia meohaniozne. 
płyta wielowarstwowa według wynalazku skła
da się z dwóch warstw sklejki, pomiędzy 
którymi umioszozona jost warstwa izolacyjna 
będąoa kompozytem polichlorku winylu, mą -
czki fylitowej, paku -węglowego, ftalanu 
dwubutylu, stearynianu wapnia, przy ozym 
warstwy są ze sobą połączone trwale poprzez 
klejonii. /i zastrzeżenie/ 

D63D P. 252823 85 04 04 

Centrum Badawozo-Projektowe Żeglugi śród
lądowej, Wrocław, Polska /Tadeusz Tomczyk, 
Henryk Palm, Radosław Radkowski, Mieczysław 
Panz/. 
Jednostka pływająca napędzana silnikami wy
sokoprężnymi zasilanymi gazem generatorowym 

Celem wynalazku jest zwiększenie bezpie
czeństwa praoy na jednostkach pływających 
napędzanych silnikami wysokoprężnymi zasila
nymi gazom generatorowym. 

Jednostka pływająca według wynalazku cha
rakteryzuje się tym, że urządzenie do wytwa
rzania gazu generatorowego znajdujB sio w 
pontonie /Z/ umioszczonyra na zewnątrz pływa
jącej jednostki /i/ i połączonym z tą jed -
nostką za pomocą łączników, przy czym ponton 
/2/ względem jednostki / 1 / ma swobodę ruchu 
w płaszczyźnie pionowej. /i zastrzeżenie/ 

B63B P. 253012 85 04 17 
Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska 

/Roman Osmólski, Józof Krępa/. 

Kuter rybacki 

yynaluzok rozwiązują zagadnienia opraco-
wania konstrukcji statku przystosowanego do 
bozpoúreduiogo praoladunUu luUiam złowionej 
ryty z. pokładu do ładowni, a takźo ciiarak -toryzujitoojjo .siť korzystnym uaytuoivaniom po. 
mi u .M*-. o /. JÍ i socjalno—byt owy c li. 

Kutar wadluu wynalazku uiu luk / i 7 / ^o ła-
ilov.ni zlukalizowany na {;Łóx.nytn pokładzie, 
któi-y to luk jaat ui.ytuowruiy mifdzy wolną 
od -ialuitłowy burtą / 7 / a przetwórnią / ö / f IJO-
łąozonii üchodutui / l i / z siłownią. Po prz-eoi-
wnoj stronili w rufowgj czv^csJ- lcutru wydziu -
louy jast roboczy poklad /2/ usytuowany nad 
ładowni?;, px'zodzialony siouiowyni b^bnam /'*/ 
na i-ul"ową cav^ů wyposażoną w uraijdzüuln do 
połowów z rtJ'y i na px*zudnią ozoïié, nad któ-
rą zamucüv.ane joui urządzunio wyłail 

Ponadto nad ładownią zlokalizowane są w ca-
łosox mieszkalno pomieszozenia /20/ i soc
jalne pomieszczenia /22/, których korytarze 
'H)łi ' 3 / o d d z i e I°n8 są od siebie drzwiami 
/2Vt P^y czym korytarz /23/ oddzielony 
J° S/R/ r Z W l a m i ° d p o m i o s z c z o « przotwór-n Ł / ° / . / \ zastrzeżonio/ 

B64D P. 252761 85 04 04 
Zakłady Sprzętu Technicznego i Turysty -

cznego "Aviotex", Legionowo, Polska /Mieczy-
sław Wardzała/, 

Czasza spadochronu szybującego 
Celem wynalazku jest zwiększenie siły 

nośnej i polepszanie stateczności spadochro
nu przy dużych kątach natarcia. 

Czasza" spadochronu szybująoago charakte
ryzuje się tyra, zo ma slot /i/ utworzony z 
wiotkiego pasa zamocowanego swoją górną kra
wędzią do krawędzi natarcia /Z/ ozaszy /3/, 
w odstępach tworzących nadmucha- e szczeliny 
/ V , a swoją dolną krawędzią do pomocniozyoh 
linek /5/t odgałęzionych od poprzedniego 
rzędu.nośnyoh linek /6/. / \ zastrzeżenie/ 

B65B p. 252826 85 0405 
Zakłady Urządzeń Chemicznych "METALCHEM", 

Kościan, Polaka Jerzy Zielnica, Stefan 
Janiak, Henryk Stasiewicz/, 

Przegroda wypukła zbiornika 
Vi'ynalazok rozwiązujo zacndnionio opra-

cowania taniej konstrukcji przegród spał -
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niającyoh warunki wytrzymałościowe i sta -
toozności. 

Przegroda wypukła według wynalazku sk -
łada się z dna elipsoidalnego dużego /i/ i 
małego / 2 / oraz pierścionia /3/. Wszystkie 
części przegrody są połączono zo sobą trwa
ła i umieszczono wewnątrz olomentów walco
wy cl» zbiornika /h/. Dno elipsoidalna małe 
/ 2 / osadzono współosiowo swą wklęsłością 
na wypukłej części dna elipsoidalnego du -
żogo /i/ ma obwód o promieniu odpoiviadają-
cym czterora piątym promienia dna elipso! -
dalnoGo dużego /i/. Pierścień / 3 / o obwo
dzie zewnętrznym równym obwodowi dna eli
psoidalnego dużego /i/ i obwodzie wewnęt
rznym odpowiadająayra obwodowi dna małego 
/2/ jest odwrócony w stosunku do dna ma
łego /2/. /2 zastrzeżenia/ 

B65D P. 253028 85 04 18 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Gos

podarstwa Domowego "Domgos", Chorzów,Polska 
/Janusz Kołodziejczyk, Rita Strzelecka, 
Bogusław Przybylski, Marcela Magiera, 
Ryszard Bączkiewicz/. 

Rozlewarka pasty 
Celem wynalazku jest opracowania konst -

rukcji i-ozlewnrki zetpowniającej równomier
ne dozowanie pasty. 

Rozlowarka według wynalazku ma zbiornik 
/i/ pasty, w którogo dolnej części znajdu
je się wioloki-otny zawór suwakowy, w które
go podstawio /5/ i suwaku /ó/ wykonane są w 

jednakowyoh rozstawach otwory przepływowo o 
jednakowych średnicach. ¥ dnie zbiornika /i/ 
pasty wykonane aą otwory, których rozstaw 
jest taki sam jak w postawie /.5/ zaworu i su
waku /6/. Dysze / 7 / wmontowana w podstawę 
/5/ zaworu unieruchamiają ją w zbiorniku 
/ 1 / pasty. /3 zastrzeżenia/ 

B65D P. 252860 85 04 05 
B65B 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Postaw Tech -
nologii i Konstrukcji Maszyn "Tekoma" 
Warszawa, Polska /Bogusław Pacak/, 

Urządzanie do mechanicznego napeł
niania lub opróżniania palet 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie palety-
zacji i depaletyzacji za pomocą prostych i 
tanich zespołów. 

Urządzanie wedłuG wynalazku zawiera pale
tę / 1 / zamocowaną na stole podziałowym /2/, 
wykonującym wraz z paletą /i/ ruch podzia -
łowy związany ze zmianą położenia napełnio
nej lub opróżnionej pało ty /i/ oraz manipu
lator /3/ przemieszczający przedmioty mię
dzy dwoma stałymi punktami przostrzoni /k i 
5/ według stałego programu. 

/i zastrzożanio/ 

B65D P. 252884 85 04 10 
Biuro Studiów, Projektów i Realizacji 

Inwestycji Przemysłu Mleczarskiego, Oddział 
w Krakowie, Kraków, Polska /Edward Szulacz-
kowski, Jacek Plater/. 

Stanowisko odbioru surowca 
Celem wynalazku jest opracowanie funkcjo-

nalnego i bezpiecznego stanowiska odbioru 
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surowca, zwłaszoza mleka, z oystero i kon
tenerów. Stanowisko według wynalazku oha-
raktoryzuje się tym, zo ma mieszadło /i/ 
stanowiąca znany napęd łodzi zasilany prą
dom elektrycznym o bezpiecznym napięoiu, z 
utwierdzonym do niego urządzeniem do po -
biorania próbek /z/ surowoa z warstw o naj
bardziej uśrednionym składzie, przy czym 
oś obrotu śruby /9/ mieszadła /i/ usytuo
wana jest względom pionu pod kątem wiek -
szym od 1°, a śruba /9/ jest zabozpieozo-
na osłoną /10/, zamocowaną niswspółśrodko-
wo do Jej osi obrotu na wsporniku /11/ 
stanowiącym integralną całość obudowy mie
szadła /i/. /h zastrzeżenia/ 

B65D P. 257889 86 02 10 
E04H 
Pierwszeństwo 85 02 14 - NRD 

/nr WP E04H/273 263-8/ 
VE Kombinat Zucker Halle, Niemiecka 

Republika Demokratyczna /Gard Weigold, 
Gűnter VBls/. 

Silos termiczny, wielokomorowy dla 
matoriałów sypkich 

Przedmiotem wynalazku jest metalowy, te
rmiczny, wielkokomorowy silos do składania 
dobrze przesypujących się sypkich materia -
łów, zwłaszoza higroskopijnych, jak suohy 
cukier krystaliczny. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opra -
oowania taniego silosa do składowania syp
kich materiałów w sposób zabezpieczający 
jakość. 

Silos według wynalazku składa się ze 
zbiornika na ciooze, typu znajdująoogo się 
w handlu, wyposażonego w centralną wieżę 
dokoła której obraca się, prz&stawno na 
wysokość, urządzenie wyrównujące oraz w 
izolaoję cieplną płaszcza i dna zbiornika. 

/Z zastrzeżenia/ 

B65G P. 252831 85 04 05 
Akademia Techniczno Rolnicza im. J.J. 

Śniadeckich, Bydgoszcz, Polska /Edmund 
Chabowski, Krzysztof Wernerowski, Jerzy 
Sawicki, Eugeniusz Waliszko/. 
Układ tłumiący hałas podczas załadunku, 
zwłaszcza wagoników materiałami zbrylowa-

żytni 
Celem wynalazku jost opracowanie układu 

tłumiącego hałas przy załadunku wagoników 

materiałami zbryłowanymi. Układ według wy
nalazku wyposażony jest w ustroje rezonan-
sowo-dzwiękoohłonne /2/ z elastycznymi ściankami o kształcie ścian wagonika, przy 
czym ustroje /Z/ umieszczone są na zóspo -
łach dźwigni siłownika dwustronnego dzio -
łania /3/. /i zastrzeżenia/ 

B65G P. 252925 85 04 15 
Politechnika śląska im. Wincentego Pstrow-

skiego, Gliwice, Polska /Jerzy Rokita, 
Maciej Zarzycki, Władysław Wilgusiewicz/. 
Sposób odprowadzania odpadów paleniskowych 
do miejsca przeznaczania oraz układ do od
prowadzania odpadów paleniskowych do miej

sca przeznaczenia 
Celem wynalazku jest zmniejszenie kosz

tów odprowadzania odpadów paleniskowych do 
miejsca przeznaczenia. 

Sposób według wynalazku polega na tym, 
że tworzy się objętościowy zapas retencyj
ny mioszaniny pópiołowo-wodnoj, z którego 
pobiera się i kieruje do miejsca przezna
czenia strumień mieszaniny, ewentualnie wpro
wadzając do niogo żużle granulowane, zaś do 
zapasu retonoyjnego doprowadza się popioły 
lotne za pośrednictwem oo najmniej jednego, 
odrębnie z niego wydzielonego, strumienia 
recyrkulująoogo oraz doprowadza się rów -
nież wodę utrzymując stałą objętość zapasu. 
Suma natężoii objętościowych strumieni re -
cyrkulujących jest 20 - 30 raay większa od 
objętośoiowego natężenia przepływu miosza -
niny wodno-popiołowej odprowadzanej do mie
jsca przeznaozenia. 

Układ według wynalazku zawiera co najm
niej jedną, odrębną pompę reoyrUulującą 
/Z/ połączoną od strony dopływu zo zbiorni
kiem retencyjnym /1/, a po stronlo łącznej 
z kanałem grawitacyjnym /3/, ewentualnie 
poprzez aparaty spłuozne /6/. 

/10 zastrzeżeń/ 

B65G P. 252928 85 04 15 
Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposa

żania Odlewni "Prodlew", Warszawa, Polska 
/Kazimierz Gawart, Jerzy Różanek, Witold 
Nędzarek/. 
Sposób i układ przenośnika do odbioru mato
riałów sypkich w transporcie pneumatycznym. 

zwłaszcza wysokociśnieniowym 
Celem wynalazku jest zmniejszenie energo

chłonności transportu pneumatycznego ora? 
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zwiększanie żywotności filtrów stosowanych 
w urządzeniach transportu pnoumatyoznego. 

Sposób według wynalazku pologa na bada-
niu oiánienia roboczego panującego w podaj-
niku transportu pneumatyoznoßo i w zaloż-
noúoi od jogo zmian dławieniu przepływu 
sprężonego ozynnika noánogo w rurociągu, 
bazpoárodnio przód odbiorniki sin. 

Układ według wynalazku ma na końcu ru-
rociągu transportującego /Z/, bozpoárodnio 
przód odbiornikiem /3/» zawór zaciskowy 
/'»/, sterowany manometrem /8/, zainstalo -
wanyin w podajniku /i/» 

Rozwiązania przeznaczone jest do trans« 
portu matoriałów sypkich typu: piasek, pył 
węglowy, bontonit, cornent. 

/2 zastrzeżenia/ 

B65C P. 259078 86 04 21 
Zabrzańskie Gwarectwo Węglowo, Kopalnia 

Węgla Kamiennego "SOŚNICA" Gliwice, Polska 
/Roman Tkaczyk, Zenobiusz Chorjan, Ireneusz 
Ratajczak, Szymon Dylus, Eugeniusz Magiera/. 

Urządzenie do usuwania ścierów 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie samoczy

nnego odprowadzania ścierów z bębna zwrot
nego na zewnątrz przenośnika taśmowego. Urzą
dzenia według wynalazku ma między górnym a 
dolnym pasom taśmy /"}/ zamocowany mały prze
nośnik taśmowy /5/, którego długość jest wię
ksza niż długość bębna zwrotnego / 1 / glów-
nego przenośnika taśmowego /2/. 

Przonośnik /5/ jest mechanicznie napędza
ny z bębna zwrotnego /i/ dzięki przosuwa -
kowi zamocowanomu przesuwnie w płaszczyźnie 
prostoiładłuj do bocznej ściany /lO/ bębna 
zwrotnego /i/, w osi środnicy nominalnej 
pierścienia /11/ związanego trwale z bocz
ną ścianą /10/ bębna zwrotnego /i/. Jeden 
koniec przosuwaka zakończony jest rolką, 
która toozy się po wspomnianym pierścieniu 
/11/, a drugi konioo przosuwaka współpracu
je z zapadkowym kołem osadzonym na wala ro
lki napędowej /ó/ tuałogo przenośnika taś -
roowogo /5/. /2 zastrzeżenia/ 

B65H P. 252600 85 03 27 
A22C 

Fabryka Osłonek Białkowych, Białka 
k/Makowa Podhalańskiego, Polska /Henryk 
Kłapyta, Ryszard Sobański, Wiesław Krzaazo-
wiak, Andrzej świstek/. 

Przewijarka, zwłaszcza osłonki białkowej 
Celem wynalazku jest wyeliminowanie moż

liwości zaprasowywania osłonki białkowej 
przy przewijaniu. Przewijarka ma szpulę tno-
oującą / 1 / ciągnącą przewijaną osłonkę z 
koła magazynowego /9/» poprzez dźwignię ko
mpensacyjną /6/, sprzęgniętą z hamulcom /8/, 
ograniczniki pionowo i poziome /5/ oraz 
rolkę /3/ elektronicznego zespołu pomiarowe
go /k/t regulującego i odmierzająoago prze
wijaną osłonkę. 

Przewijarka znajduje zastosowanie w prze
myśle mięsnym, przy produkcji osłonek węd
liniarskich. /1 zastrzeżenie/ 

B65H P. 252670 85 03 28 
Centrum Mechanizacji Górnictwa "Komag", 

Gliwice, Polaka /Zbigniew Machorowski, 
Stanisław Wałkiowicz, Jarzy Dziekan, Tadeusz 
Michalik/. 

Kołowrót linowy 
Celem wynalazku jest zwiękozonie uniwersał* 

nośoi zastosowania kołowrotu linowego w przo
dkach górniczych. 

Kołowrót według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że siłowniki hydrauliozne /l/ t / 2 / 
powiązano są z bębnom linowym / 8 / za pośred
nictwem sprzęgieł jednokierunkowych, przy 
czym tłoczyska każdego z siłowników połączo
ne są poprzez przeguby z listwą zębatą /3/, 
zazębiającą się z kołem zębatym /k/, które 
nanędza wał /'15/ bębna /8/. Siłowniki hydra-
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uliczno /i/, /Z/ zasilano aą niskoprocento
wą emulsją olojowo-wodną z agregatu zasila
jącego obudowę zmechanizowaną. 

/6 zastrzeżeń/ 

B66F P. 252801 85 04 05 
Andrzej Golik, Warszawa, Polska /Andrzej 

Golik/. 
Kanałowy dźwignik hydrauliczny 

Celem wynalazku jost opraoówanio funkcjo
nalnego i lukkiego kanałowego dźwignika hy
draulicznego do podnoszenia pojazdów w cza-
si« napraw na kanale. Kanałowy dźwignik hy
drauliczny składa się z wózka głóx»nogo /i/ 
wózka poprzecznego /3/ oraz siłownika hydra-
ulicznogo /6/ podwieszonego obrotowo do wóz
ka poprzecznogo /3/» Pompka olejowa /^/ na
pędzana dźwignią ręczno.. /lO/ umioszczona 
jest iv i>odstowio siłownika /6/ w pozycji 

poziomoj, przy czym j0j zawory zwrotne, ssący x tłoczący, umioszozono są pionowo, a 
ich zawierodła osadzają się w gniazdach 
Grawitacyjnie. Wózok główny /i/ raa, po obu stronach siłownika /6/, przesuwne podpórki 
/ 8 / podpierające uniesiony pojazd. 

/3 zaatrzo-ionia/ 

Dział C 
CHEMIA I METALURGIA 

C01B P. 237328 82 07 06 
C11D 

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice, 
Polaka /Leonard Firlus, Helmut Gaertig, 
Genowefa Kuśmierczyk, Sławomir Chlebus, 
Bronisław Tomalik, Wiesław Baryła/. 
Sposób wytwarzania glinokrzomianu sodowego 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wyfcwa-
rznnia bardzo drobnego i jonowymiennego 
glInokrzomianu sodowego o zmiennym stosunku 
moloi/ym. 

Sposób i.udiug wynalazku polega na dozo -waniu glinianu sodowego do krzomianu sodo -wago lub odwrotnie, do roaktora gdzie w 
przostrzani roakcyjnoj znajduje się povma 
ilość wody lub do 50!> krzumianu sodowego 
względnie glinianu sodowugo, lub na dozowa
niu ciągłym glinianu sodowego i krzomianu 
sodowego do reaktorów, minimum dwu raakto -rów, z których roztwór poreakcyjny, przesy
łany Jost do dalszych reaktorów, skąd prza-cuodzi na filtr gdzio jost sączony i prze
mywany, .:;*-•'' uzyskany osad jost suszony w 
sujzarco ruv.j,>ył.ouKj lub zwykłej, a po wy -
uu&zoni." pr-sopuszczany przez młyn. Otrzyma
ny pi-udu'.. v ,;■;.:. t itu«y'»,ii«i' jako składnik 
środków i j;ru;>iikói< piorących i myjących, 
zmi.ękczu jąoycu i czyowcz;.o>ch zastępując 
tiójpolifosforan sodowy lub inna fosforany. 

/6 zastrzożoń/ 

C01B P.257041 T 85 12 20 
Przedsiebiorstwo Projektowania i Dostaw 

Kompletnych Obiektów "Chemadex",Kraków, 
Polska. /Józef Strzelski, Stanisław Radzik, 

Rudolf Landek/. 

Sposób i układ urządzeń do utylizacji ga-
zów o niskim stężeniu SO2 

i. &pi>:?ot» i u WŁidlii;; wynalazku prowaiizi się 
wj uii wił v ciepła w w\-i. i o kontaktowo—absoi*p-cyjnyis, jłt/U.Juju przaaiiuniu w raganorucyjuyoh 

wyraiannikaoh ciepła zo stałym, złożom ce
ramicznym, przepuszczając gazy po dmucha
wie i po pierwszej wieży absorpcyjnej z 
gazami po III i XV półce względnio - dla 
pojedynczej konwersji - tylko z gazami po 
III półco aparatu kontaktowego. 

W układzie urządzeń do utylizacji gazów 
- zainstalowano px'zod I półki lub j>Q I"I 
półco aparatu kontaktowego /9/, o przed 
pierwszą wieżą absorpoyjną /1°/ «• jeden 
roGonoracyjny wymiennik oioj)la /3/ z za
worami rowersyjnymi /2, 4/, zaś drugi wy
miennik regeneracyjny /11/ jest zlokalizo
wany po pierwszoj wioży absorpcyjnej /19/, 
a przed drugim stopniom konwersji względ-
nio po drugim stopniu konwersji, a przed 
drugą wiążą absorpcyjną /20/. 

/3 zastrzeżenia/ 

C07C P. 252996 85 04 17 
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 

"Blachownia", Kędzierzyn Koźle, Zakłady 
Chemiczne "Organika-Zachem", Bydgoszcz, 
Polska /Andrzej Brzezicki, Wacław Chlebowski, 
Andrzej Gieysztor, Andrzej Kossakowski, 
Halina Krzyżanowska, Andrzej Lisiecki, 
Andrzej Maltański, Mieczysław Rogalski, 
Henryk Ślachoiak,Jan Zieliński/. 
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Sposób wytwarzania dwunitrotoluenu 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienia zmnioj-

szania zużycia kwasu siarkowego do wytwa -
rzania dwunitrotoluonu. 

Sposób w)rtwurzania dwunitrotoluonu przez 
nitrowanio toluonu mieszaniną kwasu azotowe
go i kvnsu siarkowego, metodą cinglą w kas* 
kadowym układzie trzooh reaktorów, w t8iupe-
raturzo 70 - 80°C, -w którym i-eakcja w pier
wszym i drugim reaktorze kaskady przebiega
ją 1,3 - 1»5 moli kwasu azotowano na mol to
luenu, przy wprowadzeniu do pierwszego rea
ktora polowy toluenu przoznaozonogo do nit
rowania oraz mieszaniny nitrującoj, w któ
rej kwas azotowy stanowi 50-60> kwasu azo
towego przeznaczonego do reakcji w pierw
szym i drugim reaktorze, o do drugiego rea
ktora, drugiej polowy toluenu i pozostałej 
ilości kwasu azotowego oraz mieszaniny po-
reakoyjnoj z pierwszego reaktora, rozdzie
leniu mieszaniny poreakcyjnoj z drugiego re
aktora na fazę organiczną i fazę nieorgani
czną, charaktoryzujo się tym, że oddzieloną 
fazę organiczną, którą stanowi mieszanina 
nitrotoluenu i dwunitrotoluonu poddajo się 
w trzeoim roaktorze nitrowaniu do dwunitro-
toluanu mieszaniną kwasu azotowogo i kwasu 
siarkowego, przy czym zawartość kwasu siar
kowego w tej mieszaninie, jest taka, ze sto
sunek molowy kwasu siarkowego do toluenu 
wprowadzonego do reakcji wynosi 0,8 - 1f17» 

/1 zastrzeżenie/ 

C07C P. 255939 85 10 25 
Pierwszeństwo: 84 11 13 - Włochy 

/nr 23537A/84/ 
Snamprogatti S.p.A., Mediolan, Włochy 

/Orfeo Forlani/. 
Sposób wytwarzania lekkich olefin 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienia opraco
wania sposobu wytwarzania iokkioh olofin z 
użyoiom syntetyczuych zoolitów, umożliwia -
jących wysoką selektywność i wysoki stopieii 
konwersji. 

Sposób wytwarzania lekkich olefin poprzez 
konwersja metanolu i/lub niższych alkoholi, 
pologa na tym, ze metanol i/lub niższo alko
hole poddaje się konwersji w obecności syn
tetycznych zeolitów zawierających glin i 
bor, o stosunku atoraó\v Si/Al wynoszącym 20-
3000 i stosunku atomów Si/B wynoszącym 1-5, 
ewentualnie w obecności rozcioiiozalnika. 

/8 zastrzeżań/ 

C07C P. 255973 T 85 10 28 
Instytut Chemii Organicznej PAN, Warsza

wa, Polska /Mieczysław Mąkosza, Zbysław Ow-
czarczyk/. 

Sposób wytwarzania dichlorometyloarenów 
Sposób wytwarzania związków o wzorze o-

gólnym Ar-ClICJg, gdzia Ar oznacza resz i.ę 
aryIową izo- lub hotorocykllczuą, mono- lub 
bicykliczną ::v/łaszoza podstawioną grupą ni
trową w potycji 2- lub 4- oraz takio podsta
wniki jak aŁowy chlorowca, grupa alkoksyIo
wa , uryloksylowu, aoyłoksylowu, tioalkokay-
1owa, oy j a n owu, karboa1ko ksy1owa, acy]owa, 
sulfonylowa, alkilowa, c.rylowa, N-aeylonmi-
nowa, pologa na roakcjl związku Arii, gdzie 
Ar ma wyzuj podano znaczenie, z chlorofor
mom wobec mocnych zasad. 

Otrzymano związki znajdują zastosowanie 
jako produkty pośrednio w przemyśla farma
ceutycznym, środków ochrony roślin, oraz 
barwników. /3 zastrzeżenia/ 

C07C P. 256848 85 12 17 
Pierwszeństwo: 34 12 20 - St.Zjedn.Am. 

/nr 684404/ 
Eli Lilly and Company, Indianapolis, 

Stany Zjednoczone Ameryki. 
Sposób wytwarzania soli dobutaminy 

Wynalazok rozwiązuje zagadnienie wytwa
rzania soli dobutaminy rozpuszczalnych w 
wodzie, charakteryzujących się dużą trwało
ścią. 

Sposób wytwarzania soli dobutaminy i 
kwasu o ogólnym wzorze 1, w letórym R ozna-
oza grupę C^-C -alkilową polega na tym, 
że dobutarninę w postaci wolnej zasady zo
bojętnia się kwasem o wzorze 1, względnie 
addycyjną sól dobutaminy z kwasem poddajo 
się reakcji podwójnej wymiany z solą kwasu 
o wzorze 1. 

Sole wytwarzano sposobom według wynala
zku są środkami inotropowyrai stosowanymi w 
niewydolności serca. /3 zastrzeżenia/ 

C07C P. 256998 T 85 12 18 
Politechnika Szczecińska, Szczecin, Pol

ska /Andrzej Kałamaja, Zbigniew Nagay, 
Bolesław Osiowicz, Grzegorz Talarek, Wiesław 
Wojciechowski, Jerzy Myszkowski, Stanisław 
Janowski, Andrzej Gieysztor, Waldemar 
Paździoch/.-
Sposób odzyskiwania trichloropropanu i 
eterów czteroochlorodiizopropylowych 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienia odzys

kiwania trichloropropanu i etorów cztero -
ohlorodiizopropylowych z odpadów produkcyj
nych epichłorohydryny. 

Sposób wodlug wynalazku polega na tym, 
że frakoje odpadowe z produkcji epichłoro
hydryny poddajo się hydrolizie, a po roz ~ 
dzieleniu, warstwę wodną i organiczną pod
dajo się destylacji, przy czym warstwę or
ganiczną rozfrakojonowuje się na trichloro-
propan i o tory chlorotvane. 

/1 zastrzeżenie/ 
C07D P. 242770 83 06 30 
Pierwszeństwo: 82 07 01 - RFN /nr P 32245122/ 

Dr Karl Thomas GmbH,Biberach/Riss, 
Republika Federalna Niemiec. 
Sposób wytwarzania nowych pochodnych imida-

zolu 
Wynalazak rozwiązuje zagadnienie opraco

wania sposobu wytwarzania nowych związków 
chemicznych wykazujących działania na kur-
ozliwośó mięśnia sercowogo. 

Sposób wytwarzania nowych poohodnyoh 
imidazolu o wzorze ogólnym 1, w którym A i 
D razem z obydwoma znajdującymi się między 
nimi"atomami węgla ozuaczają grupę o wzorze 
3, 4, 5 lub 6, przy czym R^ oznacza atom 
wodoru lub chlorowca, grupę alkilową, hy
droksylową, alkoksylową, trifluorometyłową, 
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oyjanową, karboksylową, alkoksykarbonyIową, 
aminokarbonylową, alkiloaminokarbonylową, 
dialkiloaminokarbonylową, hydroksyalkilową, 
nitrową, aminową, alknnoiloaminową, alkok -
sykarbonyloarainowq, atninokarbonyloauinową, 
alkilouminokarbonyloaminową, dialkiloamino-knrboriyloominową, alkanosulfonyloaminową lub 
N-alkilonlknuor-uLf onyloaminową, R oznacza 

aton wodoru lub chlorowca, grupę alkilową, 
hydroksylową lub alkoknylova, a R^ oznaoza 
otom wodoru lub chlorowca, lub grupę alkilo-
va, przy ozym wymieniono wyżej częaoi alki« 
Iowo zawiorają każdorazowo 1-3 Qtomów węgla, 
R. ozincza Grupę alkanosulfonyloksylową, 
trifluorometanosulfonyloksylową, alkanosul-
fonyloaminową, N-alkiloalkanosulfonyloatni-
nową, trifluoromotnnosulTonyloaminową, N-
alkilotrifluoromotanosulfonyloaminową, al-
ki losu If ony łono ty I ową, alki losulf lny lotos ty-
łową lub alkilosulfonylomotylową, grupę 
karbonyIową, podstawioną przez grupę hydro-
ksylową, alkoksylową, aminową, alkiloamino-
wą lub przoz grupę dialkiloatninową, przy 
ozym ozcáó alkilowa wymienionych wyżoj grup 
zawiera każdorazowo 1-3 atomów węgla, R 
oznacza takżo grupę sulfonyIową podstawio-
ną, nitrową albo oyjanową, Rg oznaoza grupę 
alkilową, alkoksylową lub grupę dialkiloa-
minową zawierającą każdorazowo 1-3 atomów 
węgla w każdej części alkilowej, a R» ozna-
cza atom wodoru lub grupę alkokaylową o 1-
3 atomach węgla, ioh tautomorów i soli addy-
oyjnych z kwasami, zwłaszcza fiajologioznie 
dopuszczalnych soli addyoyjnyoh z niaorga -
nioznymi lub organloznyrai kwasami, polega na 

tym, ze poddaje się cyklizaoji ewentualnie 
wytworzony w mieszaninie reakoyjnoj związek 
o wzorze ogólnym 2, w którym A i B mają wy-
żej podane znaczenia, jedna z grup X lub Y 
oznacza atom wodoru, a druga z obydwu grup 
X albo Y,.nlbo obio grupy X i Y oznaczają 
grupę o wzorze ogólnym 7, w którym R - R 
mają wyżej podane znaczenie, Z i z o Są j 0 . 
dnakowo lub różne i oznaozają ewentualnie 
podstawione grupy aminowe albo ewontualnio 
podstawione niskimi grupami alkilowymi gru-
py hydroksylowe lub morkaptnnowe, albo 2 -
Z o razem oznaozają atom tlonu lub siarki, 
ewentualnie podstawioną przoz grupę alkilo-
wą o 1-3 atomach węgla grupę iminową, alki-
lonodioksy lub grupę alkilenoditio każdora-
zowo o 2 albo 3 atomnch węgla i tak otrzy-
many związek o wzorsso ogólnym 1 ewentualnie 
przeprowadza się w sole addacyjne z kwasami. 

/10 zastrzeżony 

C07D P. 254497 85 07 11 
Pierwszeństwo: 84 07 11 - Węgry /nr 2704/84/ 

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár, R.T., 
Budapeszt, Węgry. 
Sposób wytwarzania pochodnych kwasu nitro-

apowinkaminowego 
Spoaób wytwarzania związków o wzorze ogól-

nym 1, w którym R oznacza grupę o wzorze 
-CO-ORi, w którym R1 oznaoza ewentualnie 
jedno- lub wiolopodotawiono grupy C --ali-
fatyczne*, C„ o-alioyklioznu lub aromatyczne 
grupy C^ .-węglowodorowe, oraz ich soli, 
polega na roakcji racennicznaj lub optycznie 
czynnoj pochodnej leva s u 9- lub 11-nitro-apo-
winUaminowogo o wzorze 2, w którym M oznacza 
atom wodoru, metalu lub grupę amoniową, lub, 
gdy M ma inna znaczenie niż atom metalu, 
jego addyoyjną sól kwasową, ze związkiem o 
wzorze R -Y, w którym Y oznacza-grupę hydro-
ksylową lub resztę kwasową, a R ma wyżej 
podane znaczenio, ewentualnie w obecnoáoi 
zasady nieorganicznej, i ewentualnie otrzy-
many związek o wzorze 1, w którym R ma wy-
żej podane znaczenie przokształoa się w sól. 

Otrzymane związki wykazują właściwości 
torapoutyczne i mogą być stosowane jako sroA» 
ki rozszerzająoo naczynia, rozkurczowo, 
przeoiwdziałająoe niedotlenieniu i przooiw-
drgawkowo. /1 zastrzeżenia/ 
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C07D P. 254570 85 07 17 
Pierwszeństwo: 84 07 19 - Francja 

/nr 84 11442/ 
Rhone - Pouleno Santa "Les Miroirs", 

Courbevoie, Francja. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych pod -stawionego amidu 

Sposób wytwarzania nowych podstawionych 
amidów o wzorza ogólnym R-CONH-Het, w któ-
ryra R oznaoza cykloalkll, oyklohaksadienyl, 
fBnyl ewentualnio podstawiony lub rodnik 
heterooykliozny, a Het oznaoza chinolil-2, 
1,8-naftyrydyn-2-yl ewentualnie podstawiony» 
przy czym gdy Het oznacza rodnik ohinolil-
2-owy to R nie oznacza fenylu, polega na re-
akoji kwasu o wzorze R-COOH, w którym R ma 
znaczenie wyżoj podane, lub jego reaktywnej 
pochodnej z arainą o wzorze HLN-Hot, w którym 
Het ma wyżej podane znaczenie, a następnie 
ewentualnie usuwa się grupy zabezpieczające. 

Wytworzona związki mogą być stosowane ja» 
ko środki przociwlękowo, nasenne, przeciw-
drgawkowa, przaoiwpadaczkowa i obniżająoe 
napięcie mięśni. /2 zastrzeżenia/ 

C07D P. 254800 85 08 01 
Pierwszeństwo: 84 08 01 - Wielka Brytania 

/nr 8419575/ 
Glaxo Group Limited, Londyn, Wielka 

Brytania /Alexander W. Oxford/. 
Sposób wytwarzania nowej pochodnej indolu 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, 
albo fizjologicznie dopuszczalnych soli 
tych związków lub solwatów, polega na tym, 
ze związek o wzorze 2, w którym w oznaoza 
grupę dającą się drogą rodukoji przeprowa-
dzić w grupę dwutnetyloaminometylową, albo 
sól tego związku lub zabezpieozoną pochodną 
poddają się redukoji, po czym ewentualnie 
usuwa się grupy zabezpieczające i/albo prze-
prowadza otrzymany związek w sól lub solwat. 

Związki wytwarzane sposobom w ad Ług. wyna-
lazku mają zdolność selektywnego zwężania 
naozyii krwionośnych i mogą być stosowana ja-
ko substonoja czynna árodków do zwalczania 
migreny. /7 zastrzeżeń/ 

C07D P. 255588 84 10 09 
Pierwszeństwo: 84 05 25 - Japonia 

/nr 104759/84/ 
Toyama Chemical Co., Ltd, Tokio, Japonia. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych imino-
acetamidu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania sposobu wytwarzania nowego związku 
ohemioznego służącego do otrzymywania cofa-
losporyn o dużej ozystośoi i z wysoką wydaj
nością. 

Sposób wytwarzania nowej poohodnej umino-
acetamidu o wzorze 2, w którym R oznacza 
niższą niższą grupę alkilową, polega na tym, 
że związek o wzorze 4, w którym X oznacza 
atom ohlorowoa, a R ma wyżej podane znacze
nie, poddaje się reakcji z tiomocznikiem w 
obecności rozpuszczalnika. /2 zastrzeżenia/ 

C07D P. 255646 85 1G 
Pierwszeństwo: 84 10 05 - Węgry /nr 3776/84, 

Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar R.T., 
Budapeszt, Węgry. 

Sposób wytwarzania nowych amidów kwasów 
oktahydroindolo /2,3-a/chinolizyno-1-yloal-

kanokarboksylowych 
Sposób wytwarzania związków o ogólnym 

wzorze 1, w którym R. i R„ niezależnie od 
siebis oznaczają atom wodoru, chlorowca, 
grupę hydroksylową, nitrową lub alkoksylo-
wą o \-k atomach węgla, R„ i RL niezależnie 
od siebie oznaczają atom wodoru lub grupę 
alkilową o \-k atoraaoh węgla, R- 1 Rg nie
zalożnio od siebie oznaczają atom wodoru, 
grupę alkilową o 1-8 atomach węgla, grupę 
aIkonyIową o 3-8 atomach węgla lub cykloa-
lkilową, grupę arylową, aralkilową, grupę 
hetoroarylową lub hetaroaralkilową, zawie
rająca atom tlenu, azotu lub siarki, przy 
czym wszystkie wymieniona wyżoj grupy mogą 
być uwontualnia podstawione, albo R- i Rg 
■ razem tworzą ewentualnie podstawioną grup*;? 
o^w -alk.ilenową, w której jedon atom węgla 
może być ewentualnie zastąpiony przez atom 
tlenu lub azotu, G oznacza grupę alkilonową 
o łańcuchu prostym zawierającym 1-*ł atomów 
węgla, owontualnie w postaci ioh terapeu
tycznie* użytecznych soli addyoyjnyoh z kwa
sami, polega na tyra, ża Iwas lub jego rea
ktywną poohodną o ogólnym wzorze 2, w któ
rym X oznacza grupę hydroksylową, ewentual
nie podstawioną grupę alkoksylową o 1-*ł 
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atomach węgla, ewentualnie podstawioną cru-
p\> nrylową /C ./ alkokt.ylowq, ewentualnie 
podstawioną grupę aryloksylową, podstawioną 
grupę aminoksylową, grupę aroiloksylową, 
alkilokarbonyloksyIową, alkoksyknrbonylo -
ksylową lub azydową albo atom chlorowca, a 
R. , R-, R_, R. i G mają wyżoj podane znaczą-
nie, podda jo się reakcji z aminą o ogólnym 
wzorze UNIt^R^ w którym R_ i R-- mają wyżoj 
podano znaczenie, a następnie otrzymany 
związek o ogólnym wzorze 1 owenzualuie prze
kształca się w terapeutycznie użyteczną sól 
addycyjną z kwasom. 

Związki o ogólnym wzorze 1 wykazują dzia
łanie gastrooytoochronno. /1 zastrzożeń/ 

C07D P. 256013 85 01 29 
Pierwszeństwo: 84 01 30 - St.Zjadn.Am. 

/nr 57535V 
Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoozo-

ns Ameryki. 
Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu 

ó-hydroksymetylopenicylanowego 
1/ynalazok rozwiązuje* zagadnienie opraco

wania sposobu wytwarzania związków mających 
zastosowanie w otrzymywaniu środków inhibi-
tujących działanie h> —laktamazy. Sposób 
wytwarzania nowyoh pochodnych kwasu 6-hydro-
ksyponicyłanowego o ogólnym wzorze I, « 

1 & b 
którym U oznacza grupę o symbolu R lub R , 
przy czym R oznacza grupę zabezpieczającą 
grupę karboksylową, a R oznacza atom wodo
ru lub grupę estrową, ulegającą łatwo hydro-

12 13 lizia in vivo, jeden z symboli R i R 
oznacza atom wodoru, a drugi grupę winylową, 
/C -C,/alkiłosulfonylową, furylową, tieny -
Iową, N-motylopirolilową, N-acetylopirołilo-
wą lub określone pochodna tych grup, a 
U oznacza atom wodoru, grupę /C-C^/alka-
noilową, /Cg-C*/ alkoksykarbonylową, pira-
zynokarbonylową, benzoilową, grupę CF„CO 

8 9 J8 
lub grupę o wzorze CONR R , w którym R i 
R oznaczają atomy wodoru, rodniki / C 1 - C K / 
alkilowe, rodniki benzylowe lub fenylowe 
oraz farmakologicznie dopuszczalnych soli 

■ j 2 związków o uzorzo 1, w którym grupa R lub 
13 R zawiora zasadowy atom azotu, albo też 

farmakologicznie dopuszozalnyoh soli związ
ków o wzorze 1, w którym grupa R lub R 

zawiera grupę karboksylową i/albo R1 oznacza 
atom wodoru, polega na tym, żo związek o 
wzorze 32,, w którym R ma wyżej podano zna
czenie, locz z wyjątkiem atomu wodoru, pod-
dnjo się reakoji z równomolową ilością halo
genku /C^-C^/ alkilomagnozowogo w órodowis-
ku eterowego rozpuszczalnika, w temporaturza 
od -80 C do 25 C, a następnie z ró%momolową 

12 13 ilością aldehydu o wzorze R R CO, v któ-
12 13 rym R i R mają wyżoj podano znaczenie, po czym otrzymany związok o wzorze 1, w któ-
1 12 13 

rym R , R i R mają wyżej podano znacze
nie a R oznacza atom wodoru, ewentualnie 
aoylujo się działająo ohlorkiam łub bromkiem 

18 1S 
acylowyra o wzorza R Cl lub R Dr, w któ-

18 
rych to wzorach R ma wyżoj podano znacze
nie, lecz z wyjątkiem atomu wodoru, albo z 
bezwodnikiem odpowiedniego kwasu, prowadząc 
roakoję aoylowania w obocnoóci rótmomolowej 
aminy trzeciorzędowej, w środowisku obojęt-
nogo rozpuszczalnika organicznego i otrzy
mując związek o \vzorza 1, w którym R', R , 
R i R mają wyżej podane znaczenie, z 

1 8 
tym wyjątkiem, że R nie oznacza atomu wo
doru, a następnie produkt otrzymany w po
staci astru owontualnio przeprowadza sio w 
wolny Uwas lub jogo sól. /6 zastrzeżeń/ 

C07D P. 256441 85 11 25 
Pierwszeństwo 84 11 2ó - Szwajcaria 

/nr 5630/84-3/ 
Ciba - Gaigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych alkili-
denodwuoksylowych 

Sposób wytwarzania nowyoh związków o wzo
rza 1, w któx'ym R. i R 0 niezależnie od sie
bie oznaczają atomy wodoru, niższo rodniki 
alkilowe, rodniki arylowa, albo 1^ i R 2 ra
zem wzięte tworzą niższy rodnik alkilenowy, 
R i R^ niezależnie od siobio oznaczają ato
my wodoru, niższe rodniki alkilowa, rodniki 
arylowe, albo R~ i R^ razem wzięte tworzą 
niższy rodnik alkilenowy, a pierścień A ewe
ntualnie jest dodatkowo podstawiony niższą 
grupą alkilową, niższą grupą alkoksylową 
i/lub atomem chlorowca, polega na tym, ża 
związok o wzorze 2, w którym R,, R 2 i A ma
ją wyżej podano znaczenie, lub jago reakty-
wną pochodną, poddaje się reakcji z odczyn
nikiem wprowadzającym rodnik o wzorza la. 

file:///vzorza
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Vytvorzone związki są prolekami do hamowa
nia odwrotnoj tranokryptazy, enzymu oharak-
terystycznego dla retrowiru8Ów i dlatogo mo
gą znaleźć zastosowanie do leozenia ohorób 
wywoływanych prauz rotrowirusy typu C ncho-
r?pń rłobliwyoh, chorób immunologicznych i 
autoitmnunoloKicznych. /h zastrzeżenia/ 

C07F P. 252076 85 02 22 
A01N 

Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria. 
środek chwastobójczy 

Vynalazeb rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia arodlta wykazująoago chwastobójczą aktyw
ność przeciwko chwastom trawiastym oraz eh -
wastum azorokolistnym. 

Środek cliwas tobó jczy zawierający substa
ncję czynna i dopuszczalny w rolnictwie ro« 
zoiońozalnik, charakteryzuje sio tym, że 
jako substancja czynną zawiera związek o 
wzorzo 1, w Uf '3rym V oznacza grupę o w,orze 
W1, ¥2, W3, Vh, w"5 lub l!6, Q oznacza N lub 
CII, X i Y niezależnie od siebie oznaczają 
wodór lub chlorowiec, Z oznacza O lub Nil, 
R 1 R niezaloznia od siebie ozraczają wo

dór lub rodnik C. o-alkilowy, R oznaoza 

grupo C „-alkilową lub C o-alkoksylową, 
R oznaoza atora wodoru, rodnik C „-alki
lowy, C 0 o-alkonylovy, C o-cykloalkilowy, 
C_ «—alkoksyalkilowy» C o-alkilotioalkiIo
wy, C„ Q-alkoksykarbonyloalkilowy lub rod
nik CII 0-dwualkiloauiLnokarbonyloalkilowy, 

U A 6 'Sa 6n 7 a R , RJ, R , R , R i IV niezależnie od 
siebie oznaczają atomy wodoru lub rodnilc 
C galUilowe. /h zastrzeżenia/ 

C08J P. 25680l T 85 12 12 
C09B 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Barwników "Organika", Zgierz, Polska Jerzy 
Jabłoński, Jeremiasz Jeszka, Jolanta Misz
tal, Tadeusz Najmański, Mirosław Pawlak/. 
Sposób wytwarzania membran głośnikowych w 

kolorze czarnym 
Sposób według wynalazku polega na jedno

czesnym barwieniu i zaklejaniu /żywicowa -
niu/ masy celulozowej w temperaturze 20 -
30°C przy pil 3,5 - 6,5,a następnie forraov?a-
niu membrany i joj tortaoutwardzaniu, przy 
czym jako środok barwiący stosuje się na 
100 części wagowych masy celulozowej k-Q 
części środka barwiącego, zawierającego 55-
70 ozęści wagowych związku o wzorzo 1, w 
którym M oznacza proton lub kation; sodu, 
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potasu, litu, amonu, lub o wzorze 2 lub o 
wzorze 3> w których H ma wyżej podano zaa-
ozonio, 25-35 ozyśoi wagowych związku o wzo-
rzo *ł lub 5, w którym M ma wyżej podano zna-
ozonie i 5-"15 c/.<^ci wagowych związku o wzo
rze 6, w którym M ma wyżej podano znaczenie, 

/2 zastrzeżenia/ 

C08J P. 256802 T 85 12 12 
C09B 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników "Organika, Zgierz, Polska /Jerzy 
Jabłoński, Jeremiasz Jeszka, Jolanta Misz -
tal, Tadeusz Nejmański, Mirosław Pawlak/. 

Sposób wytwarzania membran głośnikowych 
w kolorze czarnym 

Sposób według wynalazku polega na jed
noczesnym barwioniu i zaklejaniu /żywicowa
niu/ masy celulozowej w temporaturze 20 -
30 C, przy pil 3i5-ó»5> a następnie formowa
niu membrany i joj tormoutwardzoniu, przy 
czym jako środek barwiący stosuje sio na 
100 czyści wagowych masy celulozowej k - 8 
częioi śz^odka barwiącego, zawierającego ^0-
<jh czyści wagów eh związku o wzorze 1 lub 2, 
u którym M oznacza proton lub kation: sodu, 
potasu, litu, anionu, lub o wzorze 3» 25-37 
czyśoi wagowych związku o wzorze ht w którym 
M ma wyżej podano znaczenie, 10-22 części 
wagowych związku o wzorze 5» w którym M ma 
wyżoj podano snaczonio i 3-9 czyści wugo-
wyoh związku o wzorze 6 lub 7, w którym M 
ma wyżoj podane znaczunie. /2 zastrzożonia/ 

C08J P. 256803 T 85 12 12 

ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Ba
rwników "Organika", Zgierz, Polska Jerzy 
jabłoński, Jeremiasz Jeszka, Jolanta Misz
tal, T a d e u s z N o j m a ń s k i , M i r o s ł a w a w P a w l a k / . 

Sposób wytwarzania membran głośnikowych 
w Kolorze czarnym 

Sposób według wynalazku polega na jed o
czesnym barwieniu i zaklejaniu /żywicowaniu/ 
masy celulozowej w tomporaturzo 20 - 30° C, 
przy pil 3f5-6,5, a następnie formowaniu mem
brany i joj temioutwardzaniu, przy czym jako 
środek barwiący stosuje 3ię na 100 części wa
gowych masy celulozowej ^-8 części środka ba
rwiącego, zawierającego: 55-70 czyśoi wago
wych, związku o wzorze 1, w którym X I X 
oznacza grupę aminową, X_ oznacza atom wodo
ru lub grupę motylową, Y. i Y„ oznaoza atom 
wodoru lub grupę motylową, lub grupę niotok-
sylową, lub atom ohloru, M oznacza proton 
lub kation: sodu, potasu, litu, amonu i 20 -
33 części wagowych związku o wzorze 2 lub 3, 
w którym M ma wyżoj podano znaczenie, lub o 
wzorzo k oraz 10-15 części wagowych związku 
o wzorze 5 luo 6 lub 7, w którym M ma wyżej 
podano znaczenie, /2 zastrzeżenia/ 

C08L P. 256398 T 85 11 22 
C23E 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Pol
ska Jacek Grętkiewicz, Maria Kurkowska, Ka
rol M. Sęp, Mirosław Tyburski, Jan Zdanows
ki, Jacek Dąbrowski/. 

Proszkowa kompozycja polipropylenowa 
do otrzymywania powłok ochronnych 

Kompozycja polipropylenowa do otrzymywa-
nia powłok ochroimyoh zawiera proszek Poli
propylenowy, w którym znajduje się 0,1-H 5» 
wagowych stabilizatorów poohodząoyoh z od-
pu*ietrzeu aparatów sekcji granulacji aoista-
lacji polimeryzaoji propylenu w a z 0,5-10 % 
wagowych pigmentów organicznych lub nieorga
nicznych i ewentualnie ^ ^ ^ sagowych dwu
tlenku tytanu lub c o " ^ / ^ E Z * * , 
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Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Ba-
rwników "Organika", Zgierz, Polska /Maria 
Honcol, Wojciech Sójka, Zdzisław Zaremba,Sła-
womir Krauze, Alicja Nowak, Holena D. Augus-
tyn, Halina Martyniuk, Henryk Urbaniak, Hen-
ryk Dzik/. 

Sposób wytwarzania środka barwiącego 
na kolor brunatny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwa-
rzania árodka barwiącego na kolor brunatny, 
przydatnego w budownictwie, przemyśle meblar-
skim i przemyśle papierniczym. 

Spoaób według wynalazku charakteryzuje 
aiç tym, ż© rozdrabnia się węgiel brunatny w 
środowisku wodnym, a następnie poddaje mody-
fikacji kwasem azotowym w temperaturze nie 
przekraczająooj 10°C, produkt odsącza się i 
w postaci pasty miesza z pomocniczymi środka-
mi jonowymi w środowisku o wartośoi pH 6-7, 
w obecności alkalizujących po czym ewentual-
nie suszy. /i zastrzeżenie/ 

C09B P. 256804 T 85 12 12 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Ba-

rwników "Organika", Zgierz, Polska /Jerzy Ja-
błoński, Jeremiasz Jeszka, Mirosław Marczew-
ski, Piotr Zawisza/. 

środek barwiący masę celulozową 
na kolor czarny 

Wynalazek rozwiązuj© zagadnienie opraco-
wania środka barwiącego masę celulozową na 
intensywny kolor czarny, odpornego na działa» 
ula środków chemicznych dodawanych w procesie 
wytwarzania papieru. 

środek według wynalazku zawiera: 55 - 70 
ozęśoi wagowych związku o wzorze 1, w którym 

X. i X oznaoza grupę aminową, X. oznacza a-tom wodoru lub grupo metylową, Y i Y ozna-
oza atom wodoru, grupę metylową, grupę moto-
ksylową lub atom ohłoru, M oznacza proton 
lub kation: sodu, potasu, litu, amonu, 20-33 
części wagowych związku o wzorze 2 lub 3 lub 
*ł, w którym M ma wyżoj podano znaczenie oraz 
10-15 części wagowych związku o wzorze 5 lub 
6, lub 7, w których M ma wyżej podane zna -
ozenie. /^ zastrzeżenie/ 

C09B P. 256805 T 85 12 12 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Ba

rwników "Organika", Zgierz, Polska /Jerzy 
Jabłoilski, Jeremiasz Jeszka, Mirosław Mar-
ozewski, Piotr Zawisza/. 

Środek barwiący masę celulozowa 
na kolor czarny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania środka barwiącego masę celulozową na 
kolor czarny, odpornego na działanie środ
ków clieinioznyoh dodawanych w prooesie wytwa
rzania papieru. 

środek według wynalazku zawiera: ko - $k 
ozęści wagowych związku o wzorze 1 lub 2, 
lub 3, w których M oznacza proton lub kationi 
sodu, potasu, litu, amonuj 25 - 37 części wa
gowych związku o wzorze kt w którym M ma wy
żej podane znaczenie; 10 - 22. częśoi wagowych 
związku o wzorze 5, w którym M ma wyżej poda
ne znaczenie, oraz 3 - 9 części wagowych z-
wiązku o wzorze 6 lub 7, w którym M ma wyżej 
podane znaczenie. /i zastrzeżenie/ 

C09B P. 256806 T 85 12 12 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Ba

rwników "Organika", Zgierz, Polska /Jerzy 
Jabłoński, Jeremiasz Joszka, Mirosław Mar
czewski, Piotr Zawisza/. 
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środek, barwiący masę celulozowy 
na kolor czarny 

Wynolazok rozwiązuje zagadnienie opraocw 
wonią środka barwiącego masę celulozową na 
kolor czarny, odpornego na działanie środ-
ków ohetnicznyoh dodawanych w procesie wyt-
warzania papioru. 

árodok według wynalazku zawiera: 55-70 
ozęśoi wagowych związku o wzorze 1 lub 2, 
lub 3» w których M oznacza proton lub ka-
tion: sodu, potasu," litu, amonu; 25 - 35 
"częśoi wagowych związku o wzorze k lub 5, w 
których M ma wy2ej podane znaczenie oraz 5-
15 C7.áci wagowyoh związku o wzorze 6, w 
którym M ma wyżej podane znaczenie. 

/1 zastrzeżenie/ 

C09D P. 256807 85 12 12 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Ba-

rwników "Organika", Zgierz, Polska /Maria 
Hencel, Wojciech Sójka, Marian Giermazik, 
Władysław Jędrzejowski, Michał Kołodko, Cze-
sław Górka, Jerzy Grelewicz/. 

Pasta pigmentowa 
Celem wynalazku jest zwiększenie lepkpó-

oi pasty. 
Pasta według wynalazku zawiera: 30 - 80 

ozęśoi pigiaontu nieorganicznego, 0,2-10 oze-
śoi wagowych środków kationoozynnyoh, 0,05 -
0,2 części wagowych środka konserwującego 
oraz wodę. Pasta pigmentowa przeznaczona jest 
do powiorzchniowogo barwienia tworzyw sztuoz-nyoh, skór syntetycznych i naturalnyon oraz 
do sporządzania niewodnych farb i lakierów. 

/1 zastrzeżenie/ 

C09D P. 256808 T 85 12 12 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Ba-

rwników "Organika", Zgierz, Polska /Maria 
Hencel, Wojciech Sójka, Marian Giermazik, 
Władysław Jędrzejowski, Michał Kołodko, Cze-
sław Górka, Jerzy Grelewicz. 

Pasta pigmentowa 
Celem wynalazku jest zwiększenie lepkoś-

ci pasty pigmentowej. 
Pasta według wynalazku zawiera: 20 - 50 

ozęści wagowych pigrcontu organicznego lub 
sadzy, 0,2 - 10 ozęści wagowych środków ka-
tionoczynnyoh, 0,05 - 0,2 części wagowych 
środka konserwującego oraz wodę. Pasta pig-
mentowa przeznaczona jest do barwionia po-
wierzohniowego tworzyw sztucznych, skór ąyn-
tetycznych i naturalnym oraz do sporządzania 
niewodnyoh farb i lakierów, /1 zastrzeżenie/ 

C09D P. 256954T 85 12 18 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Ba-

rwników "Organika", Zgierz, Polska /Maria 
Hencel, Wojciech Sójka, Sławomir Krauze, Sta-
nisław Płocharski, Halina Sękowska, Zbigniew 
Wojoiechowski, Krzysztof Murakowski, Lucyna 
Szlendak/. 

Sposób otrzymywania preparatów 
nitropigmetowych 

Celem wynalazku jest wyeliminowanie ręcz-
nego walcowania arkuszy nitroplgmentów ' oraa 
niebozpieozoiistvra saraozapłonu masy nitroce-
lulozowej. 

Sposobom według wynalazku preparaty nit-
ropigmentowo otrzymuje się na drodze ugniata-
nia wodnej pasty pigmentowej zawiorającej 30-
80 części pigmentu nieorganicznego o wielkoś-
ci ziarna 2 - 1 0 AWI, 0,2 - 10 ozęści wagowych 
środków kationoczynnyoh, 0,05-0,2 ozęśoi śro-
dka konserwującego oraz wodę z nitrocelulozą 
i plastyfikatorom, przy czyo ugniatanie pro-
wadzi się w temperaturze 70 - 80 C, aż do 
momentu całkowitej żolatynizacji nitrocelulo-
zy w tym samym urządzeniu, po czym masę och-
ładza się, zalewa zimną wodą i odsącza samo-
istnie rozkruszony produkt. /1 zastrzożenie/ 

C09D P. 256955 85 12 18 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Ba

rwników "Organika", Zgierz, Polska /Maria 
Hencel, Wojciech Sójka, Sławomir Krauze, Sta
nisław Płocharski, Halina Sękowska, Zbigniew 
Wojciechowski, Krzysztof Murakowski, Jadwiga 
Kwaśniewska-Sójka/. 

Sposób otrzymywania preparatów 
nitropigmentowych 

Celem wynalazku jest wyeliminowanie ręcz
nego waloowania arkuszy nitropigmentów jak 
również niebezpieczeństwa miejscowego samo
zapłonu masy nitrocelulozowej. 

Sposobom według wynalazku preparaty nit-
ropigmentowe otrzymuje się na drodze ugnia
tania wodnej pasty pigmentowej zawierającej 
20 - 60 części wagowych pigmentu organiczne
go lub sadzy, o wielkości ziarna 2 - 1 0 /MII, 
0,2 - 10 części wagowyoh środków kationoozy-
nnyoh, 0,05 - 0,2 części środka konserwują
cego oraz wodę z 20 - 60 częściami nitroce
lulozy i 15 - 30 oześciami wagowymi plasty
fikatora, przy ozyin ugniatanie prowadzi sio 
w temperaturze 70 - 80° C, aż do momentu ca
łkowitej żelatynizaoji nitrocelulozy w tym 
samym urządzeniu, po czym masę ochładza sio, 
zalewa zimną wodą, a samoistnie rozkruszouy 
produkt odsącza. /2 zastrzeżenia/ 

C09K P. 253844 85 06 05 
H01R 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i 
Samochodowej, Sulejówek, Polska /Tadeusz 
Czarnecki, Zofia Zaczyńska/. 
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Środek do konserwacji styków 
elektrycznych 

Celora wynalazku jost zwiększenie odpor-
nośoi termooksydacyjnej środka oraz umożli-
wionie- łatwej i bezpiecznej aplikaoji środ
ka techniką aorozoloi/ą. 

środek według wynalazku na bazie olejów 
mineralnych oraz czynnika pędnego charakte
ryzuje się tyra, żo zawiera 15 do 35 cfi wago
wych sabacynianu dwu 2-etyloheksyłowego,0,1 
do 1,2 ^ wagowych polltnetylono, bis- /2,2,4 
trójmetylo~1,3-dwuhydroohinoliny/ oraz 0,2 
do 1,5 5» wacowyoh 1-dwuoykłohoksyloaminorae-
tyłobonzotriazolu, 0,2 do 1,0 jó wagowego o-leinionu cyklohoksyloaminy i 0,5 do 2,5 $ 
wagowych oleinianu dwuoykloheksyloaminy. 

/i za3trzeżenie/ 

C09K P. 259513 86 05 15 
Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska 

/Ireneusz Dobrzyński, Piotr Paczkowski, 
Włodzimierz Zwierzykowski/. 
Kompozycja dyspergująca do usuwania rozlewów 
produktów ropopochodnych z powierzchni wody 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienio opraco
wania Uompozyoji o zwiększonej skutocznośoi 
działania i mniejszoj toksyczności dla śro
dowiska. 

Kompozycja dyspergująca według wynalaz
ku zawiera od 0,5 do 3 ozęści wagowych n-ok-
tonolu, 0,5 do 3 części wagowych alkoholu o-
tyłowogo, 0,5 do 3 części wagowych wody, 2 
do 15 części wagowyoh miosZaniny kwasów tłu-
ezczowyoh i kwasów żywicznych o temperaturze 
krzopnięcia poniżoj 258 K, 61 do 91,5 ozęści 
wagowych oleju napędowogo oraz od 5 do 15 
części wagowych substancji emulgującej. 

/3 zastrzeżenia/ 

C11C P. 256863 T 85 12 16 
Spółdzielnia Inwalidów im. Gen. K. Świer

czewskiego, Kędzierzyn-koźle, Polska /Oskar 
Mikoda/. 

Sposób zdobienia świec 
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu 

jest opracowanie sposobu umożliwiającego 
uzyskanie różnokolorowych ornamentów w prze
różnych zestawieniach do korapozyoji mozaiko
wej włącznie. 

Sisosób zdobionia świec i innych wyrobów 
wykonanych z substanoji woskowyoh, różnoko
lorowymi olomentami dokoracyjnymi wykonany
mi z substancji woskowych i barwników tłu-
szozowych lub woskowych, polega na tym, że 
kompozycję barwną o konsystencji oiokłoj w 
toniporaturzo 80 - 100 C układa się w elemen
tach formy, a po zakrzepnięciu kompozycji o-
siowo wkłada się w formę trzpień z knotom, 
przy czym poszosogólno kolory układa się wa
rstwowo. /Z zastrzeżenia/ 

C12N P. 256589 35 12 03 
Piorwszoństwo: 84 12 04 - St. Zjodn. Am. 

/nr 677,813/ 
85 01 03 - St. Zjedn, Am. 

/ n r 688,622/ 
85 01 22 - S t . Zjedn. Am. 

/nr 693,258/ 
Genetics Institute, Inc., Cambridge 

Stany Zjednoczono Ameryki. 
Sposób wytwarzania erytropoetyny 
Przedmiotom wynalazku jost sposób wytwarzania orytropootyny, ściślej klonu ludzkie

go cDNA wykazującego ekspresję biologicznie 
aktywnej erytropoetyny* 

Sposób polega, na tym, żo a/ trawi się oczy
szczone białko erytropoetyny trypsyną, b/two
rzy się pulę sond oligonukleotydowyoh w opar-
oiu o aekwenoję aminokwasów fragmentów tryp-
synowyoh wytwrozonyoh w stadium a/, 0/ doko
nuje się soreeningu zbioru ludzkiego genorao-
wego DWA za pomocą sond oligonukleotydowyoh 
ze stadium b/, d/ dokonuje się selekcji klo
nów hybrydyzująoych z sondami i poddaje się 
te klony analizie sekwonoji w oelu ustalenia, 
czy są obe klonami erytropoetyny, e/ identy
fikuje się klon erytropoetyny ze stadium d/, 
f/ stosuje się klon ze stadium e/ do soreeni
ngu zbioru cDNA otrzymanego z wykorzystaniem 
wątroby płodu ludzkiego, oraz g/ dokonuje się 
selekcji klonu erytropoetyny ze zbioru cDNA 
otrzymanego z wykorzystaniem wątroby płodu zo 
stadium f/. 

Erytropoetyna /EPO/ jest glikoproteiną wy
stępującą w krwi i stymulującą wytwarzanie 
erytrocytów w organizmach wyższyoh. Stanowi 
ona czynnik terapeutyczny w klinioznym leoze-
niu niedokrwistości, w szczególności niedo
krwistości pochodzenia nerkowego. 

/7 zastrzeżeń/ 

C21C P. 256851 85 12 17 
B 2 2 D 

Pierwszeństwo: 84 12 21 - Szwajcaria 
/nr 6124/84-4/ 

Georg Fischer Aktiengosellschaft, Sohaff-
hausen, Szwajcaria. 

Sposób odparowywania materiałów dodatkowych 
w roztopionym metalu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnionio zapewnie
nia możliwości uzyskania w sposób powtarzalny 
zadanej zawartości rosztkowoj materiałów doda
tkowych lub pierwiastków w roztopionym metalu, 
przy jodnoczosnyui polopszoniu sprawności dzia- / 
łania materiałów dodatkowych. 

Sposób odparowywania materiałów dodatko
wych w roztopionym motalu, przy zastosowaniu 
zbiornika z komorą, która napełniana jest co 
najmniej jodnym materiałom dodatkowym charak
teryzuje się tym, że układ gooniotryczny komo
ry i całkowita powierzchnia otworów są w sto
sunku do ilości T i^oztopionogo motalu dobrano 

0 22 tak, że czas odparowania t = 68 x T ' x A, 
gdzie A oznacza współczynnik zależny od mate
riału dodatkowego. /k zastrzeżenia/ 

C21C P. 256906 T 85 12 17 
Instytut Odlownictwa, Kraków, Polska /Anna 

Rojek, Jan Wojtasik, Krzysztof Rutkowski, Mie
czysław Steczko/. 

Modyfikator dla stopów żelaza 
Celem wynalazku jest wytworzenie modyfika

tora zapewniająoogo powtarzalno właściwośoi . -
mechaniczne oraz jednorodną strukturę w odle
wach o różnej grubości ścianek. 

Modyfikator według wynalazku wprowadzany 
jost do ciekłego żeliwa na rynnie spustowej 
pieca, do kadzi odlowniczoj lub umieszczany w 
komorze roakcyjnoj w formie odlewniczej w i -
lości 0,1- - 0,'ł lJ> wagowych w stosunku do 100 5» 
wagowych masy oiokłego żeliwa, charakteryzują
cego się tym, żo zawiera w ilośoiaoh wagowyoh 
'ł0-80 £ Si, 0,5-10,0 £ B i 0,5-10,0 ji Na. 
Modyfikator jost wytwarzany w postaci prasowa

nych tabletek z odpadowych frakcji żelazokrzemu 
i lox5iszcza stałogo. /2 zastrzeżenia/ 

C23C P. 256825 T 85 12 1ó 
Akademia Toehniczno—Rolnioza im. J. J. 

Sniadockioh, Bydgoszcz, Polska /Ireneusz Biel
aki, Borys Bielski, Tomasz Romanowski/. 
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Urządzen ie do j e d n o s t r o n n e g o n a n o s z e n i a 
powłok g a l w a n i c z n y c h 

U r z ą d z e n i e w e d ł u g w y n a l a z k u c h a r a k t o r y -
z u j o s i ę tym, żo p o w i e i ' z o l i n i e czynno o ł e m o -
n l u o b r a b i a n o g o / ' ł / s t y k a j ą s i ę 2 p o r o w a t ą 
tuómą / U / n a s ą c z o n ą o l o k t r o ł i t o m a p o p r z o z 
k o s t k ę z b i o r a j ą e ą / l i / oi-az j a r z m o / 1 0 / -
wifjżąco d o l n ą c z ę ś ć o p r a w k i / o / z g ó r n ą 
c z ę ś c i ą o p r a w k i / 9 / - 'z s zyną e l e k t r o d o w ą 
/ 2 / n a p i n a n ą sprężyną . / 1 2 / . P r z e d m i o t wyna
l a z k u moźo z n a l o ź ó z a s t o s o w a n i o w p r z e m y ś l e 
e l e k t r o n i c z n y m . / 1 z a s t r z e ż e n i e / 

C23C P. 257095 T 85 12 23 

Wyższa S z k o ł a I n ż y n i e r s k a i m . K . P u ł a s 
k i e g o , Radom, P o l s k a / W o j c i e c h C z e r w i e c , 
A l d o n a K w i a t e k / 

Sposób f ragmentarycznego wytwarzania 
p o w ł o k ga lwa i c z n y c h 

Wynalazek r o z w i ą z u j e z a g a d n i e n i e o p r a 
c o w a n i a s p o s o b u za i iO imia j ącogo p o k r y c i e p o 
włoką G a l w a n i c z n ą o k r e ś l o n e g o f r a g m o n t u p o -
wio i - zehn i . 

Sposób w e d ł u g w y n a l a z k u p o l e c a n a tyiu, 
ż e i ia n i e pr i ;o :a iacaoi io do g a l w a n i z o w a n i a 
f r a g i a o n t y p o w i c i - z c h n i n a k ł a d a s i ę powłoka 
s k ł a d a j ą c ą s i ę z o c z y s z c z o n y c h metodą b a r -

ho(. ozu od 50 do 99 c z y ś c i wagowych o d p a d o -
wogo p o l i p r o p y l o n u a i a o r f i c z n e g o i od 0 , 1 do 
50 o z ę ś c i wagowych odpadowego p o l i e t y l e n u 
m a z i s t e g o o r a z doda tkowo z od 0 , 1 do 1 c z y ś 
c i wagowej f r a k c j i węg lowodórowej o c h a r a k 
t e r z e a l k i i a n a f t o n o w y m i z a k r e s i e t c i n p o r a t u r 
w r a o t u a od 300 do 55O U. /1 z a a t r c o i o i u o / 

C23F P. 259029 86 04 13 

Krakowskie Zakłady Armatur, Kraków, Pol
ska /Edward /Zacny, Janusz Cięciak, Andrzej 
Gelnor/. 

Sposób uszczelniania odlewów zwłaszcza 
ze stopów aluminiowych 

Sposób wodług wynalazku polega na wytwo
rzeniu w raikroporach odłowu grubej i odpor
no j na korozję wai-stewki o charakterze tlon-
kowo-solnym, uszczelnionej dodatkowo nieroz
puszczalnym poliootanom winylu. 

Do raikroporów odlewu i/prowadza się wodny 
roztwór mieszaniny zawiorajtąco j 0,001 - 3 $ 
wagowych polioctanu winylu, 0,01 - 3,0 (j» wa
gowych molibdonianu amonu, 0,01 - 3,0 $> wa
gowych trójpolifosforanu sodu, 0,01 - 3,0 J& 
wagowych ałunu glinowo-amonowego oraz 0,01 -
3,0 5* wagowych boraksu, a następnie suszy w 
temperaturze 95 - 100 C, w czasie 5 - 200 mi* 
nut. /2 zastrzeżenia/ 

C25D P. 2565O6 T 85 11 27 
Akadomia Tecliniczno-Rolnicza im. J. J. 

Śniadeckich, Bydgoszcz, Polska /Ireneusz 
Bielski, Borys Bielski, Tomasz Romanowski/. 

Linia do selektywnego nanoszenia 
powłok galwanicznych 

Przodmiotem wynalazku jest linia selek
tywnego nanoszenia powłok galwanicznych, zw-
łaszoza motali szlachotnych. 

Linia według wynalazku składająca się z 
wanny wypołnionoj elektrolitem z eloktrodą, 
bębnów oraz umieszczonych w części końcowej 
prowadnika dolnego i prowadnika końcowego 
górnego, charakteryzuje się tym, zo pręty 
/"}'/ stykają się z jednej strony z elementami 
obrabianymi /15/ upakowanymi w obsadach /h/ 
umieszczonych w zabiorakach /5/ znajdujących 
3ię na taśmie /ć/, z drugioj zaś strony z 
prętom elektrody /2/, przy czym pręty nie są 
zanurzono w elektrolicie i połączono są cię
gnami /"8/, a w kole napędowym Ż9/ mającym 
gniazda dla prętów, zamocowano są łopatki wy
rzutu i ka /10/. 

Przedmiot wynalazku może znaleźć zastoso
wanie w przomyślo elektronicznym. 

/1 zastrzeżenie/ 

DZiAL I) 
WŁÓKlłiNNICTlTO I P^PI^RlilCTUO 

D05B, P. 252911 85 04 11 

Zakłady Metalowe "Łucznik" im. Genorała 
Waltera, Radom, Polska /Stefan Krupa/. 

Maszyna do szycia z rączką 
Wynalazek rozwiązuje zagadnień to uniwer

salnego przyłączania i-ączki do maszyn do 
szycia przeznaczonych do obudów meblowych i 
do walizek ■-.amykauych. 

Rączka przyłączona jest do miejsc mocowa
nia /3/ pokrywy górnoj /5/. Pokrywa górna /5/ 
mocowana jost do korpusu ramienia /Z/ wkręta-
rai /3/ za poórodnictwom tulei /ll/# °"° któi-yoh 
mocowano są ramiona /\h/ rączki. Ramiona /\k/ 
sn mocowano do tulei /11/ za pomocą wkrętów 
/i/ i przykrywok /12/ umieszczonych wownątrz 
tulei /II/. Dla zachowania ciężkiogo obrotu 
rączka wyposażona j o st w spii'alno sprężyny 
/17/ w miejscach zamocowania. Rączka składa 
się z rękojeści dolnoj /18/ 1 rękojosoi gór-



noj / i 9 / oraz dwóoh reunion /ih/ łąozonyeh 
•/.o sobą za i>omocf) dwóch wkrętów /20/ . 

/3 zastrzeżenia/ 

D06B P . 2 5 5 9 3 7 85 10 25 

Pierwszeństwo: 84 11 05 - S t . Zjedn. Am. 
/nr 668,441/ 

85 04 29 - St. Zjedn. Am. 
/nr 728,518/ 

E. I. du Pont do Nomours and Company, 
Wilmington, Stany Zjednoczono Ameryki. 

Urządzenie do teksturowania przędzy 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skons-

truowania urządzonia umożliwiającego zwięk-
szenie pi-ędkoóoi teksturowania iłrzędzy. 

Urządzonio do teksturowania przędzy, o-
bejmująoo korpus z osadzonym w jogo kanale 
pruwuUKąoyni przędzy i mającym na ii0uOówU.acn 
wlot pi'zçdzy i Joj wylot poł.-jozoiiy środkowym 
koimloui, w któi-yra usytuowane są środki do 
wpi^owadzonia sprc>żono£O ganu, przez otwór 
wlotowy w stjsiod".tv/io którego jest usytuowa-
nia dysza, przy ouym olomont prowadzący przo-
dzy ma piem/azą cylindryoiują kryzo o éredni-
oy zapowniajijooj osadzonio jaj %/ kanoJLo kor-
pusu, usytuowana powyioj otworu wlotowogo 
dla 8piNV2OJiO(jo Gazu wpx'owadaaxiogo do dyazy, 

charakteryzuje się tym, ze ma drugą cylind
ryczną kryzę /21a/ usytuowaną na olomoncie 
/12/ prowadzącym przędzo w pewnym dystansie 
i poniżej pierwszej cylindry cyno j kryzy /21/ 
a powyżej otworu wlotoyo^o gazu /23/ oraz o 
»S rodni cy mniejszej od średnicy pioi-wszoj cy
lindry cznoj kryzy /21/. /3 zaatrzońonio/ 

D06H P . 252908 85 04 10 

Zakłady Przemysłu Wełnianego im. J, Magi 
"Bielska Dzianina", Bielsko-Biała, Polska 
/Józef Pieronek, Ryszard Zieliński, Stanis-
ław Byrdy/. 

Sposób kontroli dzianin gotowych oraz 
przeglądarka do kontroli dzianin 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyelimi

nowania uciążliwych prac ręcznych przonoszo -
nia i układania ciozkioh wałków dzianiny pod
czas kontroli dzianin gotowych oraz wyelimi
nowania poślizgu pasma dzianiny podczas oofa-
nia togo pasma w czasie pi*zeglądania na prze
glądarce . 

Sposób kontroli dzianin gotowych polega 
na tym, żo wałok /10/ dzianiny po zwinięciu 
przetacza siy na szalę /i/ wagi 1 stąd po z-
ważoniu wałok /10/ dzianiny unoszony jest po
dnośniki om /h/ łaticuchowym na wysokość pochy
lni /6/, do której stacza się i spada do 
skrzyni /20/ wózka. 

Przeglądarka do kontroli dzianin składa 
sio z wagi / 2 / z szalą /i/ wagi umieszczoną 
na wysokości obwodów wałków /"}/ zwijających, 
podnośnika / 2 / łańcuchowego z gniazdom /5/ 
haków ustawionych poniżej poziomu szali /i/ 
wagi, pochylni /6/ położonej w najwyższym pu
nkcie podnośnika /k/ łańcuchowego pochyłością 
skierowaną do wnętrza skrzyni /20/ oi-az z do-
ciskaoza wałkowego osadzónogo nad wałkiem po
dającym od strony wojścia pasma /9/ dzianiny 
do pi^zoglądarki. /5 zastrzeżeń/ 
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DZIAŁ E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO} KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

E02D P. 252901 85 0412 
Polska Akademia Nauk Instytut Ekologii, 

Dziekanów Leśny k/Warszawy, Polska /Włodzi-
mierz Lawacz/. 

Sposób i instalacja do rekultywacji 
przepływowych zbiorników 

wodnych 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie rokul-

tywaoji przepływowych zbiorników wodnych, 
zwlaszoza jezior zanioozyszczonych ścieka-
mi. 

Sposób według wynalazku polegający na 
odprowadzeniu ze zbiornika przeżyznionej wo-
dy przydonnej za pomocą syfonu Ołszewsklego, 
którego wlot umieszczony jest w najgłębszym 
ssiojscu zbiornika, charakteryzuje się tym, 
żo do wlotu syfonu Ołszewskiego doprowadza 
się ścieki, które po zmieszaniu z przeżyi-
niona wodą zbiornika w proporcjach od 1:5 
do 1:10 wyprowadza się poza zbiornik, a na-
stępnie wypływającą mieszaninę poddaje się 
procesora oozyszczania biologicznego przez 
kolejno spiętrzenia i ujętą oczyszczoną wo-
dę odprowadza się przoz deszczownie. 

Instalacja według wynalazku charaktery-
zuje się tyra, że przewód /3/ do doprowadza-
nia ścieków do zbiornika wodnego /i/, który 
umieszozony jest u wlotu syfonu / 2 / w taki 
sposób, że siła ssąca syfonu / 2 / powoduje 
całkowite wyprowadzenie poza zbiornik / 1 / 
mieszaniny ścieków z przeżyśnioną woda,zaś 
u wylotu syfonu / 2 / znajduje się śluza /k/ 
do regulacji przepływu, natomiast u wypływu 
zbiornika / 1 / umieszczone są stopnie spięt-
rzające /5/i za którymi znajduje się ujęcie 
/6/ doprowadzająco oczyszczoną wodę. 

/2 zastrzeżenia/ 

E02D P. 252846 85 0409 

Przedsiębiorątwo Morskiego Budownictwa. 
Hydrotechnicznego "Energopol-5" , Szczecin, 
Polska /Andrzej Szuman, Andrzej Jarzębiński, 
Wiesław Stępień, Michał Wiliński/. 

Pal Stalowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania konsti'ukcji pala stalowego o zwiększo-
no J noánoáoi, do prss okazywani a oboiążoń od 
koii3truUoji UÍX grunt. 

Poi stalowy ma korpus / 1 / zamknięty sz-
ozulhio od dołu płytą / 2 / o większej powie-
rzclmi niż powiorKClmia pi-zokroju poprzooz-
noco korpusu / i / . Do płyty / 2 / od dołu pi^sy-
apawatio joat Oötz-zo /'}/ u postaci cztorooh 
trójkątów prostokątnych. Korpus / i / połączo-
ny joat dodatkowo z płytij / 2 / żebrami wzmac-
nia jącyiai /k/. /1 zastrzeżenie/ 

E03B P. 253022 85 04 18 

Centrutm Badawczo-Projektowe Żeglugi śród-
lądowej, Wrocław, Polska /Franciszek Mordais» 
ki , Zbigniew Szymanowski, Marian Załeski/. 

Ujęcie wody 

Wynola.zek rozruriązujo zagadnienie opraoo-« 
wania ujęcia wody o małych wymiarach poprze-
cznych słupowej konstrukcji wsporczej. 

Ujęcie wody według wynalazku charaktery-
zujo się tym, że zawjtora umieszczoną w koi*y-
cie rzeki lub w zbiorniku wodnym pompę /i/ 
zawieszoną na słupowej wsporcaoj konstrukcji 
/3/ i podłączoną do tłocznego rurociągu /2/, 
przy czyta silnik /k/ napędzający pompę /i/ 
jest umieszczony na słupov;oj wsporczej kons-
trukcji /3/ i)Owyżoj poziomu wód powodziowyoh, 
przy ozyin zespół słoń ony z pompy /1/, odcin-
ka tłocznego rurociągu /Z/ i silnika /kj z 
napędem jost osadzony na wsporozoj konstruk-
cji /3/ przegubowo i jest zablokowany w po-
łożeniu pionowym i w położeniu poziomym. 

/Z zastrzeżenia/ 

P.259532 86 05 16 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Bu-

downictwa Inżynieryjnego "Hydrobudowa", War-
szawa, Polaka /Henryk Płocharski, Elżbieta 
Płocharska/, 
Sposób ujmowania samowypływów wód gruntowych. 
zwłaszcza z gruntów sufozyjnychh i zespół fil-
tracyjny do ujmowania samowypływów wód grun-

towych. zwłaszcza z gruntów sufozyjnych 
Sposób %«rodług wynalazku pologa na tym, 

że wprowadza się u podłoże olomonty filtra-
oyjne przoz co powoduje się zmianę kierunków 
działania cianioń splywowyoh na wzajonini« 
przeciwnie skiorowane. Elementy filtracyjna 
umieszcza sio poniżej zwierciadła wody w od~ 

£03B 
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biornlku. Dno i skarpy odbiornika wykłada 
się olomontami płytowymi. 

Zespół filtracyjny oharakteryzuje się 
tyra, żo składa się z szorogu elementów fil
tracyjnych /3/j któro mają postać perforo
wanych rur z nasuniętymi na ni© rękawami z 
materiału filtraoyjnego. /6 zastrzeżeń/ 

E04B P. 252951 85 04 17 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa 

Węglowego, Katowice, Polska /Edward Olszew
ski, Kazimierz Tarnawa/,, 

Przegroda ścierna przeźroczysta, a zwła-
szcza okna lub drzwi balkonowe z dodat -

kowym elementem izolującym 
Przogroda ścienna przezroczysta, a zwła

szcza okno lub dx'zwi balkonowe z dodatkowym 
olomenton) izolującym rozwiązuje zagadnlonio 
poprawienia izołuoyjności tyoh przegród w 
budynkach. 

Przegroda ścienna według wynalazku ma 
wbudowane w ramio /!/ skrzydeł okiennych / 2 / 
oloracnty wioszakowo /3/, któro rozmieszczo
ne są na obwodzie ramy /i/ w dobranych ods
tępach /l, 11 lub IV> a nadto skrzydła 
okienno / 2 / wyposażono są w element izolujący 
w postaci okranu /5/, wykonanego ze sztywnej 
płyty lub wiotkiego niutoriału o odpowiednim 
oporze oioplnym i o wymiarach dobranych do 
wielkości skrzydeł okiennych /Z/. tkran /5/ 
wyposaż o., ry jest w elementy łącznikowo /6/ f 
roziuioazozono odpowiednio na obwodzie w od
stępach /l, 1 lub i0/, odpowiadających od
stępów między olcmontaiui wieszakowymi / 3 / w 
ramio okiennej /i/.- /i zastrzożonio/ 

Listwowy sufit składany, zwłaszcza 
dla pomieszczeń okrętowych 

Wynalazek rozwiązujo problem budowy w 
okrętowych ijomioszczoniach bytowyoh sufitów 
składanych, stanowiących szczelną przegrodę 
ogniową. 

Sufit według wynalazku zbudowany jest 
tak, źo w przestrzeni ograniczonej śpianami 
/i/ pomieszczenia zawieszono są na zawiesz
kach /Z/ dźwigary sufitowe /3/, któr»i zaopa
trzono są w owalne otwory /k/. W otworach 
tych osadzono są profilowano listwy ijośno-
zaciskowo /$/, a do wewnątrz tyoh ligtew w-
prowadzono są sprężyście, profilowano, pio
nowo obrzoża listew sufitowych /6/. Skrajne 
li3twy sufitowe /ó/ iu-zytwiordzono są do 
ścian /1/ pomieszczenia za pośrednictwem elan* 
stycznych listów przy£ciomio-sufitowycli /7/, 
stanowiących jednocześnie szczelno i estety
czno obramowanie powierzchni sufitu. 

/h za3tr*zożonia/ 

E21D P. 252883 85 04 10 
Kopalnia Siarki "Siarkopol", Grzybów, 

Polska /Eugeniusz Gutman, Bronisław Małek, 
Tadeusz Dubiel, Zbigniew Klimcki/, 

Sposób uszczelniania rur okładzinowych, 
zwłaszcza w otworach wiertniczych złóż 

siarki 
Wynalazek rozwiązujo zagadnienie zapew

nienia skutecznego i trwałego uszczelnienia. 
Sposób uszczelniania rur okładzinowych 

pologa na wykonaniu płaszcza wokół rur z za
czynu comontowogo, w którym czynnikiem żaro-
bowym jest woda lub płuczka iłowa wicz^tni -
cza, z dodatkami przyśpioszaczy wiązania oo-
mentu oraz proszku alutainiowogo oraz zawiera
jącego 0,2 jo do 2 j'j włókna szklanego i korzy
stnie do 2 ji pliskrylaiuidu. /2 zastrzozenia/ 

B21C P. 252964 85 04 16 
Centrum Mechanizacji Górnictwa "Komag" , 

Gliwice, Polska /Jan Dębiec, Tadeusz Król, 
Wacław Warachim, Alojzy Biolik/ 

Wiertarka obrotowo-udarowa 
Przedmiotom wynalazku jest wiertarka ob-

.rotowo-udarowa, mająca napęd hydrauliczny, 
przeznaczona do wiorconia otworów w skałaoh 
o dowolnej twardości, zwłaszcza w węglu. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraoo-
wania wiertarki cechującoj się prostotą bu
dowy, umożliwiającą szybki montaż i domontaz 
wiertarki i łatwą wymianę uszkodzonego zes
połu. 

Wiertarka ma mechanizm udaru / 2 / usytu
owany w osi równoległej do osi mechanizmu 
obrotu /k/. Wrzeciono /'_>/ moołianizmu obrotu 
/k/ jest sprzężone suwliwie z uchwytem /7/, 
który jest połączony z dźwignią /8/, której 

E04B P. 253035 85 04 20 
Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego, 

Szczecin, Polska /Janusz Wałkoński, Marceli 
Figurski, Kazimierz Chudziecki, Benon Kasoja, 
Czesław Nycz, Marian Kołodziej , Jan Kubica/. 

http://Szczool.ii
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Jodon konioo jest oparty na sworzniu /10/ a 
przooiwlogły leonieo znajduje się w obszarze 
dasiałania b i jaka /3/ mechanizmu udaru /2/. 

/3 zastrzeżenia/ 

B21D P, 252932 85 04 15 
Gwarectwo Budownictwa Górniczego, Zakład 

Budowy Szybów, Bytom, Polska /Mieczysław Mi
chałowicz, Andrzej Mijalski/. 

Sposób łączenia elementów, zwłaszcza 
obudowy betonowej głębinowychszybów 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco

wania sposobu umożliwiającego proste i sku-
toozne łąozonio olemontów obudowy wstępnej 
betonowej głębionych szybów. 

Sposób polowa na spięciu dwu elomontów 
za pomocą pręta opinającego /1/, nagwintowa
nego z obydwu końców lub spęozonogo z jodne-
go końca. Pręt ton umieszcza się w otworach 
dwu uchwytów mocujących /2/f których trzpień wprowadza się do znanyoh otworów /3/ w obu
dowie /k/, a całość ociąga się nakrętkami 
/5/ » podkładkami /6/. /i 'zastrzeżenie/ 

pewne łączenie elementów Maszyn i urządzeń 
przy jednoozesnym zapewnieniu możliwości od
wracania łącznika w zależności od kształtu 
końcówek łączonyoh elementów. 

Rewersyjny łącznik ma 00 najmniej dwa 
kształtowe wybrania /2/ i /3/? a n a zewnętrznej powierzchni ma symotryoznio usytuowane ro
wki /V, przy ozym długość łącznika /1/ wraz z 
kształtowymi wybraniam! /Z/ i /3/ jost taka, 
aby można było zminiinalizoxrać odległość między 
końcówkami /5/ i /8/ łączonych olemontów. 
Roworsyjny łąoznik możo być zastosowany w bu
dowie maszyn i urządzeń, w konstrukcjach gdzie 
je3t ograniczona swoboda montażu i demontażu 
połąozeń. /5 zastrzeżeń/ 

E21D P. 253OOO 85 04 17 
Zakład Robót Górniczych, Katowice, Polska 

/Eugeniusz Kosta, Zdziaław Śmiałek, Antoni Go-
łaszewski, Kazimierz Zaucha, Paweł Kot/. 

E21D P. 252947 85 04 15 
Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo Węglowe, 

Kopalnia Węgla Kamiennego "Rydułtowy", Wodzi
sław Śląski, Polska Henryk Szymiczek, Adolf 

Widera, Paweł Cioślik, Franciszek Gaszka/ 
Sposób zabezpieczenia stropu przy likwidacji 

scian z obudową zmechanizowaną 
Wynalazek rozwiązuje zagadnionio zmniej-

szonia kosztów i px,acoohłormośoi zabozpiecze-
nia przy jednouzosnytn zapewnieniu wysokiej je
go skutecznośoi. 

Sposób wodług wynalazku polega na tym, że 
przed końcom wybiogu ściany zakłada się nad 
stropnioe sekoji obudowy /1/ tkaninę /3/ i mo
cuje do stalowych lin /2/ rozpinanyoh wzdłuż 
śoiany. Liny /2/ łączy się ze sobą dystansowy
mi uohwytarai zakładanymi w poprzecznych rzędach 
w odległościach ni© przekraczających szero
kości kilku sekcji obudowy /1/ i układanymi 
pomiędzy nimi rzędami drov/nianych okładzin. 

Utworzona w ton sposób konstrukcja stano
wi rodzaj sztuoznogo stropu o równej wytrzyma
łości. /1 zastrzeżenie/ 
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S p o s ó b s t a b i l i z a c j i p o ł ą c z e ń śrubowo-
-c iernych zbrojenia szybowego 

P rzedmio tom w y n a l a z k u j o s t s p o s ó b s t a b i 
l i z a c j i p o ł ą c z o u i i r u b o w o - c i o n i y c l i z b r o j o n i a 
azybowogo , w ł a s z c u a v s z y b a c h mokrych wypo
s a ż o n y c h w u r z n d z o n i a w y c i ą g o w e . 

V y n a l a z o k i ' ozwiązu jo z a g a d n i e n i e z w i ę k -
a z o i i i a s U u t o o z n o ś c i o t a b i l i z a o j i p o ł ą c z e ń . 

S p o s ó b wodług w y n a l a z k u p o l e g a n a tym, 
żo po wyp ionowan iu p rowadn ików i zmontowan iu 
oloimmtów po ł rpozon ia dżwigai*ów /^/ z p r o w u d -
u i k a m i , wolna p r z o s t r z o u k a ż d e g o o tworu /h/ 
p o d ł u ż n o g o w y p e ł n i a s i ę o d p o w i o d n i o mocnym 
1 odporny™ na u d o r z o n i a tworzywom. 

/Z zastrzeżonia/ 

E21D P. 256953 T 85 12 18 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa 
Górniczego "Budokop", Mysłowice, Polska 
/Bogusław Ciałkowski, Józef Małoszeweki, 
Kazimierz Rułka, Jan Juraszek, Tadeusz 
Dziedzic/. 

Strzemię podatnej obudowy górniczej 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opra

cowania strzemienia dwujarzmowego do Łącze
nia elementów odrzwi górniczej obudowy oe« 
ohująoego się korzystną charakterystyką 
pracy przejawiającą się stałą tmrtośoią 
podporności niezależnie od wielkości zsuwu 
i u,sytuo'.;ania w złączu. 

Jarzmo górno / 2 / ma dwa symetryoznie 
rozmieszczone zabieraki /5/» korzystnie od» 
gięte z poziomych kołnierzy, tak usytuowa-
ne, że po zmontowaniu połączenia obudowy, 
sięgają poniżej górnej krawędzi jarzma doi. 
nogo /i/, a podczas zsuwu obudowy możliwe 
jest kątowe odohylenie śrub / 3 / kształto
wych, o kąt mniejszy od kąta tarcia staty-
oznogo pomiędzy jarzmem i kształtownikiem 
obudowy. /1 zastrzeżenie/ 

E21F P. 257688 86 01 29 

Pierwszeństwo: 85 01 30 - RFN 
/nr P 3502997.8/ 

Bergwerksverband GmbH, Essen, Republi
ka Federalna Niemiec, Bayer Aktiengesel -
Isohaft, Leverkusen, Republika Federalna 
Niemiec. 

Sposób konsolidacji formacji 
geologicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opra
cowania sposobu umożliwiającego wyelimino
wanie konieczności dodawania do mieszaniny 
reakcyjnej oleju rącznlkowego. 

Sposób konsolidacji formacji geologi
cznych w górnictwie podzielonym lub w eksp
loatacji podziemnej przez wprowadzenie 
przereagowujących, z utworzeniem poliure
tanów, reakcyjnych mieszanin zawiex*a jących 
składnik poliizooyjanianowy, składnik po-
liolowy i ewentualnie środki pomocnicze i 
dodatkowe do konsolidowych formacji, cha
rakteryzuje sio tym, że jako składnik po
lio Iowy stosuje się mieszanki organiczny
ch związków wielowodorotlenowych o licz
bie hydroksylowej 100-800 z jeduowodorot-
lenowymi alkoholami o masie cząsteozkowej 
32-ćOO, przy czym ilość wymienionych al
koholi stanowi 0,01-20 '/» wagowych całości 
składnika poliolowego. /2 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ F 
MECHANIKAj OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

niowych sprężarek osiowych oraz podniesienia 
jakości tych wirników. 

Sposób wytwarzania wirnika wielostopnio-.' 
wej sprężarki osiowej pologa na tym, że tar-
ozę wornika przód spawoniom poddajo się raooha-
nicznoj obróbce wykańczającej, mooujo się tar
czę na ucisk w jodon zospół i łączy jo zo so
bą w jednoj operacji za pomocą spawania elek
tronowego. 

Uiz-nik wiolostopniowoj sprężarki osiowej 
zawiera szereg tarcz /i,2,3 «•• "/, przy czym 
każda z tych tarcz, opróoz ostatniej, ma pio-
rśoieniowy występ dla łączenia na wcisk sąsia-

F01B P. 252757 85 04 03 

I n s t y t u t Lotnic twa, Warszawa Polska 
/Henryk Zatyka, Marian Chrzanowski / . 

sposób wytwarzania wirnika wiolostopniowej 
sprężarki osiowej, wirnik wielostopniowej 
sprężarki osiowej oraz przyrząd do mocowa-
nia tarcz wirnika w jeden zespół 

Wynalazek rozwiązuje zadudnienie obniżę-nia kosztów wytwuz>zuniu wiiuiików wiol os t op -
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dujących z© sobą taroz /i , 2, 3 ••« n/ przed 
ich spawaniem. Pierwsza tarcza /i/ zawiera 
wownętrzny występ / 7 / z gwintowanym otworom 
trzpienia przyrządu mocującego tarczo wir
nika. Ostatnia taroza /n/ ma podtoczonie, w 
którym usytuowana jest tarcza dociskowa przy
rządu mocującego tarcze wirnika. 

Px-zyrząd do mocowania taroz wirnika w 
jodan zespół przód spawaniem zawiora trzpień 
/9/ zakończony z obu stron gwintem, oraz ta
rczo dociskową /10/ osadzoną na trzpieniu. 
Trzpień /9/ poląozony jest z występem / 7 / 
tarczy /i/ wirnika za pomocą gwintu. Tarcza 
dociskowa /10/ opierająca się zewnętrznym 
obrzeż in o podtoczenie ostatniej tarczy /n/ 
wirnika ma gniazdo /11/, w któi"ym usytuowa
ny jest stos sprężyn talerzowych. /12/ doci
skany za pomooą podkładki /13/ t nakrętki 
/\h/. /6 zastrzożoń/ 

F01D P. 252950 85 04 15 
Huta im. Edmunda Cedlera, Sosnowiec, 

Polska /Przemysław Podsiadło, Włodzimierz 
Kaim/. 

Tłumik hałasu 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniej

szenia, natężenia hałasu powstającego przy 
zrzucie sprężonej pary wodnej z kotła paro
wego. 

Tłumik hałasu ma na wlocie główną komo
rę wytrąoaoza /2/, a nastęjjnie komory szere
gowo- przen;ionno, które stanowi komora roz-prężacza /S/ i komora wytrącacza /9/. Główna 
komoi^a / 2 / wyposażona jest w płyty przyście
nno /3 i h/ i płyty contralno /*> i 6/ oraz 
zakończona jost stosem rur /7/« Komora roz-
prężaeza /8/ jost pusta, a w komorze wytrą
cacza /9/ usytuowano są płyty przyścienne 
/k/ i płyty centralne /ć/. Ostatnia w szere
gu komora wytrącacza /9/ stanowi wylot do . 
atmosfery. /7 zastrzeżeń/ 

F02D P. 252939 85 04 16 
Przemysłowy "instytut Automatyki i Pomia

rów "HERA-PIAP" , Warszawa, Polska /Zbigniew 
Prokopowicz, Maciej Wróbel, Zbigniew Pietru
siński/ . 

Eloktroniczny regulator prędkości obroto
wej silników spalinowych 

Celem wynalazku jost opracowanie elek
tronicznego regulatora prędkości obrotowej 
silników spalinowych 0 strukturze proporojo-
nalno-całkująoo-różniczkująoej, z nastawia
nym odchyleniem charakterystyki statycznej, 
o dużej odporności na przemysłowo zakłóce
nia elektryczne. 

Regulator według wynalazku ma na wejś
ciu dira. węzły sumujące /1, 2/, z któryoh 
pierwszy sumuje sygnał /U/ zadanej prędkoś
ci obrotowej oraz sygnał /Xn/ chwilowoj prę
dkości obrotowoj silnika i na wyjściu które
go otrzymuje się sygnał /tf-Xn/ błędu prędko
ści obrotowej, który z kolei jest sumowany 
w drugim węzie sumującym / 2 / z sygnałem /Xo/ 
odchylenia charakterystyki statycznoj, na 
wyjściu którego otrzymuje się sygnał /W-Xn~ 
-Xo/ błędu odchylenia charakterystyki staty
cznej . 

Sygnał wyjściowy piorwszego węzła sumu
jącego /i/ i drugiego węzła sumującego /Z/ 
po obróbce odpowiednio w członie różniczku
jącym /3/ oraz w członie całkującym /k/ i cz
łonie proporcjonalnym /5/, są sumowano w 
trzecim węźle sumującym /7/, na wyjściu któ
rego otrzymuje się sygnał /U/ zadający poło
żenie organu sterującego dopływom paliwa /9/< 
Z kolei sygnał- ton jest sumowany z sygnałem 
/X / położenia ox\_,anu sterująoogo dopływom 
paliwa /9/ w czwartym węźle sumującym /8/, 
na wyjściu którego otrzymuje się sygnał /U-
-X / błędu położenia organu sterującego do
pływom paliwa /9/, powodujący odpowiednią 
korekcję jego położonia. /3 zastrzeżenia/ 

F02M P. 258019 86 02 19 
Pierwszeństwo: 85 02 20 - Szwajcaria 

/771/85-3/ 
BBC Aktiongosollschaft Brown, Bovori and 

Cio., Baden, Szwajcaria. 
Turbosprężarka doładowująca napędzana 

gazami spalinowymi 
Celem wynalazku jest obniżenie w turbo

sprężarkach doładowujących napędzanych gaza
mi spalinowymi ciśnionie ładowania przy ob-
ciążoniu całkowitym, bez pogorszenia sprawno
ści turbin. 

Turbosprężarka według wynalazku, w której 
łopatkom wirującym jest przyporządkowano ło-
patkowo urządzenie kiorująoo, składające sięy 
z głównego wieńca kierującego i bocznego wiea-
ca kierującogo z wzajomnio oddzielonymi ka

nał ami dopływowymi, przy czym dopływ gazu 
spalinowego do bocznego wieńca, jest sterowany 
klapą, charakteryzuje się tym, że boczny wie-
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nieo kierujący / 8 / leży na mniejszej średni
cy niż główny wieniec kierujący /7/, przy 
czym klapa /h/ joat umieszczona od strony do 
pływowej wieńca /8/_. /k zastrzeżenia/ 

F02N P. 252880 85 04 11 
Fabryka Wyrobów z Proszków Spiekanych, 

Łomianki, Polska /Józef W. Kociel/. 

Mechanizm blokujący powtórzenie rozruchu, 
zwłaszcza w stacyjkach, pojazdów, saniochodo-
wych 

Colem wynalazku jost opracowania nieza
wodnego w działaniu mechanizmu blokującego 
powtórzenie rozruchu. 

Mechanizm wodŁUG wynalazku ma zapadkę 
/5/ umieszczoną obrotowo na kołku /k/ usytu
owanym w zagłęoioniu /Z/ korpusu zamka /i/, 
zakończoną krzywką /6/ z wypukłą powierzch
nią zewnętrzną /17/ oraz z powierzchnią wew
nętrzną /l9/» tworzącą z powierzchnią skośną 
/l8/ zaczep /20/, przy czym zapadka /5/ utrzy

mywana jest w położeniu stabilnym przez 
sprężynę / 7 / osadzoną na kołku /3/. 

/3 zastrzeżenia/ 

F02N P. 256857 T 85 12 13 
Krajowa Państwowa Komunikacja Samochodowa, 

Oddział w Łańcucie, Łańcut, Polska /Jan Rajzer, 
Adam Tendaj/. 

Sposób i układ do podgrzewania paliwa 
w pojazdach samochodowych podczas nis-
kich temperatur 

l.ynalazok rozwiązujo problem wyelimino
waniu możliwości zamarzania paliwa w pojaz
dach samochodowych oraz ułatwionia rozruchu 
silników spalinowych w warunkach niskich 
temperatur. 

Sposób podgrzewania paliwa w pojazdach 
samochodowych poleca na tym, że ogrzane w 
ozasie chłodzenia silnika spalinowego medium 
kieruje się do zbiornika paliwa, gdzie krążąc 
v obiegu zamkniętym ogrzewa paliwo znajdując© 
sie w tym zbiorniku. 

Układ wodł.ug wynalazku składa się z sil
nika spalinowego /i/ połączonego przewodami 
rurkowymi /2 i 3/ z chłodnicą /U/ wypełnioną 
cieczą chłodzącą ten silnik oraz ze zbiorni
ka paliwa /5/ z umieszczoną w nim grzałką rur
kową /6/, której jeden kcnieo za pomocą prze
wodu rurkowego / 7 / dołączony JGst do przewo

du rurkowego /Z/ chłodnioy /U/, a druci jej 
koniec za pomooą przewodu / 8 / do przewodu /3/ 
chłodnicy /k/. /h zastrzeżenia/ 

F03D P. 256293 T 85 11 14 
Stanisław Jończyk, Kielce, Polska /Sta

nisław Jończyk/. 
Wentylator z ruchomymi łopatkami 

Celem wynalazku jost skonstruowanie wen
tylatora przeznaczonego do napędu lotni, śmi
głowców i samolotów, odznaczającego się sto
sunkowo dużą siłą nośną. 

Wentylator zbudowany jest z koła /1/, na 
którego obwodzie zewnętrznym przymooowano są 
promieniście do koła / 1 / walce /z/ z łopat
kami /3/. Podczas obrotów koła /i/ wokół osi 
/"A"/ obracają się walce /Z/ z zamocowanymi 
na nich Łopatkami /3/ wokół osi /"D"/« 

/Z zostrzeżonia/ 

F04B P. 252754 85 04 03 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 

Urządzeń Klimatyzacyjno-Wentylacyjnych i Od
pylających "BAROWENT", Katowice, Polska /Jan 
Radwański, Marian Koński, Karol Pawelski, 
Henryk Kołodziej/. 

<*3 



44 DIULETYN URZCDU PATENTOWEGO Nr 21 /335/ 1986 

Agregat kondndensacyjny do suszenia 
gazów 

Calem wynalazki Jest opracowanie konstru
kcji sprawnego i trwałego agregatu kondensa
cyjnego do suszenia gazów metodą wykraplania 
oząstak wody na zimnych ściankach chłodnicy. 

Agregat kondensacyjny do suszenia gazów 
składa się z obudowy i szeregowo połąozonyoh: 
sprężarki /S/, syfonu /Sy/, zaworu zwrotnego 
/ZW/, skraplaoza /WS/, odwilzaoza ozynnika 
chłodniczego /OD/, termostatycznego zaworu 
rozprężnego /TZ/ i wymiennika parownika /WP/. 
Między sprężarką /S/ i zaworem zwrotnym /ZW/ 
usytuowany jest jeden element grzejny /EG/, a 
drugi element grzejny jest usytuowany przy 
skraplaozu /WS/. 

Agregat ma dwa wloty powietrza, z których 
Jedoń jost usytuowany przy wymienniku parow
nika /WP/, a drugi przy sprężarce /S/ oraz ma 
Jeden wylot powietrza usytuowany przy skrap
laozu /WS/ elektrycznej nagrzewnicy /NE/. Sy
fon /Sy/, element grzojny /EG/ i zawór zwrot
ny /ZW/ znajdują się po stronie tłocznej sprę
żarki /S/, a termostatyozny zawór rozprężny 
/TZ/ połączony je3t z kolektorem, który z ko
lei połączony jest przewodom z wymiennikiem 
parownika /WP/. Przewód łąoząoy termostatyoz
ny zawór rozprężny /TZ/ z kolektorem jest w 
tyra kolektorze zagłębiony. Agregat kondensa
cyjny do suszenia gazów ma zastosowanie prze
de wszystkim do suszenia tarcicy, płodów ro
lnych i leśnyoh. /1 zastrzeżenie/ 

F15B P. 252865 85 04 09 
Zakłady Urządzeń Okrętowych "Hydroster" , 

Gdańsk, Polska /Aleksander Nienartowicz, 
Leszek. Sitkiewiez, Jerzy Gross/. 

sterownik proporcjonalny 

Calom wynalazku jout et.otuitruowtinie pro
stego w budov.i«j storowni.ka zapewniającego 

JUzyskanie beztaroiowego prowadzenia talerzyków 
w całym skoku uginnnia sprężyny. 

Sterownik proporojonalny przetwarzający 
sygnał ciśnienia na kątowe wychylenie propor
cjonalne do wartości ciśnienia, składająoy się 
ze sprężyny, korpusu, dźwigni 1 tłoków steru
jących, oharaktoryżuje się tym, że talerzyki 
/ 7 / ustalające sprężynę /6/ przy kącie /#/ wy
sterowania dźwigni /li/ równym zero, są osadzo
no promieniowo w gniazdach /15/ korpusu /z/ i 
jednocześnie wewnętrzną powierzchnią /16/ na 
stożkaoh / 5 / połączonyoh sztywno z tuleją /3/ 
sterującą poprzez rolkę /12/ dźwignię /i 1/ 
sterownika. /1 zastrzeżonie/ 

F15B P. 252934 85 04 15 
Centrum Mechanizacji Górnictwa "KOMAG", 

Gliwice, Polska Włładysław Wołek, Jan Tylek/. 
Rozdzielacz hydrauliczny trójdrogowy 

Wynalazek rozwiązuje zag-adnionio opracox^a-
nia konstrukcji rozdzielacza zapewniającego a-
utociatyczne przostorowanie się jodnogo siłowni
ka w uzalożnioniu od innych odbiorników. 

Rozdzielacz wodług wynalazku na w korpusie 
/i/ wykonany wzdłużny kanał /15/ zawarty mię
dzy komorą zasilającą /16/ połąozoną za źród
łem zasilunia, a ciśnieniową komorą /17/ znaj
dującą się pod tłokiem /13/ suwaka /i8/, przy 
ozym robooza powierzchnia /F _/ w komorzo /17/ 
jest mniejsza od roboczej powierzchni /F,„/ 
tłoka /13/, zaś powiorzchnia /F..,,/ jost więk
sza od sumy roboczej powierzchni /F.-/ i ro-
boozej powiorzchni /F-/ grzybka /5/ zaworu 
zasilającego. 

Rozdzielacz służy do zdalnego starowania 
siłownikami, mającymi szczególno zastosowanie 
w hydraulico górniczoj. /1 zastrzeżonie/ 

F15B P. 252976 85 04 17 
Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych, 

Kobyłka, Polaka /Władysław Bortkiewicz/. 
Układ hydrauliczny stanowiska badawczego 

siłowników hydraulicznych 
Golem wynalazku jest opracowanie konstruk

cji układu hydraulicznego zapewniającego uzyska
nie hydrostatycznej przeciwwagi komponsująoej 
ciężar wysięgnika. 

Układ hydrauliczny przeciwwagi hydrosta
tycznej dla wysięgników teleskopowych i kra
towych żurawi oacio jozdnyoh, mc jacy oylindor 
'hydrostatyczny nurnikowy, zawory i rozdzia-
laozo połączono z przewodom zasilania i ste
rowania, charakteryzuje się tym, że cylinder 
hydrauliczny nurnikowy /3/ podpierający wy-
sięgnik żurawia jest połączony przewodem /9/ 



Nr 2 1 /335/ 1986 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 45 

z akurauiatorani hydraulicznym /6/ i zaworami 
zwrotnymi /3/ i /7/, przy czyni przed zaworom 
zwrotnym /5/ jost zawór przolowowy /'♦/» a 
zav.-ur zwrotny / 7 / storowany ciśnieniem z roz
dzielacza / 8 / łączy akumulator hydrauliozny 
/6/ zo zbiox<nikiom. /1 zastrzeżenia/ 

F15B P. 252977 85 04 17 
G01H 

Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanvoh, 
Kobyłka, Polska /Marian Gaweł, Krzysztof 
Boguszewski/. 
Układ hydrauliczny stanowiska badawczego 

siłowników hydraulicznych 
Przedmiotem wynalazku jest układ hydra

uliozny stanowiska badawozego przeznaczonego 
do badań trwałości siłowników hydraulicznych, 
szczególnie siłowników pracujących przy wyso
kich ciśnieniach i dużych pojemnościach sko
kowych. 

Wynolazuk rozwiązuje zagadnienie zmniej
szenia energochłonności układu. 

Układ hydrauliczny wodług wynalazku cha
rakteryzuje się tym, że ma dwa współdziałają
ce zo sobą obwody Liydrauliozno, z których Je
den realizuje obciążenie zewnętrzne, a drugi 
realizuje ruch posuwisto - zwrotny, przy czym 
piorwszy z nich składa się z dwóch siłowników 
hydraulicznych - badawczego / 3 / i oporowego 
/Z/, połączonych zo sobą mechanicznie tłoozy-
skoini i hydraulioznio dwiema gałęziami łąozą-
oyini komoi^y podtłokowo i komory nadtłokowe 
podłączono do rozdzielacza /5/» który łączy 
przBini.otmip jodną gałąź z akumulatorem /6/, a 
drugą gałąź zo zbiornikiem /i/, natomiast dru

gi obwód realizujący ruch posuwisto - zwrot
ny składa się z dodatkowogo siłownika hydrau-

lioznugo /h/ połączonego mechanicznie z siło
wnikami / 2 / i / 3 / i zasilanego z pompy /9/ 
poprzez rozdzielacz /11/. /2 zastrzożenia/ 

F15B P. 256667 T 85 12 05 
Fabryka Elementów Obrabiarkowych "PONAR-

WADOWICE", Wadowice, Polska /Franciszek Kol-
ber, Adam Topolski/. 

Zawór sterowany elektrycznie 
proporcjonalnie 

Celem wynalazku jest ułatwienie obsługi 1 
wytłumienie drgań zaworu. 

Zawór według wynalazku ma dyszę regulacyj
ną /i/, której średnica przedniej cizęśoi cylin
drycznej /k/ od strony przysłony /6/ jest mniej
sza od średnicy tylnej ozęści gwintowanej 
/5/. Zawór stosowany jest w układach hydrauli
cznych, gdzie ustala wartość ciśnienia propor
cjonalną do wartości prądu w elektromagnesie. 

/Z zastrzeżenia/ 

F15B P. 257044T 85 12 20 
Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego "POLMO", 

Gorlice, Polska /Wiesław Kozłowski, Stanisław 
Szpyrka, Wojciech Ciulis, Stanisław Michalik/, 
Zbiornik sprężonego powietrza z oddzielaczem 

zwłaszcza do agregatów sprężarkowych 
Celem wynalazku jost opraoowanio konstruk

cji taniego i prostego w budowie zbiornika, z 
zabudowanym w jogo wnętrzu oddzielaczem cząs
tek wody i oloju. 

Zbiornik wodług wynalazku ma oddzielaoz 
wykonany z dwu rurok /k/ wygiętych xv kształcie 
litery "L", połączonych z króćcami wlotowymi 
/3/ i skierowanych skośnie w dół i dośrodkowo 
w kierunku góm3j części jednej dennicy /Z/ 
tak, że przylogują do wownętrznoj powierzchni 
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dennicy, uninmio»t osio rurek /k/ w rzucie 
poziomym tworzą miedzy sobą kąt v granicach 
hO - kj . Zbiornik wodług wynalazku służy 
między innymi do zmniejszenia zmian ciśnie
nia występująoyoh wskutek niorównoraiornogo 
poboru sprężonego powłetz-za oraz nierówno-miorności praoy sprężarki, a także wstępne
go oddzielania wody i olaju z powietrza. 

/i zastrzeżenie/ 

F16D P. 255047 T 85 08 16 
Zakłady Płyt Wiórowych, Wieruszów, Pol

aka /Jerzy Błasiak, Czesław Szwałek, Boles
ław Chruściński/. 

Promieniowe sprzęgło pneumatyczne 
Celem wynalazku je3t opracowania konst

rukcji sprzęgła z oponą o profilu otwartym. 
PrDtnioniowe sprzęgło pneumatyczno cha-

ra!*teryzujo się tym, że ma oponę /i/, wew-
wnątrz któroj znajduje się pierścień / 2 / przy
legający z jednej srroiiy poprzez obrzeże /3/ 
do tarczy sprzęgła /h/, a z drugiej strony 
poprzez obrzeże /'Ja./ do pierścienia zo-
v»'tn, trznogo /5/ f przy czym całośó jost skró
cona tworząc na obwodzie zamkniętą komorę 
/6/, do któroj doprowadza się sprężona po-
wiatrzci otworami /7, 3, 9 i 10/, wykonanymi 
w piai-śoioniu /Z/ tarczy sprzęgła /k/ i wa
la /11/ i zabezpieczonymi przed wypływom po
wietrza ceownikiom /12/. /2 zastrzożeaia/ 

F16D P. 256148 T 85 11 06 
Biuro Projektów Przemysłu Koksochemicznego 

"Koksoprojekt", Zabrze, Polska /Lucjan Wypich, 
Krzysztof Płaczek, Kazimierz Wnęk/. 
Ramię z bezpiecznikiem przeciążeniowym dla 
połączenia dwóch indywidualnych urządzeń 
jezdnych 

Celem wynalazku jost opracowanie konstruk-
oji ramiennoj z bozpiecznikiora pozwalają
cym na wyeliminowania uszkodzeń dźwigni lub 
ramion łączących elementy poruszająoe się. 

Rumię z bozpluczuikie;:i przeciążeniowym 
dlit połączenia dwóch indywidulunych urządzali 
jezdnyoh, szczególni o dla połączenia elemen
tów maszyn obsługujących baturię pioców kok
sowniczych, ohaiaktaryzujo się tym, ze ramię 
/ 1 / judnogo urządzania mająca otwór / 2 / , pia
stę /3/, dźwignię /^/, wyrzutni!; /5/ ze sprę
żyną /6/ jost połączono z jurzmom / 7 / mającym 
otwory i o'* /9/ z przogubum /10/, z prowadni
cą /i \J i bozpiooznikiom /12/ oraz z olomon-
tom /16/ druyio^o urządzoniu jozdnago. 

/Z zastrzeżenia/ 

F16D P. 257626 86 01 24 

Pierwszeństwo: 85 01 24 - Wielka Brytania 
/nr 0501822/ 

Rudolf Richard Castans, Londyn, Wielka 
Brytania. 

Sprzęgło osiowe, bezpoślizgowe 
Celem wynalazku jost opraeowanio konstru

kcji sterowanego sprzęgła osiowego, bozpośli-
zgowego mogącego służyć do przekazywania mo
mentu obrotowego w dwóch kierunkach lub w je
dnym kierunku, z jednoczasnym połnioniera roli 
mechanizmu wolnego biegu przy obrotach w dru
gim kierunku. 

Sprzęgło według wynalazku ma człon wewnę
trzny /\k/ i człon zewnętrzny /18/, umieszczo
ne obrotowo wokół osi /12/, przy czym powie
rzchnie obrotowe /l6,20/ obu członów są częś
ciami hiperboloidy, zaś w promieniowej szcze
linie /22/, między powierzchniami /16, 20/ 
członu wewnętrznego /l'l/ i członu zewnęLrzno-
go /18/ sprzęgła, umieszczono są wałki /26/. 

/10 zastrzożoii/ 

F16D P. 257955 86 02 13 
Pierwszeństwo: 85 02 13- Wielka Brytania 

/nr 8503669/ 
Lucas Industries public limited company, 

Birmingham, Wielka Brytania. 
Samozaciskający hamulec tarczowy 
ijanozaciskajacy harauloc tarczowy, w któ

rym obrotowo tarczo cierne /i/ 2 wykładzina
mi x materiału ciornego kontaktują się z od
dalonymi, przeciwległymi powierzchniami ha-
, mującyiai w obudowie /k/ za pomocą płyt doci
skowych /5, 6/, umieszczonych pomiędzy tar
czami ciernymi i wyooutrowanycli aa iłomooą. 
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staojonarnyoh występów pilotujących, przy czym 
kulki /10/ lub wnł oczki są uuiiaszoaona we ws
półpracujących, przeciwległe nachylonych wgłę-
bioniach w sąsiadujących powim^zohniaoh ozoło-
wyoh płyt dooiakowych, zaa rozpoozęcio hamowa
nia odbywa się przez przesunięcie płyt docis-
Uow>*oh kątowo w przeciwnych kiorunkach, po 
czym płyty dociskowa odsuwają się ua bok wsku
tek, tendencji kulok lub wałoczków do podjeżdża
nia na zbocza utworzono przez krawędzie wgłę
bień, aż do styku z tarczami ciernymi, docis
kanymi do styku z powiorzohniami hamującymi, 
przy czym płyty dociskowo obracają sio wraz z 
tarczami ciornymi, dopóki jodnn z nich nie zo
stania przy trzy mną poprzez występ /hht k5/ na 
płyoie, zaczepiający o zderzak w obudowie, zaś 
druga płyta dociskowa kontynuuje ruch kątowy, 
realizując oddziaływanie wspomagające, charak
teryzuje się tyra, że kątowo położenia płyty 
dociskowej w cofniętym położeniu zwolnionego 
hamowania jost określone przez człon nar.tawczy 
/23/, który współpracuje z płytą i którego 

położenie jest regulowane. 
/8 zastrzeżeń/ 

F16J P. 252937 85 04 15 
Antoni Gacek, Bielsko - Biała, Polska 

/Antoni Gacek/. 
Zespół, uszczelniający zwłaszcza do maszyn 

wirnikowych 

1/ynalnzok rozwiązuje zagadni enio opraco
wania konstrukcji zespołu uszczelniająoego 
cechującego 3ię podwyższoną trwałością eksplo
atacyjną oraz ułatwionym procesem wytwarzania. 

Zespół uszczelniający ma zarówno na tu-
lei ochronnej /Z/ pod wtórnym pierścieniem u-
szozelniającyra /9/ jak i na powierzchni robo
czej jednego z pierścieni ślizgowych /£/ na

niesioną warstwę tleu'^u metali A120_ o Gru
bości 0,1 - 0,5 mm, twardości 1600 ~ 1950 IIv 
i chropowatości Ra = 0,02 - 0,05 /urn, a obrze
ża /O/ tych warstw tlenków metali /tO/ znaj
dują sic w odległości /X/ mieszczącej sio w 
granicach 0,2 - 3 mm od krawędzi /k/ uskoku 
średnioowego tulsi ochronnej /z/ lub od kra
wędzi /k'/ pierścienia ślizgowego /S/„ Tule
ja ochronna /2/ jest wykonana z materiału wy-
sokoodpornogo na korozję np. z aluminium, 
stopów aluminium lub miedzi*. /1 zastrzeżenie/ 

F16K P. 252845 85 04 09 
Centrum Mechanizacji Górnictwa "KOMAG", 

Gliwice, Polska /Bernard Tomula, Krzysztof 
Karowiec, Bronisław Urbanek, Janusz Sadła-
czok/. 

Zawór odcinający sterowany 
hydraulicznie 

Celem xvynalazku jost skonstruowani o zawo
ru zamykanego bezudarzeniowo, zapowniającogo 
całkowito zabezpieczenie przed przedostawaniem 
się cieczy z komory roboczoj do hydraulicznej 
i na odwrót. 

Zawór ma pneumatyczną komorę /k/ z co naj
mniej jednym otworom ,/5/f usytuowaną między 
roboczą komorą /Z/ a hydraulicznym siłoimikisa 
/3/» który ma nad tłokiem /9/' co najmniej ja-
don odpowietrzający otwór /\k/, przy czym ko
niec tłoczyska /10/ tłoka /9/ hydraulicznego 
siłownika /")/ i koniec trzpienia /l/ odcina-
jąoogo elementu /£>/ znnjduj« się w pnacjnaty-
cznej komorze /k/. 

Zawór służy do zamykania i otwierania 
przepływu oioczy pod ciśnieniom i jo&t stoso
wany zwłaszcza w urządzeniach zrastających w 
podziemiach kopalni. /2 zastrzeżenia/ 

Fl6K P. 252870 85 04 11 
Politechnika Gdańska, Gdańsk; Gdańskie 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, Gdańsk, 
Polska /Andrzej Darski/. 

Zawór przelewowy 
tfynalazok rozwiązuje zagadnienia opraco

wania zaworu, którego konstrukcja pozwala na 
pracę przy częstotliwości granicznej, rzędu 
kilkunastu Hz. 

Zawór przelewowy raa zawioradło w postaci 
zospolu elementów sprężystych /k/, tworzących 
przewód przecięty wzdłuż osi symetrii, dociś
niętych do slabie na końcach i umieszczonych 
'w korpusie /i/ z otworami, dopływowym /6/, 
odpływowym / 7 / i spływowym /S/« Końoo olome-
ntów /h/ zamocowana aą w korpusie / 1 / od 
strony otworów /6/ i /7/, przy czym przynaj-
mnioj z jodnoj strony końca elementów /'♦/ o-
sadzono są w wybraniu /3/, umieszczonej w 
korpusie /1/, przyłączki /Z/ do napinania a-
lemontów /k/, zań otwór spływowy /B/ usytuo
wany jest w korpusie /i/ pomiędzy koiicami e~ 
lomontów /U/. /2 zastrzożonia/ 

>n 
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F16N P. 252995 85 04 17 
Zgłoszenia dodatkowe do zgłoszenia P. 245216 

Instytut Lotnictwa, Warszawa, Polska 
/Mirosław Ptaszyński/. 

Układ smarowania Łożyska maszyny 
Celem wynalazku jast opracowania konst-

rukcji ukŁadu smarowania o zwartej budowie. 
Układ smarowania Łożyska raasayuy zawie-

ra jąoy centralną magistralę olejową zasila-
ną pompą, rurkę w kształcie litery "U" oraz 
mikroponipkę usytuowana pomiędzy punktom po-
boru oloju z cantralnoj magistrali olojowaj 
a punktom oddawania przy smarowanym Łożysku 
charakteryzują się tym, za wlot /1/ rurki 
/6/ w kształoio litery "U" połączony jest z 
contralną uincistralą olejowo, /Z/, natomiast 
wylot /3/ usytuowany jost w przewoduio lau-
rowym /7/, doprowadza jącym powietrza chło-
dząca do Łożyska /k/. /1 zastrzożemia/ 

P21L P. 255259 T 85 09 03 
Centralne Laboratorium Akumulatorów i 

Ogniw, Poznań, Polska /Jerzy Kwaśnik, Jerzy 
Kunicki, Bogusław Jasiczak;, Henryk Naskręt/ 

Zestaw płyt spiekanych do Lamp 
górniczych 

Uynalnzol; i-ozwiązuje zagaiiiiianiB udosko
nalania separacji laiodzypłytowoj i zuickszo-
nia pojemności elektrycznoj lamp górniczych. 

Zostaw płyt spiekanych do lamp górniczyoh 
składu siy z płyt ujemnych /i/ umieszczonych 
w kio&zonkach izolacyjnych z tkaniny styiono-
wej /Z/ i z płyt dodatnich /3/ umieszczonych 
w kieszonkach z włókniny poliamidowej /k/. 

/i zastrzeżonio/ 

Calom wynclazku jost ziíickszonio niazawo-dnoáoi działania układu. 
Układ według wynalazku składający cię z 

czujnika jonizacyjnego połączoneco przaz filtr 
pasmowo-prz opust owy, wzmacniacz prr.du stałego, 
blok opóźniający z zasilaczem, charaktoryzu-
je się tyin, żo do bloku opóúniajncoßo /k/ po-
dłączony jost przokażnik eloktrona^notyczny 
/6/, który st;.vrujo zaworami aloktrotnacnotycz-nyuii dopływu gazu / 7 / i palnika pilotującogo 
/ 8 / oraz zapłonowym transformatorom wysokio-GO napięcia /9/. /1 zastrzożonio/ 

35 04 10 F23D P. 252869 85 04 10 
politechnika Warszawska, Warszawa; Zakła

dy Azotowa "Kędzierzyn", Kędzierzyn-Koźle; 
Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, Polska 
Andrzej Szumowski, Witold Selerowicz, Grze
gorz Sobieraj, Jerzy Bojakowski, Henryk Na
wrot, Stanisław Kopacz, Ryszard Tomczyk/. 

Palnik wirowy do reaktora wytwarzania 
gazu syntezowego 

Culem wynalazku jest takio rozwiązanie 
konstrukcji palnika, w którym gornoo spaliny 
nie kontaktują się z jego elementami, a stru-
mień jest szeroko rozłożony w przestrzeni 
reaktora. 
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Palnik według wynalazku mojąoy dwa współ-
środkowo przswody służące do doprowadzania 
jednym z nich węglowodorów 1 U D gazów zawiera
jących węglowodory w mieszaninie z parą wod
ną, a drucim Gazu utleniającego z domioazką 
pary wodnej, charakteryzuje się tyra, ze w 
przewodzie wewnętrznym /i/ ma zawirowywacz 
osiowy z rdzeniem /h/ i łopatkami /9/ stano-
wiącymi elementy powierzchni stożkowyoh. 

/h zastrzeżenia/ 

F23Q P. 252952 85 04 17 
Instytut Energetyki, Warszawa, Polska 

/Jan świrski, Viola Wróblewska, Bogusław Bo-
gucki, Edward Tarnówka, Damian Tomas, Józef 
Żyła, Tadeusz Karski, Jerzy Thamm, Stanisław 
Krupka, Zygmunt Rostkowski/. 

Urządzanie do rozpalania kotłów 
energetycznych 

Celem wynalazku jest zmniejszenie zuży
cia oleju opałowego do rozpalania kotłów a-
nercotycznych zasilanych pyłem węglowym. 

Urządzanio wedłuG wynalazku charaktery
zuje się tym, że komora spalania /i/ z zabu
dowanymi w niej palnikami olejowymi /Z/ jest 
połączona z pr^awodam /'}/ doprowadzającym 
gorąoe spaliny z komory / 1 / w a z z węglem do 
młyna węglowego /4/, który po stronie tłoczą
cej jest połąozony z cyklonem /5/ oraz do
zownikiem /6/, skąd pył węglowy je3t trans
portowany przewodami /9/ do komory palników 
rozpałkowych /7/» w colu zupalonia tego py
łu w atmosfarze wcześniej uruchomionych o-
lajowyoh palników zapłonowych /S/. 

/1 zastrzeżenie/ 

F24C P. 252918 85 04 12 
Tadeusz Lorenc, Rybnik, Walter Knapczyk, 

Żory, Polska /Tadeusz Lorenc, Walter Knapczyk/, 

Kocioł centralnego ogrzewania 
Celem wynalazku jest skonstruowanie kotła 

umożliwiającego dokładne czyszczenie powierz-
ohni ogrzewalnej kotła od strony spalin. • 

Kocioł według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że ma co najmniej jedną ścianę ru
chomą /3/, zawieszoną na zawiasach /li/ i /12/ 
dociskaną zatrzaskami /9/i/lO/ oraz olastyozne 
przewody /13/ i /lV. /3 zastrzeżenia/ 

F24H P. 252913 85 04 11 

Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszech
niania Postępu Technicznego i Organizacyjne
go "POSTEOR", Oddział w Lublinie, Lublin, 
Polska /Henryk Kopeć/. 

Ssący ciąg spalinowo - grzewczy 
z odpylaniem spalin 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie spalania 
paliw ze sprawnością pozwalającą na dużo o-
szczędnośoi paliwa. 

Urządzenie wyposażone jest w komorę 
schładzania gazów /5/, która wznosi się do 
szczytu pieca, a następnie opada i kończy się 
W komorze odpylania /€>/ z filtrem pyłów /\k/. 
Ponadto urządzonie ma stymulator ciągu /^/ z 
zastawką obrotową /10/ i wentylatorom /11/. 

/1 zastrzeżenie/ 

F24B P. 253034 85 04 20 
Józef Miśko, Poznań, Polska Józef Miśko, 
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Sposób ogrzewania wymienników ciepła i urzą-
dzenie do ogrzewania wymienników ciepła, 
zwłaszcza pasteryzatorów do ciekłych produktów spożywczych 

Sposób ofirzBWBtłia wymienników ciepła wy
posażonych w wodny obiog zamknięty, charak
teryzuje siv tym, że do przewodu wodnego 
doprowadza sir- parę wodna pod ciśnieniem w 
ilouci 1:150 do 1:10 wydatków masowych pa
ry uo wody, przy czym parę doprowadza się 
do przowodu wodnego za pompą lub przód po
mpo b Lisico pompy-

Urządzenie do ogrzewania wymienników 
ciepła składających się z zamkniętego obiegu 
wodnego z pomp;} i odbiornikiem oiopła cha
rakteryzuje się tym, że pomiędzy odbiorni
ki ora oiopła /i/ a pompą /2/umieszczony jest 
zbiornik pośredni / 3 / wyposażony xv pionową 
rurę /6/ o długości do 6 m, od góry zagięta 
do dołu, od zagięcia o co najmniej dwukrot
nie większej środnioy, zaś do przowodu /h/ 
wodnogo pomiędzy pompą / 2 / o odbiornikiem 
/i/ lub do przewodu /5/ przed pompą / 2 / bli
sko pompy doprowadzona jest rura / 7 / parowa 
perforowana, łącząca obiog wodny z kotłem 
parowym, pizy czym rura /O/ obiegu wodnego 
doprowadzona jost do zbiornika /3/ pośrod-
niago w jogo dolnej ozęyoi. /3 zastrzeżenia/ 

F25B P. 252844 85 04 09 
Inowrocławskie Zakłady Chemiczne im. 

Bolesława Rumińskiego, Inowrocław, Polska 
/Bernard Woszek/ 

Układ filtrująco-odwadniający i sposób 
wytwarzania wkładu filtrująco-odwadnia-

jącego 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyska

nia wkładu filtrująco-odwadniającego nadają-
oogo się do hermotycznych obwodów trzonowych 
stosowanych w instalacjach chłodniczych. 

Układ filtrująco-odwadniający ma postać 
monolitowego rdzenia uformowanego z odpowie
dnio przygotowanej mioszanki granulatu zeo-
litowago jako sorbentu i dwuskładnikowego 
lepiszcza organicznego zawiorającego prepo-
liiuar poliuretanowy oraz środek sieciujący 
wieloizooyjanowy. 

Sposób wodług wynalazku polega na tyra, 
że granulowany sorbent zeolitowy aktywuje 
się w temporaturze *ł00 - 50O°C w atmosferze 
powietrza, a następnie miesza się z dwuskła
dnikowym lepiszczem organicznym w stosunku 
kt\. Tak przygotowaną mieszankę suszy się w 
temperaturze 60 - 100°C po czym formuje się 
•w monolitowy rdzeń o żądanym kształcie i a-
ktywuje w temperaturze 130 - 150 C. 

/2 zastrzeżenia/ 

F25D P. 252891 85 04 10 
Kombinat Rolno-Przemysłowy "Igloopol", 

Zakład Wiodący, Dębica, Polska /Lucjan Mazur, 
Marek Rydzewski/.. 

Drzwi dwupłatowe komór chłodniczych 
Wynalazek rozwiązuje problem skonstruo

wania trwałych, niezawodnych i łatwych w ob
słudze dwupłatowych drzwi komór ohłodniozyoh 

Drzwi dwupłatowe według wynalazku chara
kteryzują się tym, zo mają płaty drzwiowe 
/ 2 / połączone nierozłącznie z łańcuchami /11/ 
sprzęgło elektromagnetyczne /<?/ odłączające 
płaty drzwiowe od motoreduktora /8/, zespół 
grzewczy złożony z dwóch równoległych ciągów 
grzałek oraz zospół sterowania automatyczne
go* » /3 zastrzeżenia/ 

F25D P. 252892 85 04 10 
Kombinat Rolno-Przemysłowy "Igloopol", 

Zakład Wiodący, Dębica, Polska /Lucjan 
Mazur, Marek Rydzewski/, 

Drzwi jednopłatowe komór chłodniczych 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonst

ruowania trwałych niezawodnych i łatwych w 
obsłudze jednopłatowych drzwi komór ohłodni-
ozych. 

Drzwi jednopłatowe wodług wynalazku oha-
raktoryzują się tym, że mają płat drzwiowy 
/Z/ połączony niorozłąoznie z łańcuchom /9/» 
sprzęgło elektromagnetyczne / 7 / odłączające 
płat drzwiowy od motoreduktora /6/, zespół 
grzewczy złożony z dwóch równoległych ciągów 
grzałek oraz zespół sterowania automatycznego 

/O zastrzeżonia/ 

F26B P. 257736 86 01 30 

Gliwickie Przedsiębiorstwo Projektowania 
i Wyposażenia Obiektów Przemysłowych "Prozap", 
Gliwice; Zakłady Płyt Pilśniowych i Wiórowych, 
Ruciane-Nida, Polska /Janusz Wasilewski, 
Ryszard Tymus, Michał Wiechowski, Wiktor 
Piątkowski/, 

Suszarnia bębnowa 
Celem wynalazku jest wyeliminowanie nad

miernego zużyoia oleju opałowego, zraniojsze-
nie jednostkowego zużycia energii elektryoz-
naj jak również kilkakrotnie zmniejszenie e-
misji związków siarki do atmosfery. 
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Suszarnia bębnowa zawierająco piec, b?~ 
bon i dyfuzor rozładowczy, charakteryzuje 
si«,v tym, zo wownątrz suszącego bębna /'l/ z-
najdują się oz tory' lub więcej kanały przep
ływowe- /i-V/, utvorzone przez cztery lub 
wiecoj cylindryczne płaszcze /3-9/ umiasz-
.czono koncantrycznio względem siobio, ścię
te na końcach wylotowych pod kątom różnym 
ud 90 , przy czyni wewnątrz przepływowych 
kanałów /1-V/ znajdują się olotnonty /10/ 
tworząoe wstęgi śrubowo utwioreteono do vev-
nvtrztioj powierzchni cylindrycznych płaszczy 
/3-9/f I-Tzy czym skok i wysokość olomontów 
/10/ tworzącyoh W3tęgi śrubowo jost inny dla 
poszczególnych kanałów przepływowych, zaś 
pomiędzy olomontami /10/ tworzącymi wstęgi 
śrubowo umieszczono są przesypowa progi /11/ 
utwierdzono do wewnętrznych powierzchni cy
lindrycznych płaszczy /5-9/ i olomontów /10/ 
tworzących wstęgi śrubowo. /h zastrzożonia/ 

F27D P. 252958 85 04 17 
Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw Ma-

szyn i Urządzeń Hutniczych "Hutmaszprojokt-
Hapeko", Katowice, Pniaka /Kazimierz Suchoń., 
Banadykt Swoboda, Edward Bom/. 

Piec z impulsowym sysytemem ogrzewania 
'.Jyna.lazok rozwiązują zagadnieniu wyko

rzystania ciepła gazów odlotowych w wielo
strofowy0'1 piecach komorowych o pracy okro-
sowoj z impulsowym sv:-jtunion ogrzowania. 

Piec wodług wynalazku w każdej zo strat 
ma niezależny zospół grzewczy, na który skła
da siv> 00 najmniej jedon palnik /'+/ o du
żej prędkości wylotu gazów spalinowych, u-

mioszczona wewnątrz przestrzeni grzewczoj 
/2/ danej strefy tennopara / 3 / dająca impuls 
do załączania i wybaczania palnika /'ł/ 
oraz zabudowany nu kanale odciążonym /9/ da-noj 3trofy rokuperator /5/ zaopatrzony w u-
rządzonia zasuwowe /S/ do automatycznego w-
łączania lub odcinania przepływu spalin przaz 
rokuperator /5/, "w zależności od togo czy 
palniki /k/ danej strofy są załączono czy wy
łączono. /1 zastrzeżenia/ 

F27D P. 257922 86 02 22 
Pierwszeństwo; 85 02 14 - Szwajcaria 

/nr 679/85-40 
Georg Fischer Aktiengosellschaft, Soha-

ffhausen, Szwajcaria. 
Sposób uwalniania rdzeni induktorowych, 
kanałów wlewowych i wylewowych itp. od 

osadów 
Celem wynalazku jost uproszczenie konse

rwacji pioca odiowniczoco i przedłużenie ży
wotności jogo wyłożenia. 

Sposób wodług wynalazku pologa na tym, 
za przoprowadza sie obróbkę roa* oi>ionago że
liwa czystym mognozjn, .a równoczośnio przoz 
parowanie dodatkowego magnezu, któi-y nie jost 
używany do obróbki, z roztopionego żeliwa wy-
płukujo sic zawieszono w nim, w wysokim stop
niu zasado*<?e, produkty reakcji, tukio jak np. 
MgO, CaO, AJ-oO-}, FaO, MgS. /3 zastrzeżeń/ 

F41F P. 252872 85 04 11 
Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska 

/Janusz Ewortowski/. 
Impulsator rakietowy 

Celem wynalazku jost skonstruowania im-
pulsotora nadającogo się do wioiokrotuogo u-
żyoia oraz zapewniającego uzyskanie io-pulsu 
siły o przabiagu prostokątnym. 

Impulsator rakietowy charakteryzuje się 
tym, żo w osi dyszy / 2 / UKioszoaony jost tłok 
różnicowy /3/ zamykający jodnyra kojcem dyszę 
/2/, zaś drugim końcem osadzony jest suwliwie 
w obudowio /V umieszczonej na przociwlogłej 
ściance korpusu / 1 / oraz podparty olemanteia 
sprężystym /5/ opartym o korek /ó/ zamykają-
oy obudowę /h/, w którym znajduje się otwór 
upustowy spalin /ó'/, ponadto w dolnej częś
ci obudowy na wewnverznaj ściance w zakresie 
przemieszczeń tłoka /'}/ usytuowany jost pod
łużny kanałak upustowy /7/, natomiast ładu
nek Główny z matoriału pędnogo, stanowi cio-
kło jjaliwo i utleniacz, umieszczono w zespo
le podawania materiału pędnego /Ii/ do komo
ry spalania /A/. /i zastrzozonie/ 
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G01B P. 252915 85 04 12 

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska 
/Henryk Frąckiewicz, Andrzej Weroński, Jerzy 
Kiołbiński, Wacław Milanowski, Marek Maj/. 

Urządzanie do pomiaru i rejestracji od-
kaztałceń powłok cienkościennych obra -
cających się cylindrów pracujących w po-

zycjach nie pionowych 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opra-

cován ia konstrukcji urządzenia umożliwiają-
cego dokładny, oiągły i wielokrotny pomiar 
odkształceń powłok cienkościennych obracają-
oyob się cylindrów. 

Urządzenie według wynalazku składa się 
z belki /i/ opartej na końcach o powierzch-
nię płaszcza, mocowanej do płaszcza najko-
rzystniej za pomocą magnesów, obejmującej 
ozęść obwodu płaszcza między dwiema parami 
nastawnych względom płaszcza podpór, między 
którymi zamocowany jest ruchomo w kierunku 
promieniowym napinany sprężyną naciskową 
trzpień /5/ zakończony stopką płaską /6/, 
nastawiany dwustronnie względem głowicy po-
miarowej /7/» której trzpiexi / 8 / pośredni 
zamocowany przesuwnie w głowicy dotyka jed-
nym końoein stopki /6/ trzpienia /5/ pomiaro-
wego i drugim końosm ramienia obrotowego dź-
wigni /9/ kątowsj, która częścią prostopadłą 
drugiego ramienia dotyka do początku /1O/ 
zespołu dźwigni /\\/% mających dwie równole-
głe osie obrotu /12 i 13/, przy czym na osi 
/13/ zamocowane jest nieobrotowo ramię /i**/ 
pisaka /i5/ na przegubio /16/, dociskanego 
do bębna /18/ rejestrującego zapis, spręży-
ną /i?/, a zespół dźwigni /li/ poprzez oś 
/13/ jest dociskany płaską sprężyną /19/ do 
dźwigni /9/» /I zastrzeżenie/ 

G01B P. 252981 85 04 18 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego -Akademia Rolnicza, Warszawa, Polska /Bogus
ław Bajkowaki/. 

Koromierz obrotowy 
Wyualazok rozwiązuje zagadnienie skonst

ruowania koromiorza obrotowego umożkiwiają-
cogo dokładny pomiar grubości koryt przy u-
zyciu niewielkiej siły potrzebnej do zagłę
bienia ostrza koroniierza w korę. 

Koromiorz obrotowy skladająoy siv z uch
wytu 1 wiertła, .charaktoryzujo siy tyra, że 
uLartLo /1/ z półokrągłym wycięciem /5/ za-
mocowano jest ti'walo na prowadnicy /2/ z po-
działką, przy czym prowadnica /2/ zamocowana 
jost w uchwycie /'♦/ i nałożony jest na nią 
suwak /'j/. / 1 zastrzeżenie/ 

P. 256775 T 85 12 11 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska /Krzy
sztof Kowalski, Janusz Zięba/. 

Cyfrowy przyrząd do pomiaru długości 
wrobionej przędzy, na szydełkarkach z 

pozytywnym podawaniem 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco

wania przyrządu zapewniającego w polni baz-
stykowy pomiar, nie ingerujący w jakimkolwiek 
stopniu w" prooos technologiczny, umożliwia
jącego dokładno nastawianie długości wrabia-
nej przędzy, poprawienie jej jakości oraz 
zwiększanie wydajności szydołkarki. 

Cyfrowy przyrząd do pomiaru długości w-
robionej przędzy na szydołkarkach z pozytyw
nym podawaniem, wyposażony w układ kalkula
torowy, charaktoryzujo się tyra, żo zawiera 
piorwszy przetwornik optoaloktroniczny /POB/, 
złożony z bębenka podawacza /BP/.i członu op
toelektronicznego /DF3/ oraz drugi przetwor
nik optoelektroniczny /POC/, złożony z tarozy 
/TC/ zaraocowanaj na przakładni cylindra szy
dołkarki i członu oiitoolektronicznogo /DFC/. 

Wyjścia pierwszego przetwornika optoele
ktronicznego /POB/ za pośrednictwem pierwsze
go układu wzmacniająco-f orruującogo /UFB/ ja- • 
st połączono z jodnyni wejściom multipleksera 
Al/t a wyjście di'ugiogo przetwox-nika optoe
lektronicznego /POC/ za pośrednictwem drugie
go układu wzmacniająco-f ox-mu,iącQgo /UFC/ jest 
polączohe z drugim wojściom multipleksera /M/» 
zaś wyjście multiploksora /U/ jest połączona 
z wejściem układu /MT/ odmierzającego okrasy 
przebiegów. Wyjścia układu /MT/ poprzez układ 
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wprowadzania danych /UVD/ jest: połączono z 
wejściom układu kalkulatora /UK/f do wyjś
cia którac° jost przyłączony człon odczytowy 
/PO/ wskazujący długość wrobionoj irrzedzy. 
Multiplekser /M/, układ /MT/ odmierzający o-
krosy przebiegów, układ wprowadzania danych 
/UMU/ ornz układ kalkulatora /Uli/ s*> i>ołą~ 
caimo z układom sterowania sekwencyjnego 
/LS/. /1 zastrzeżenie/ 

GOlC P. 252898 85 04 12 
Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska 

/Karol Kisiel/. 

Urządzenie do pomiaru różnicy wysokości 
w niwelacji, zwłaszcza precyzyjnej z wy-
korzystaniem wiazki laserowej 

Wynalazek rozwiązujo zagadnieniu automa
tyzacji pomiarów niwelacyjnych. 

Urządźoni o ma w zespolą niwolatora /ZN/ 
nadajnik /5/ sygnałów sterujących pomiarami 
na łacie /łA, LB/t połączony bezprzewodowo 
z odbioi-nikiotn /21/ rozkazów pracy, który 
poprzez układ rozdzielający i portiinrowy /20/ 
sygnałów pozycyjnych poszczególnych laserów 
/9, 1'ł/ połączony jest z nadajnikiem radio
tę loiaotryoznym /22/. l/ajucio togo nadajnika 
/22/ połączone jest z przetwornikami pomia
rowymi /23/ ł>ołączonymi także z odbiorni-
kioin rozkazów praoy /21/. Wyjście tego na
dajnika /22/ połączono jest bozprzowodowo z 
odbiornikiem radio tałornetryozriym /1Ó*/, a wy-
jścio togo odbiornika /"«ó/ połączono jest 
poprzoz analizator /-»/ i układ sterująoy /3/ 
z nadajnikiem /5/ sygnałów sterujących po
miarami, na łacio. Analizator /V poląozony 
joat także z przetwornikami pomiarowymi /15/ 
zospolu niwolatora /ZN/ oraz z układom pomia
rowym / 2 / szczątkowej nierównoloaloici osi 
oalowoj nlwelatora do poziomu. Z układom /2/ 
połączony ja«t także układ storująoy /3/ ma
jący połączenie również z układem rozdziela
jącym /11/ i z odbiornikiom eoha /18/. Urzą
dzenia zawiera takżo licznik /Zk/ krosok na 
łacio połączony z odbiornikiom rozkazów pra
cy /21/ i z układom sterowania rocznego /26/, 
który to układ'/2ó/ połączony jost także z 
układem napędowym /25/ połączonym poprzoz 
odbiornik rozkazów pracy /21/ z dotoktorom 
/ V)/. /2 zastrzeżenia/ 

w badanych punktach terenu /A, li/, połączony 
bezprzewodowo z odbiornikiem rozkazów pracy 
/21/, który połączony jost z uUladoiu rozdzio-
lająoyra i pomiarowym /20/ sy/jnałów pozycyj
nych poszczególnych laserów /*). \k/ i z prze
twornikami pomiarowymi /23/. Układ rozdziela
jący i pomiarowy /20/ połączony jost z dete
ktorom /19/ wchodzącym w skład zestawu wiru
jącego, złożonego ponadto z układu napędowo-
2° /28/, lustra daUacrczogo /29/ i pryzmatu 
pontagoualnegu /3<V :uu,::!iująccf;o wiązko lase
rową padaj-jen na.-; (. r nu la na samodziolno " lust
ro dalmiorczr? /j\/. kkład rozdzielający i po
miarowy /20/' j>>st por.r.dto połączony z ukjadon 
sterowania rfc/n^r.i /?.$/ poprzoz układ napa
dowy detektora /2j/ .M-M Z nadajnikiem tele
metrycznym /22/ pyJ'!r̂ »n>T:i z przetwornikami 
pomiarowymi /?.'J/, r. także połączonym bezprze
wodowo z odbiorniki:*.-:; radiotelor.ion trycznym 
/\6/. Odbiornik ton połączony jest noprzoz 
analizator / V i uL.i;„d storujący / V aa na
dajniki on /5/ sygnałów storujących pomiarami 
w badanych punktach terenu /A, B/, połączonym 
takż-j z analizatorom /h/. Analizator ten po
łączony jest ponadto z układem ^zecątkowoj 
niurównoległośoi / 2 / osi celowej niwolatora 
do poziomu. Ponadto, urządzenie zawiera układ 
dalmierza /13/ połączony poprzez układ roz
dzielający /11/, niwolator sanopoziomujacy 
/ 1 / i układ pomiarowy / 2 / z układom sterują-. 
"V" /3/i połączonym takżo bezpośrednio z uk
ładom rozdzielającym /i 1/. /2 zastrzeżenia/ 

G01F P. 252917 85 04 12 
Zakłady Urządzeń Technicznych Przemysłu 

lekkiego "Uniprot", Łódź, Polska /Witold 
Zając, Andrzej Zając, Donat Siekierski/, 

Ultradźwiękowy czujnik poziomu 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco

wania czujnika o prostej konstrukcji i obsłu
dze, charakteryzującego się dużą pewnością 
działania nawat w warunkach silnego zapylenia, 
przoznaczonago do sygnalizowania poziomu su
rowców luźnych oraz sypkich znajdujących sic 
w zbiornikach i często przemieszczających się 
w otoczeniu pyłu lub kurzu. 

Czujnik ma nadajnik, zawierający gonara-
tor zbudowany na wzmacniaczu operacyjnym /10/ 
oraz ma przetwornik piozoceramiozny /3/ włą
czony w gałąź ujemnego sprzężenia zwrotnego 
wzmacniacza znajdujo s±ę rezystor nastawny 
/1i/ służący do dostrajania do częstotliwości 
drgań własnych przetwornika /3/» Sygnał z na
dajnika podawany jast do odbiornika /**/, a 
następnie do układu opóźnień czasowych reali
zującego dzięki odpowiedniemu sposobowi x>ołą~ 
czenia, określono, wymacano funkcjo. Układ o-
póżniou czasowych stoi-uja przekaźnikiem wyjś
ciowym /9/. /I zastrzożanie/ 

C01C P. 252899 85 04 12 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska 
/Karol Kisiol/. 
Urządzanie do pomiaru różnicy wysokości 

z wykorzystaniem wiązki laserowej. 
VynaJazok rozwiązują zagadnienie automa-

tyz;<oji pomiarów niwolacyjnyoh. 
Urządzania ma v; zospolo niwolatora /ZN/ 

nadajnik /5/ sygnałów storujacyeh pomiarami 
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G01H P. 256930 T 85 12 19 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Po

lska /Adam Lipowczan,, Tadeusz Rabsztyn, Kry
stian Dyla/. 

Iskrobezpieczny miernik drgań 
Wynalazek rozwiązuji; zagadnienia opraco

wania miernika drgań do oceny stanu technicz
nego maszyn i urządzeń, zwłaszcza w warunkach 
zagrożenia wybuchowego gazów i pyłów. 

Miernik ma bnzstykowy blok /5/ sterowa-
nia, połączony z jednej strony ze wzmacnia
czem /3/ o bozstykowo starowanym współczyn
niku wzmocnienia i/lub częstotliwościowej 
charakterystyce przonoszonia, dołączonym po~ 
przez przsdwzmacniacz / 2 / do przetwornika /i/ 
drgań, a z drugiej strony z zespołem /6/ wyś
wietlania wartości pomiarowej oraz sygnaliza
cji stanu bozstykowogo bloku /5 / sterowania i 
bezstykowogo bloku / ? / zasilania autonomicz-
nogo, dołączonym do wzmacniacza /"}/ poprzez 
przetwornik /k/ napięcia zinionnego na stało. 
Bozstykowy blok / 7 / zasilania autonomicznego 
jest połączony korzystnie z bozstykowym blo-
kiom / 5 / sterowania i dołączony do wszystkich 
pozostałych elementów układu miernika poprzez 
zespół / 8 / ograniczenia obciążenia. 

/2 zastrzeżenia/ 

G01J P.256845 T 85 12 17 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Biu

ro Badawczo d/s Jakości, Warszawa, Polska 
/Jan Grzonkowski, Waldemar Potempa/. 
Urządzenie spektrofotometryczne do pomiaru 
rozkładu widomoego natezenia promieniowania 

świetlnego 
Cerom wynalazku jest opracowanie małoga

barytowej konstrukcji urządzenia spoktrofoto-« 
metrycznego umożliwiającogo szybki, dokładny 
i powtarzalny pomiar natężenia promieniowa -
nia. 

Urządzenie według wynalazku zauiorające 
uiuioszczone w obudowie: zosi>ół kierujący wią
zkę promieniowania badanego obioktu, olemont 
rozczopiująey wiązky, zespół sond światłowo
dowych oraz dotoktory promieniowania z ukła
dami eloktrycznoj korekcji wzmocnienia połą
czono z blokiem przetwarzania, charakteryzu
ją siy tym, że zespół kierujący stanowi pro
wadnica /i/ światłowodowa wykonana w postaci 
giętkich włókion / 2 / światłowodowych, przy 
czym końce włókien / 2 / światłowodowych po st

ronie wlotowej prowadnicy /i/ są rozmieszczo
no na powierzchni koła, a po drugiej stronie 
tworzą prostokątny wylot, którego powierzch
nia przyloga do płaszczyzny /12/ wejściowej 
filtru /13/ interferencyjnego, zaś przeciwle
gła płaszczyzna /ik/ wyjściowa wspomnianego 
filtru /13Astyka się z wlotami zespołu sond 
^ S 1 ' S2 **' Sr/ ^wiatŁowc>doTłychł wyznaczają-
oymi punkty pomiarowe charakterystyki widmo
wej mierzonego cbioktu, a drugie końce wspom
nianych sond / S ^ S2... s n/ światłowodowych 
mają wyloty stykające Się z powierzchniami 
/18/ światłoczułymi oddzielnych detektorów 
A^i D 2 **' a

n / P r o a i o u i o w a n i a tworząc złącza 
/21/ optyczne, zamocowano na wspólnej płycie 
/20/ wiolozłącza z tyra, żo dla uzyskania krzy-
woj czułości widmowej ui-ządzonia każdy z dota. 
ktorów /D^, D2 ,.. U / promieniowania jest po
łączony z układem /Zk/ własnej olektrycznoj 
korekcji wzmocnienia sygnału odpowiadającego 
natężeniu promieniowania monochromatycznego. 

Wynniazwk jest przeznaczony do stosowania 
w ini.orniotvio techniki .świetlnej, zwłaszcza 
do pomiaru rozkładu widmowego promieniowania 
źródeł światła, opraw oświotloniowych, ośrod
ków lub powierzchni. /6 zastrzeżeń/ 

G01J P. 256846 T 85 12 17 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Biu-

ro Badawcze dr spraw Jakości, Warszawa, Pol
ska /Jan Grzonkowski, Waldemar Potempa/. 

Urzadzenie fotomeryczne do pomiaru rozkładu 
przestrzennego natężenia promieniowania świet-
lnegolub energetycznego 

Wynalazek jest przaznaczony do stosowania 
w miornictwio tachniki światlnoj, zwłaszcza 
do poiiiiai*u rozkładu promieniowania źródeł świa
tła, opraw oświotloniowych, ośrodków lub po
wierzchni. 

Calom wynalazku jest opracowanie Uonstrulc-
cji urządzenia zapowniającogo szybki i powta
rzalny pomiar, uniezależniony od wpływów pro
mieni o uania rozproszonego. 
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G01L P. 256999 T 85 12 18 
Politechnika Szczecińska Szczecin, Pol

ska /Fryderyk Stręk, Henryk Łącki, Zbigniew 
Kruszyński/. 

Miernik momentu skręcającego 
Celem wynalazku Jest wyeliminowańia sił 

bocznych i osiowyoh działających na ozujnik. 
Miernik według wynalazku zbudowany jest 

z rury cieni ościennej /2/, z naklejonymi na 
niuj lensoiuotrami, połąozonoj sztywno rozłą
cznie z Jednej strony ze sprzęgłem wału na
pędzającego /i/, a z drugiej strony zosprzc-
(jlonoj luźno z wałom napędzanym /5/, na któ
rym ułoiytikowiiny jost jeden konioo cylindry
cznej obudowy /3/, zo^ di-ugi jej konieo przy
twierdzony jest sztywno do kołnierza eprzc£ła 
wału napędzającego /i/. /1 zaotrzozonie/ 

G01M P. 252833 85 0405 
Bytomsko-Rudzkie Gwarectwo Węglowe, Ko-

palnia Węgla Kamiennego "śląsk", Ruda Śląska, 
Polska /Zdzisław Formas, Bolesław Adamek, Jo-
achim Poledniok, Jan Chromy/. 
Urządzenie do badania wózków hamulcowych 

kolejek podwieszanych 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienia opraco-

wania konstrukcji stanowiska do badania wóz -
ków, umożliwiającego wykonywania prac badaw-
czyoh w podziemiach kopalń w bezpośrednim są-
siedztwie miejsca pracy wózków hamulcowych. 

Zgodnie z wynalazkiem zastosowano ramową 
konstrukoję nośną /i/, wewnątrz której jost 
zamooowana niaruetiomo szyna jezdna / 2 / i si-
łownik hydrauliczny /3/ zawieszony dodatkowo 
na obejmie /k/ przymocowanoj do konstrukcji 
nośnej, natomiast na zewnątrz taj konstrukcji 
jest zabudowany wyohylnie silnik elektryczny 
/ 7 / o roßulowanoj ilości obrotów, wyposażony 
w koło zębato stanowiące przekładnię o prze-
łOżoniu 1:1 z kołom zębatym sterującym sprzę-
gło odśrodkowe wózka harauloowego /9/» 

/2 zastrzeżenia/ 

G01M P. 252969 85 04 16 
Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Budownict-

wa Przemysłowego, Sosnowiec, Polaka /Jerzy 
Popluo, Stanisław Walczak/. 

Urządzenie wndłutf wynnlazku składa się 
z 2isj>c-lu .-.and /'»/ światłowodowych o ilości 
odpowiadającej liczb]o punktów pomiarowych, 
których wlotowe końce są zamocowane wokół 
badanoc0 obiektu /i/, korzystnio na szkiele
cie z prętów w zodanyoh punktach pomiarowych 
z-ozniioazozonych w odległościach kątowyoh 00 
10 . Wylot kożdoj sondy /'»/ światłowodowej 
styka »iv z powiorzohnią / 7 / światłoczułą 
oddzLolnono dotoktora / 8 / tworząc złąoze /9/ 
optyczno. Wszystkie złąoza /9/ optyczne są 
zamocowano na wspólnej płycie /6/. Każdy z 
detektorów / 8 / joet połączony a własnym u-
kłndem /12/ eloktrycsnoj korekcji błędów wy
nikających z różnic odleglośoi sond /h/ od 
bndanoc" obiektu / 1 / oraz różnic czułości 
poszczególnych detektorów /8/. Wyjścia ukła
dów /12/ oloktrycznej korekcji są dołąozone 
do układu /13/ rejostrującego i/lub przełą
czającego, współpracującego z blokiem /\h/ 
przetwarzania. /5 zastrzeżeń/ 

G0lL P. 252720 85 04 02 
Politechnika Warszawska, Warszawa, Pol

ska /Roland Wiśniewski/. 
Tensometryczny przetwornik do pomiaru 

ciśnienia 
Celem wynalazku jest opraoowanie konst

rukcji pi^zetwornika tensomotryoznogo umożli
wiającego pomiar ciśnienia z dużą czułością 
i małym błędem. 

Przetwornik charakteryzuje się tym, że 
wewnątrz dwudziolnego korpusu przetwornika 
składającego się z tulei /i/ zakoiiczonej z 
obu stron Gwintowanymi korkami / 2 / umiesz
czony jest element sprężysty w postaci swo
bodnej rurki /3/, wewnątrz której znajduje 
się perforowania tulejka /5/, przy ozym ko
rpus połączony jest szczelnie z co najmniej 
jodną kapilarą wysokociśnieniową /9/ osadzo
ną M korku /2/. /1 zastrzeżenie/ 
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Sposób badania szczelności złącz poprzecznych 
rur i urządzenie do badania szczelności złącz 

poprzecznych rur 
Wynalazek rozwiązuje problem badania sz-

ozolno:tci złącz poprzecznych rur o dużych 
środnioach. 

Sposób badania szczelności złącz poprze
cznych rur, polegający na działaniu na usz
czelnione złnczo cieczą, a zwłaszcza wodą 
pod odpowiednim ciśnioniora pologa na tym, że 
vownątrz rurociągu ustawia się symetrycznie 
nn złączu dwóch rur urządzenie do badania 
szczelności, napołnlajf^o sprężnyra poifiotrzem 
dętki /Z/ dociskające uszozelki grzebieniowe 
/"}/ do powierzchni obu rur w ten sposób, że 
styk obu rur znajduje się w środku komory 
ciśnieniowej /k/ i ze zbiornika /5/ pompuje 
się ciecz do komory ciśnieniowej /h/ i obse
rwuje się na manometrze stabilność w zakre
sie ciśnienia próbnego. 

Urządzenie do badania ezczelnoaoi złącz 
poprzocznych rur oharakteryżuje sio tym, że 
nn zewnętrznych krawędziach konstrukcji w 
kształcie koła dopasowanego do obwodu wewnę
trznej środnicy rury, znajdują się dwie dęt
ki /2/ z umieszczonymi na wierzchu grzebie
niowymi uszczelkami /3/> które są częścią 
komory ciśnieniowej Z1*/, pod którą znajduje 
się zbiornik cieczy / 5 / połączony za pomo
cą przewodu z pompą /6/ do oieozy. Od pompy 
do komory ciśnieniowej przeprowadzony jost 
przewód z zaworem zwrotnym. Pomiędzy dolną 
częścią komory ciśnieniowej /h/ a górną czę
ścią zbiornika / 5 / znajduje się rura przele
wowa /12/ z zaworem zaporowym /13/. 

/2 zastrzeżenia/ 

G01N P. 252894 85 04 12 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Przemysłu Betonów "Cebet", Warszawa, Polska 
/Ireneusz Hodorski/. 

Przyrząd do pomiaru wytrzymałości na 
odrywania zgrzein punktowych 

Przedmiotom wynalazku jost przyrząd do 
pomiaru wytrzymałości na odrywanie zgrzein 
punktowych, stosowany zwłaszcza do badań z-
grzoin w trakcio prooasu wytwarzania szkiele
tów i siatek zbrojoniowych do prefakrykatów 
żelbetowych. 

Przyrząd jost wyposażony w dynamoraetr 
/i/, którego nakładka styka się obrotowo z 
czopem śruby dociskowej / 2 / natomiast dolny 
uchwyt połączony jost poprzez sworzoń z po-
pychaczom /9/» Nakrętka /k/ śruby dooiskowoj 
/Z/ wykonana jest w kształcie belki i połą
czona z oięgnaini /5/ z zaczepom /6/ raająoym 
podwójny hak /7/, w którym «fl osadzone suwll-
wio bolcu popyohnoza /9/ służące do odrywania 
dolnogo pręta połączenia zgrzowanogo. Górny 
pręt odrywany jost za pomocą haków /7/. 

/3 zastrzBienia/ 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska /Bo-
gdan Chachulski, Jarzy Drzazgowski, Andrzej 
Kosiński, Janusz Podstawczyński, Janusz 
Szozepaniak/. 

Czujnik do pomiaru ciśnienia cząstkowego dwu
tlenku węgla zwłaszcza w warunkach hiporbary-cznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania ozujnika o większej wytrzymałości me
chanicznej oraz mniejszej podatności na zak-
łóoenia elektryczne w porównaniu do znanyoU 
czujników. 

Czujnik według wynalazku, który stanowi 
zamknięta z jednej strony membraną komórka 
elektrolityczna z usytuowaną wewnątrz elek
trodą pomiarową i ohlorosrobrową elektrodą 
porównawczą, zaopatrzona w układ koaipansaoji 
zmian oiśnionia oraz czujnik temperatury u-
kładu kompensacji zmian ciśnienia oraz ozuj-
nik temperatury układu kompensacji wpływu 
temperatury, charakteryzuje się tym, że ele
ktrodę pomiarową / 7 / stanowi metaliczna ole-
ktroda tlenkowa motal/tlenek metalu, zaś u-
kład kompensacji zmian ciśnienia stanowi la
biryntowy kanał /11/ łąozący komórkę elektro
lityczną /Z/ z badanym środowiskiem, a czuj
nik temperatury układu Uomponsaoji wpływu te
mperatury stanowi złącz8 eroiter-baza tranzys
tora /12/. /Z zastrzeżenia/ 
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G01N P. 252926 85 04 15 
Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska 

/Marek Żbik/-
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Sposób i urządzenie do pobierania bardzo małych 
próbok cieczy lub wybierania ziarenek 

Przedmiotem wynalazku jest sposób i u-
rządzenie do pobierania bardzo małyoh próbok 
cieczy lub wybierania ziarenek, przeznaczone 
do stosowania w laboratoriach, zwłaszcza me
dycznych, ohomioznyoh lub geologicznych. 

Sposób polega na tym, ŻB W przewodzie 
lub w części przewodu /6/ Łączącego kapilarę 
/k/ ze źródłom / 7 / podciśnienia utrzymuje 
się podciśnienie o określonej wartośoi, a 
strumień, którym wprowadza się do kapilary 
/'*/ ciooz lub ziarenko, wywołuje się, za-
mykująo otworek / 8 / boozny dopływu powietrza 
z otoczenia do źródła / 7 / podciśnienia. 

Urządzenie składająoo się z kapilary, 
alautyczniGo przewodu oraz źródła podoiśnie-
nia charakteryzuje się tym, za pomiędzy ka-
pilarą /h/ a źródłem / 7 / podciśnienia usytu
owany jest boozny otworek /8/ f Łączący źró
dło / 7 / podciśnienia z otoczeniem. 

/6 zastrzeżeń/ 

G01N 252929 85 04 15 

Polska Akademia Nauk, Instytut Podstawo
wych Problemów Techniki, Warszawa, Polska 
/Jerzy Ranachowski, Zbigniew Ranaohowski/. 

Sposób i urządzenie do wykrywania 
naprężeń w górotworze 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraoo-
wania sposobu i urządzenia, pozwąlająoyoh 
wykryć wzrost naprężenia w górotworze przed 
wystąpieniem wstrząsu sejsmicznego. 

Sposób polega na tym, że za pomocą prze
twornika piezoelektrycznego wykrywa się falę 
sprężystą, stanowiącą efekt zjawiska "emisji 
akustycznej". Następnie przotwarza się tę 
falę na drgania elektryozno wysokiej często
tliwości, któro z kolei przetwarza się na i-
mpulsy o stałej amplitudzie i liozbie odpo
wiadającej ilości okresów sygnału wielkiej 
częstotliwości, po czym impulsy te sumuje się 
i okresowo podaje na wejście linii telefoni
czne.!. 

Urządzenie zat^iera przetwornik piezoele
ktryczny /P/f który za pośrednictwem wzmac
niacza /A/ z filtrem górnoprzopustowym poł.ą.-
ozóny jest z wejściom układu /D/ formującegp 
znormalizowano impulsy, niezależnie od amp
litudy sygnału wyjściowego. Wyjście układu 
formującego połączono jest z wejściom układu 
całkującogo /C/ wytwarzającego napięcie pro
porcjonalno do liczby impulsów, dołączonego 
do wyjścia układu próbkująco-par.iiętającego 
/K/, połączonego na wyjściu z układom /F/do
pasowującym do linii telefonicznej, przy 
czym pracą układu próbkująco-pamiętającego 
/E/ i układu oałkującego /C/ storujo układ 
sterujący /D/. /2 zastrzeżenia/ 

G01N P. 252944 85 04 16 
Kujawskie Zakłady Przemysłu Owocowo-Wa-

rzywnego, Włocławek, Polska /Tadeusz Podlew-
ski, Tadeusz Majchrzak, Marok Górski/. 
Refraktometr do automatycznego pomiaru, 
regulacji i rejestracji ekstraktu w pro-cesie zagęszczaniai soków z owoców i wa

rzyw 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie podwyż
szenia jakości refraktomotru do automatyczne
go pomiaru, regulacji i- rejestracji okstraktu 
w procesie zagęszczania sokóv; z owoców i wa
rzyw, zwłaszcza w automatycznych liniach o 
ciągłym działaniu. 

Refl^aktoraotr ma korektor wstępny /2/, 
przetwarzający i formujący sygnał napięciowy 
pochodzący od przetwornika o£>tycznogo /i/, 
na sygnał, wejściowy przetwornika /3/ napięoie-
-prąd, połączonego z przetwornikiem elektro--pneumatycznym /h/ przemieniającym sygnał prą
dowy na znormalizowany sygnał pneumatyczny, 
wprowadzający informacje o uzyskanym stopniu 
zagęszczania produktu do regulatora pneumaty
cznego /5/ i do rejestratora taśmowego /6/ 
ekstraktu, połąozonogo ze stacyjką oparacyjną 
/7/» si^rzężoną regulatorom pneumatycznym /5/ > 
storująoym zaworom wyjściowym /8/ koncentra
tu. Korektor /2/ i przetwornik /3/ napięcio-
-prąd są podłąosono do bloku zasilaczy /9/« 

/1 zastrzeżenie/ 

G01N P. 253002 85 04 18 
Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 240042 

Łódzka Spółdzielnia Mleczarska, Łódź, 
Polska /Krzysztof Wesołowski, Roman Puchalski/ 

Tłuszczomierz 
Wyna-lazok rozwiązuje zagadnienie uprośz-

ozenia budowy tłuszozomiorza. 
Tłuszczomiei^z do oznaczania motodą tech

niczną zawartości tłuszczu, który stanowi cy-
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1indryczny zbiornik zaślepiony z jednej 
strany, a z drugiej strony mająoy elastyozny 
piorścień z otworem, charakteryzują się tyra, 
źo w otwór olastycznogo pierścienia /3/ jest 
•wsunięta rurka z podziałką /2/. 

/i zastrzeżenie/ 

G01N P. 257020 T 85 12 20 
Politechnika Lubelska, Lublin, Polska 

/Zdzisław Wiącek/. 
Sposób oznaczania właściwości adhezyjnych 

powierzchni metali metodą dynamiczną, 
Cfllam wynalazku jost opracowania sposobu 

szybkiego oznaczania właściwości adhezyjnyoh 
powierzchni metali przy użyciu próbki o zro-
dulcowanych wymiarach. 

Zgodnie z wynalazkiem badaną próbko w 
kształcie krążka przykleja sio do trzpienia, 
następnie próbko podgrzewa sio i nadaje jej 
ruch szybkoobrotowy, z kolei pod wirującą 
próbko wraz z trzpicni3tn podnosi, się zbiorni
czek napołniony płynną substancja polimerową, 
przy czym nad powierzchnią zbiorniczka umoco
wany jest naciągnięty sprężynką drucik wolf
ramowy, . który ociera o wirującą próbkę i przy 
dalszym podnoszeniu zbiorniczka następuje ze
tknięcie powierzchni próbki z płynnym polime
rem przez co tworząou się przyłożąjąca wars
tewka utwardzonego polimeru jost zdzierana 
przez wolframowy drucik. /1 aasfcrzożenie/ 

G01P P. 256725 T 85 12 09 
Politechnika Szczecińska, Szczecin, Pol

ska /Andrzej Czajkowski/. 
Sposób korekcji ststyznej przetwórników 
prędkości kątowej oraz układ korekcji 
ststycznej przetworników prędkości kątowej 

Wynulazok rozwiązuje zagadnienie opraco
wania ariosobu i układu, umożliwiających szyb
kie wprowadzanie korekcji statycznej p.zotwo-rników prędkości kątowoj, szczególnie prza-
tworników z prądnicą tachometryczną synchro
niczną. 

Sposób polora rui tym, ze syjnuł błędu 
przetwornika korygowali o go wykorzystywany do ko-
rekoji tego przetwornika uzyskuje się na pod
stawie różnicy czasów między odpowiednio do
branym wzorcowym przouział utn czasu i czasom' 
trwania drugiej fazy całkowania w i.iotod̂ ie po
dwójnego całkowania, ziaodyfikowanuj w ton spo
sób, żo w piorwazoj fazia przoz okros obrotu 
wału badanego obiektu lub czas równy jogo oał-
kowitoj krotności całkowany jost sygnał kory
gowanego przetworniku, a w drugiej fazie cał
kowania w metodzie podwójnogo całkowania zmo
dyfikowanej w ton sposób, ze w piorwazaj fa
zie przez okres obrotu wału lub oza3 równy 
jogo całkowitej krotności całkowany jest syg-

nał korygo%i?qnago przetwornika, a w drugiej 
fazio całkowane jest w przeciwnym kiorunku, 
aż do wyzerowunia integratora, odpowiednio 
dobrane stało napięcie odniesienia. 

Układ zbudowany jest z czujnika prędko
ści kątowej /1/, na wyjściach którego dołą
czony jest blok przetwarzający sygnał czujni
ka na napięcie stałe /3/ oraz blok podwójnego 
całkowania /'+/. Wyjście bloku przemarzająoe-
go sygnał czujnika na napięcio stała /3/ po
łączono jost z blokiem podwójnego całkowania 
/h/ oraz przetwornikiem przedziału czasu na 
napięcie /8/. Trzooio wejście bloku podwójno-
go całkowania /h/ połączone jBst z blokiom 
napięcia odniesienia /5/» zaś jego wyjście z 
blokiem realizującym różnicę czasów /ć/, któ
ry ponadto połączony jost z generatorom i/zor-
cowego przedziału czasu / 7 / oraz przntwomi-
kiom przedziału czasu na napięcie /8/. 

/Z zastrzeżenia/ 

G01R P. 252840 85 04 09 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa , 
Polska /Marian Soliński, Zbigniew Gawron, 
Tomasz Sówka/. 

Układ elektrod do pomiaru rezystancji 
izolacji blachy 

Vynalaaak i^ozwiązujo zagadnienie umożli-wiania wykonywania pomiarów rezystancji izola
cji blachy w temperaturach zbliżonych do rze
czywistych warunków pracy rdzeni magnotycznyoh. 

Układ zawiera korpus /i/ wyposażony w 
trzpienio /2/, między którymi osadzona jest 
elastycznie elektroda /5/. Współśrodkowo do 
elektrody /5/ osadzona jost przesuwnie elektro
da /'o/. Na czołowych powierzchniach trzpieni 
/?./ osadzona jost płyta /7/- Elektrody /5, 6/ 
wraz z trzpieniami /Z/ i płytą / 7 / osadzono są 
w komorze klimatyzacyjnaj /$)/, wyposażonej w 
urządzenia grzewczo /l0/. Pomiaru rezystancji 
izolacji blachy / 8 / dokonuje się metodą tech
niczną M układzie poprawnie mierzonego napię
cia, /i zastrzeżenie/ 
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G01R P. 252877 85 04 11 
Fabryka Mierników i Komputerów "Era" im. 

Janka Krasickiego, Warszawa, Polska /Krzysz
tof Stańaki/. 

Przetwornik pojemności na napięcie 
Przedmiotem wynalazku jest przetwornik 

pojecraośoi na napięcie stałe, zvlaszoza do 
paliwom!orzy pojemnościowych, zapewniający 
dużą dokładność przetwarzania. 

Przotwornik pojemności na napięcia stała 
zawiera generator /G/ napięcia zmiennego,ko
ndensator wzorcowy /Cw/ i kondensator pomia
rowy /Cx/, dwa identyczne układy datokoyjne 
/UD1, UD2/ oraz wzmaoniacz różnicowy /W/, 

/1 zastrzeżenie/ 

G01R 
Instytut Komputerowych Systemów Automa

tyki i Pomiarów, Wrocław, Polska /Czesław 
Osiński/. 

Dwuprzewodowy, prądowy sygnalizator 
przekroczenia 

Przedmiotem wynalazku jest dwuprzewodowy 
prądowy sygnalizator przekroczenia, przezna
czony do stosowania w systomaoh rejestracji 
oraz w układach automatyki analogowej i oyf-
rowej jako urządzenie wykrywające wykrocze
nie prądu stałoGO poza obszar zadany. 

V układzie według wynalazku, pomiędzy 
wyjściami progowych układów /1 i 2/ oraz wej
ściom wykonawczego członu /5/ jast włączony 
transoptor / V , natomiast wejścia prądowego 
dzielnika /3/ są połączono z wejściami pro
gowych układów, przy czym prądowy dzielnik 
/3/ ma trzy połączona bazami bipolarne tran
zystory wohodzące w skład vaol)°1±ty°znQ^^'"/ 
ładu. 

G01R P. 255812 T 85 09 20 
Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska 

/Józef S. Długosz, Maria Woźniak/. 
Zospół do modelowania struktur cyfrowych 

Przedmiotom wynulazku Jost zospół do mo
delowania struktur cyfrowych, przeznaczony 

do stosowania w elektronioznyoh laborato
riach studenckich i badawozych. 

Zespół jest wyposażony w układ /5/ za
dawania stanów logicznych i generator /6/ 
pojedynczych impulsów, któryoh wyjśoia są 
połączono z wejściem wejściowego bloku /h/. 
Wyjście togo bloku /h/ jest połączona z wej
ściom bloku / 1 / modelowania połączeń, któ

ry poprzez wyjściowy blok /z/ jost połączony 
z licznikiem /3/ impulsów cyfrowych. Wyjśoia 
dodatkowo bloku / 1 / modelowania, wyjściowego 
bloku /2/, licznika /3/, wejściowego bloku 
/4/, układu zadawania stanów /5/ i generato
ra /6/ są połączono zn wskaźnikiem / 7 / sta
nów logioznyoh oraz z tostorem / 8 / stanów 
logicznyoh. /1 zastrzeżenia/ 

G01R P. 256928 T 85 12 19 
Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska 

/Jerzy Jaskulski/. 
Sposób pomiaru błędów przekładni prądowej 

indukcyjnych dzielników prądu 
Przedmiotom wynalazku jest sposób pomia

ru błędów przekładni prądowej indukcyjnych 
dzielników prądu, przeznaozony do stosowania 
zwłaszcza w laboratoriach pomiarowych do 
sprawdzania t wzorcowania dzielników prądu. 

Sposób pomiaru wodług wynalazku polega 
na tym, ża ruchomo styki badatiego dzialnika 
/ 3 / i pomocniczego dzielnika /k/ prądu na
stawia się kolejno na wszystk-ioh zgodnych od
czepach. Każdorazowo porównuje sio prądy wyj
ściowo obydwu dzielników. Następnie ruchomy 

styk pomocnioozego dzielnika /h/ prądu nasta
wia się na wszystkich odczepach o joden styk 
niższych, niż ruchomy styk badanego dzielnika 
/3/. Równocześnie włącza się xvtórne uzwojenia 
/ 8 / przekładnika prądowego w obwód pomiarowy. 
Każdorazowo porównuje się prąd wyjściowy ba
danego dzielnika / 3 / z sumą prądu wyjściowego 
ponrooniczego dzielnika /h/ prądu i prądu wtó
rnego przekładnika prądowego. Następnie na 
podstawie wszystkich uzyskanych wyników pomia
rów oblicza się błędy przekładni prądowej ba-
danogo dzielnika /3/ i pomowniczogo dzialnika 
/h/ prądu dla wszystkich ich odczepów. 

/1 zastrzeżenie/ 

P. 253007 85 04 19 
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C01R P. 256929 T 85 12 19 
Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska 

/Jerzy Jaskulski/. 
Jednodokadowy indukcyjny dzielnik prądu 

Przedmiotom wynalazku jost jednodokadowy 
indukcyjny dzielnik prądu, przeznaczony do 
precyzyjnego podziału prądów przemiennych w 
dolnym zakrosio częstotliwości akustycznych. 

Dzielnik prądu mający rdzeni magnetyczny 
% uzwojeniom wyposażonym w odczepy połączono 
7, przo łączni ki om dekadowym, umożliwiającym 
zmiana liozby sokcji, do któi~ych jost dołą
czono źródło prądu wejściowego, według wyna
lazku charakteryzuje się tym, za jost wypo
sażony w dodatkowy dekadowy przołącznik /k/, 
którego nieruchomo styki są połączono z od-
ozopami stosunkowogo uzwojenia /2/. 

/i zastrzożonie/ 

G02D P. 252852 85 04 10 
Centralne Laboratorium Optyki, Warszawa, 

Polska /Tadeusz Kryszczyński, Jarzy Mikucki/. 
Optyczny wizjer dwuobrazowy 

Celem wynalazku jest opracowanie konstru
kcji optyozneco wizjera dwuobrazowogo z lu
no tą mouokułarową pozbawioną wad występują
cych w znanych dotychczas rozwiązaniach /ma
ło polo widzenia typowa dla lornetek pryzma
tycznych, duża krzywizna obrazu, duża obora-
cja sferyczna w źrenicy wyjściowej itp./. 

Optyczny wizjer wyposażony jost w układ 
rozdzielania kanałów obserwacji i monokularo-
wą lunotę pryzmatyczną, charakteryzuje się 
t>iw, żo składa sio z trójsoozewkowego obiek
tywu o soczewce dodatniej /i/, soczewce uje-
ranoj / 2 / i silnio wyciętego mouisku ujomnego 
/3/, zespołu pryzmatów_odwracających /k/ z 
wklojonymi diaf ragraaini'i siadmiosoczewkowogo 
okulnrn szerokokątnego o polu widzenia nia 
mniejszym niż 65°, zloSonoco z trzoch zespo
łów sklojonych /5/, /6/, /S/ i soczewki do
datniej /?/. 

Optyczny wizjor jost przeznaczony do ob-
sorwacji wyselokcjonowanych źródeł światła i 
tło. /3 zastrzożonia/ 

G02B P. 257529 T 36 01 07 
Pierwszeństwo: 85 01 1S - Japonia 

/nr 60-005884/ 
Merck Patent Gesellschaft mit beschrankter 

Haftung, Darmstadt, Republika Federalna Nie -
miec. 

Sposób wytwarzania na przedmiotach błony 
Z dwutlenku tytanu, mającej regulowaną 

grubość optyczną 
Wynalazek rozwiązuje zagadnionio wytwarza

nia jednolitych błon z dwutlenku tytanu o do
wolnej grubości optycznej, na powierzchniach 
przedmiotów o dowolnych kształtach. 

Sposób według wynalazku polega na tym, żo 
w etapie wstępnym powierzchnię przeznaczoną do 
powlekania ogrzewa się w kwaśnym roztworzą wo
dnym, zawierającym rozpuszczalny w wodzie es
ter tytanowy lub sól tytanu, wytwarzając na 
tej powierzchni osad i/albo powierzchnię tę 
moczy się w wodnym roztworze, zawierającym co 
najmniej joden związok z grupy obejmującej so
le żolazave, żelazowe, cynawe i cynowa oraz e-
wontunlnie alkohol wiolowodorotlenowy, po czym 
stosują się co najmniej jeden zabieg wytwarza
nia błony, w którym osad na powierzchni przed
miotu, otrzymany w etapie wstępnym, moczy się 
w kwaśnym roztworze wodnym, zawiorającjnu co 
najmniej 0,3 milimola tytanu w 1 litrze i mają
cym temperaturę co najmniej 75 C, przy czym po
między oboma wyżej opisanymi- etapami ewentual
nie stosują się zabieg zarodkowania, w którym 
wstępnie potraktowaną powierzchnię moczy się w 
kwaśnym roztworze wodnym cstru tytanowogo 
i/albo soli tytanu, zawierającym co najmniej 0f1 
milimola tytanu w 1 litrzo, a następnie przed
miot poddają się wypiekaniu w tomporaturze wy-
noczącoj co najmniej 300 C. /6 zastrzażou/ 

G03D P. 259100 86 04 22 
Kombinat Przemysłu Narzędziowego "Vis", 

Fabryka Wyrobów Precyzyjnych im. Gen. Świer
czewskiego, Warszawa, Polska /Władysław Kohu-
tek, Mieczysław Jachimowski, Elżbieta Ostrow
ska, Teresa Głowacka/. 
Sposób otrzymywania fotomasek chemigraficznych 

oraz fotomaska chemigraficzna 
Celem wynalazku jast uzyskania kopiowanego 

rysunku o wysokiej dokładności przy zwiększo-
noj liczbie kopiowali. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
na powierzchnię płytki za szkła płaskiego o 
grubości 2,5 - 6 mm, utworzoną w styku z roz
topioną cyną, nanosi się metodą reaktywnego 
katodowego rozpylania warstwę tlenków motali 
o grubości 200 - 1100 nm, którą pokrywa się e-
raulają światłoczułą a następuiu, po naświetle
niu i wywołaniu w znany sposób rysunku do ko
piowania, trawi się płytkę w temperaturze 80 -
90 C w czasie 1 - '-i min. 

Fotoiaaskę chemigraficzną według wynalazku 
stanowi płytka ze szkła płaskiego o grubości 
2,5 - 6 uun, której powierzchnia utworzona w 
styku z gorącą cyną jost pokryta warstwami tlen
ku żelazowego lub mieszaniną tlenków ołowiu 
i cynku w stosunku wagowym jak 0,85 : 0,65 -0,45 : 0,55 o grubości 200 - 1100 nm oraz emu
lsji światłoczułej stanowiącymi nośnik rysun
ku. /^ zastrzeżenia/ 
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G04C P. 256916 T 85 12 17 

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polaka 
Zbigniew Frąckiewicz/. 

Przekaźnik fotoelektryczny 
Wynalazek rozwiązują zagadnienie opraoo-

vania przekaźnika fotooloktryoznego, mająca-
go zastosowanie w układach automatyki prze
mysłowej, w których wielkością sterującą 
jest strumioń świetlny. 

Przekaźnik zbudowany jest z zasilacza z 
prostownikiem /Pr/, na wyjściu którego rów
noległo dołączona jest poprzez pierwszy re
zystor /Tl/ cewka przekaźnika /K/. Baza pie-
rvsz3go tranzystora /T1/ połączona jest z 
kolektorem drugiego tranzystora /T2/, które
go baza połączona jest poprzez rezystory /Rk 
i U5/ z punktom wspólnym fotorezystora /F/ i 
potencjometru /!'/, których drugie wyprowadze
nia połączone są odpowiednio z dodatnim i u-
jemnym biegunem prostownika /Pr/. 

/1 zastrzeżenie/ 

G05D P. 258005 86 02 18 

Pierwszeństwo: 85 02 19 - Węgry /nr 597/85/ 
Videoton Elektronikai Vallalat, Szekes-

fohervar, Węgry. 
Sposób określania i regulacji temperatury 
diod laserowych i układ do określania i re

gulacji temperatury diod laserowych 
Wynalazek dotyczy sposobu i układu usta

lania i regulacji temperatury diod lasaro -
wy oh pracującyoh impulsowo, zwłaszcza stoso
wanych w drukarkach wierszowych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, 
że w czasie wyłączenia promieniowania lase
rowego, przez diodę lasorową przepuszcza się 
stały prąd podstawowy, niewielki w stosunku 
do progowego nastnżonia prądu pracy lasero
wej, a w tym caasie przynajmniej raz mierzy 
się napięcie diody lusorowoj, przy czym od
czytaną wartość zapamiętuje się i ocenia, a 

w zalożnoioi od uzyskanego wyniku steruje 
się prąd zasilania diody laserowej. 

17 układzie według wynalazku wyprowadzeni 
dio.dy laserowej /1/ są poprzoz wtórnik napic 
ciowy /3/, o dużej impodanoji wojśoiowej, do 
łączono do zespołu odczytu i trzymania, któ
rego wyjście dołączono jest do zespołu oceny 
/5/f podczas gdy wyjście zespołu oceny /5/ 
jest połączone z wejściom sterującym źródła 
prądu /Z/ i/lub zespołu grzojno-ohłodząoego 
/8/. /7 zastrzeżeń/ 

G05F P. 252878 85 04 1 
Fabryka Mierników i Komputerów "Era" im. 

Janka Krasickiego, Warszawa, Polska /Krzysz
tof Stański/. 

Stabilizator napięcia stałego 
Przedmiotom wynalazku jest stabilizator 

napięcia stałego, o napięciu wyjściowym w k 
trolowany sposób zależnym od temperatury. 

Stabilizator xvedług wynalazku zawiera 
.^kompensowane temperaturowo źródło napięcia 
Odniesienia oraz ma w obwodzie dzielnika /R1, 
R2/, określającego wartość napięcia wyjściom 
go /Uwy/, jedno, lub kilka diod. /DlrDn/, włą
czonych w kierunku przewodzenia. 

/1 zastrzeżenie 

G05F P. 252997 85 04 17 
Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bo

haterów Westerplatte, Gdynia, Polska /Witold 
Liberski/. 
Układ zabezpieczania nadprądowego w stabili
zatorze napięcia z regulatorem scalonym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania układu zabezpieczającego stabilizator' 
przed przeciążeniom prądowym. 

W układzie według wynalazku równolegle do 
rezystora /R1/ kontroli prądu oboiążenia włą
czone jest złącze baza-emiter tranzytora ger
manowego /Tl/. Między kolektor tranzystora 
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/T1/ i masę układu włączony Jest rezystor /R2/ 
z równoległe dołączonym kondensatorem /C2/. 
Spadek napięcia z rezystora /R2/ doprowadzony 
jest między bazę i emiter tranzystora zabez
pieczenia nadprądowgo w regulatorze scalonym 
ûA 723. /i zastrzeżenie/ 

G06F P. 256738 T 85 12 11 
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaros

ława Dąbrowskiego, Warszawa, Polska /Marek 
Witczak/. 

Układ cyfrowego dzielenia liczb 
stałoprzecinkowych. wielobitowych 

Celem wynalazku jest wykonanie układu 
pozwalającego na zmniejszenie czasu trwania 
operacji liozenia ilorazów. 

Układ stanowi połąozenle multiplekserów 
/3/ z matrycą mnożącą /V» która jest zaopa
trzona w układ realizujący uzupełnienie licz
by do dwóch /5A którego wyjście jest połączpr 
ne z układem korekcji ilorazu Q /6/ i zwrot
nie z trzecim wejściom układu multiplekserów 
/3/, przy czym do pierwszego wejścia multi
plekserów /3/ jost podawana dzielna, a do 
drugiego dzielnik przez ulcład nozmioiizacji 
dzielnika /i/ i układ wyboru pierwszego przy
bliżenia wartości odwrotności dzioluika /2/. 

Układ znajduje zastosowanie przede wszy
stkim w elektronicznych maszynach cyfrowyoh. 

/1 zastrzeżenie/ 

G09F P. 252707 85 04 01 
Wojskowa Akademia T e c h n i c z n a im, J a r o s ł a 

w a D ą b r o w s k i e g o , W a r s z a w a . , P o l s k a / J ó z e f 
Ż m i j a , J a n B a r a n , Edward Nowinkowski i -
K r u s z e l n i c k i / . 

Wskaźnik ciekłokrystaliczny 

Celem wynalazku jost zaprojektowania ta
niego wskaźnika ciekłokrystalicznego typu 
gość - gospodarz, odznaczającogo się małą 
grubością i iiro.stctą storowanin. 

Wskaźnik dwuwai^sti/owy zbudowany jest z 
dwu płytek szklanych /i/ z naniesionymi na 
ioh powierzchnie przezroczystymi elektrodami 
/2a/ i /2b/. Utworzona \: ton sposób komórka 
ciekłokrystaliczny v;ypełuiona jast roztworem 
barwnika pioochroieznogo w nomatycznyta ciek
łym krysztale i podzielona jest na dwie w 
przybliżeniu rói.ne czyści /ha/ i /hh/ cienką 
przezroczysto folią /j/ w łasnościaoh porzą
dkujących molekuły ciekłego kryształu i bar
wnika. Siorowanio wskaźnikiem rGalizox/one 
jest ĉa pomocą jednej pr.ry elektrod /2a/ i 
/2b/. /2 zastrzeżenia/ 

G09D P. 251889 85 02 08 

Zdzisław Domagalski, Wrocław; Marian 
Cieślak, Oława, Polska /Zdzisław Domagalski, 
Marian Cieślak/. 

Urzadzenie do poczatkowego nauczania matematyki 

Calom wyijaluzku jo; L iiiiraciwanio takiej 
konstrukcji ura.^lzaii a , d-.-.i.<-ki któro j można 
obracając i. przesuwając poszczególne klocki 
dokonywać wszystkich operacji stosowanych w 

'metodzie początkowego nauozanio matematyki. 
Urządzonio wodiu;j wynalazku mające zna

ną konstrukcji: liczydła, .składającą się z po
dstawy, dwu podpór, iui\-d.-.y którymi umieszczo
ne są przesuwnie i obrotowo klocki mające ksz
tałt gruniastosłupów pro.-styoh, pr^.y czym 
każdy grania^losłup uia t.zdłuż swej osi otwór 
odpowiadający ścianom /av.nvlr/,nym graniasto-
słupa, charaktoryzujo się tym, że klocki / 3 / 
zawieszono sa na olaa tycznych cięgnach / £ / 
zamocowanych do (.odpór w odległościach mię
dzy sobą wickozych ni.', wysoko.5ć klocka. 

/2 zastrzożonia/ 
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G10K P. 252837 85 04 09 
Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J. 

Śniadeckich, Bydgoszcz, Polska /Jerzy Gąsio-
rowski, Krzysztof Wernerowski, Zygmunt Kaź-
mierczak, Edmund Chabowski, Eugeniusz Walisz-
ko/. 
Tłumik hałasu zwłaszcza młynków do tworzyw 

sztucznych 
Tłumik według wynalazku charakteryzuje 

się tym, że na części zasypowej /2/ młyna umie* 
szczony jest korpus tłumiący /3/» wypełnio-
ny materiałom dźwiękochłonnym /**/,"pokryty 
warstwą porforowaną, zamknięty częścią tłumią-
c$ /5/ z materiałem pochłaniającym dźwięk, 
osłoniętą najkorzystniej blachą perforowaną 
w kształcie linii łamanej o zarysie trójkąt
nym, umieszczoną na pokrywie /6/. 

/I zastrzeżenie/ 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

H01F P. 252933 85 04 15 
Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 123224 

Instytut Spawalnictwa, Gliwice, Polska 
/Wiktor Kołoczek, Zofia Kołoczek/. 
Przekształtnik prądu transformatora spawalni-

czo o opadającej charakterystyce 
zewnętrznej 

" Celem wynalazku jest zaprojektowanie 
przekształtnika prądu umożliwiającego stoso-
wanie wszystkich gatunków elektrod otulonyoh 
do spawania ręcznego. 

Przekształtnik prądu transformatora spa
walniczego składający się z urządzenia dławi
kowego połączonego szeregowo z diodowym most
kiem prostownikowym.charakteryzuje się tym,że 
urządzenie dławikowe składające się z połówki 
inagnetowodu /i/ zamkniętego zaworą / 2 / pop
rzez przekładkę /3/ .̂.-orzy szczelinę dla pola 
magnutycznego, pi-zy czym zwora wykonana jest 
w postaci pakietu blaszek z taśmy blachy tran-
sfonuatoroiiej o pi-zekroju czynnym magnetycznie 
mniejszym w stosunku do czynnego przekroju po
łówki ma&netowodu, a wzdłużna część zwory jest 
zgodna z ukierunkowaniem struktury taagnetyoz-
nej blachy transformatorowej i przylega pros
topadle swoimi krawędziami blaszek do uzwojo
nych kolumn magnetowodu poprzez przekładkę. 

/2 zastrzeżenia/ 

H01S P. 252868 85 04 10 
H01C 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaro
sława Dąbrowskiego, Warszawa, Polska /Zdzis-
/Zdzlsław Maciejewicz, Stanisław Rutkowski/. 

Sposób zestawiania i regulacji układu 
laserowego, zwłaszcza do korekcji 

rezystorów 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco

wania sposobu pozwalającego na szybkie zesta
wienie i precyzyjną regulaoję układu lasero
wego. 



64 Nr 21/335/ 1986 

Sposób zestawiania i regulacji układu 
laserowego zwłaszcza do korekcji rezystorów, 
w którym wykorzystuje się źródło światła spój
nego, polega na tym, ze z układu laserowego 
wyjmuje się zwierciadło /i/, umieszcza się 
diafragmę/2/ w głowicy laserowej /3/» a nas
tępnie za pomocą śrub mocujących /k/ ustawia 
sio kolumnę / 5 / w takie położenie, aby środek 
wylotu osłony stożkowej /6/ z soozewką / 7 / 
znalazł się nad żądanym punktem obrabianego 
materiału /8/, po czym w osłonie poziomej / 9 / 
umieszcza się tuleję /10/, na której obu koń
cach zamocowuje się diafragmy./1i/. 

Następnie ustawia się źródło światła spój* 
nego/12/ w taki sposób, aby jego poromiowa-
nie przechodziło przez umieszczone w tulęi 
/10/ diafragmy /11/oraz padało w środek dia-
fragmy /Z/, a za pomocą śrub regulacyjnych 
/13/ tak ustawia się głowicę laserową /3/» 
aby padające w środek diafragmy /Z/ promie
niowanie ze źródła światła spójnego /12/ po 
odbiciu się powracało tą samą drogą, po czym 
wyjmuje się z tulęi /10/ diafragmy /11/ oraz 
tuleję /10/ z osłony poziomej /9/ i wkłada 
się do uŁŁadu laserowego zwierciadła /1/. 
Następnie wyraontowuje się osłonę stożkową / 6 / 
z soczewką /7/i a w JeJ miejsce umieszcza się 
stopkę /14/ oraz uruchamia się głowicę lase
rową / 3 / i śrubami /15/ tak ustawia się poło
żenie zwierciadła /1/, aby promieniowanie z 
głowicy laserowej /3/ padało na środek stop
ki /l'ł/f Za pomocą przesłony mechanicznej 
/16/, umieszczonej w osłonie /l7/» zamocowa
nej na wsporniku /18/, przesłania się promie
niowanie z głowicy laserowej /3/» wyjmuje się 
stopkę /i 4/, a w jej miejsce wkłada się osło
nę stożkową /6/ z soczewką /?/ i za pomocą 
pokrętła /19/ ustawia się wymagane położenie 
osłony stożkowej /ó/ z soczewką / 7 / względem 
obrabianego materiału, po czym otwiera się 
zamocowane w osłonie /17/ 'przesłonę mechani
czną /16/ oraz osłonę elektromagnetyczną /*0/.. 

/9 zastrzeżeń/ 

H02H P. 252834 85 04 09 
Zakłady Energetyczne Okręgu Południowe

go, Ośrodek Wdrażania Postępu Technicznego w 
Energetyce, Bielsko-Biała, Polska /Mariusz 
Guz, Adam Pawłowski, Andrzej Szmelczyrz/. 

Układ zabezpieczania do aparatury 
rozdzielczej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania układu wytwarzającego impulsy sterują
ce dostosowane do współpracy z innymi układa
mi automatyki w stacji elektroenergetycznej. 

Układ ma zasilacz nagięcia pomocniczego 
/i/ sprzężony z zabezpieczaną aparaturą roz
dzielczą oraz zasilacz mocy /Z/ sprzężony z 
linią zasilającą. Zasilacz napięcia pomocni
czego /1/ jest połączony poprzez człon mie
rzący /3/ oraz człon zwłoczny /k/ z członem 
sterującym /5/» który ma na wyjśoiu przyłąozo-
ny człon wykonawczy /6/ ze wzmacniaczem / 7 / . 
Zasilacz mocy / 2 / jest połączony z członem 
zwłocznym /W/ oraz członem sterującym /5/» 

/2 zastrzeżenia/ 

H02H P. 252907 85 04 09 
Politechnika Śląska im. W. Pstrowskie

go, Gliwice, Polska /Henryk Kolka, Zdzisław 
Klimasara, Jan Debudaj, Sławoj Ciechanowski/. 

Układ zabezpieczający, zwłaszcza do 
stabilizatorów impulsowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania układu zabezpieczającego elementy mocy 
zasilacza przed pracą w stanach nieustalo
nych napięć zasilania pomocniczego. V ukła
dzie według wynalazku do modulatora jest do-
łąozony kolektor tranzystora /T/ typu p-n-p, 
którego emiter dołączony jest do źródła na
pięcia zasilania /U /, natomiast baza połą-

.1 
czona jest z rezystorami /Rl/ i /R2/ oraz 
z anodiami diod /Dl/ i /D2/. Drugi koniec 
rezystora /R1/ dołączony jest do źródła na
pięcia /U /, a drugi koniec rezystora /R2/ 

2 
dołączony jest do masy. Katoda diody /D1/ do« 
łączona jest do źródła napięcia zasilającego 
/U ./, natomiast katoda diody /D2/ połąozona 
jest z l-ezystorem /R^/'. Drugi koniec rezy-
stora /R / dołączony jest do wyprowadzenia 
sygnału zewnętrznego /U C„ T % 0 / /. . . . , " STER//1 zastrzeżenie/ 

H02H P. 252923 85 04 15 
Biuro Studiów i Projektów Energetycznych 

"ENERGOPROJEKT", Poznań, Polska /Kazimierz 
Kabaciński, Wacław Rankiewicz/. 

Układ zabezpieczania szyn rozdzielni 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco

wania układu zapewniającego szybkie i selek-
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tywno wyłączenie zvarć w obi-ębie szyb zbior
czych, nlczi.leżnie od aktualnoRo układu za« 
silaniu i:ozdziolni i ud miejsca zwarcia. 

1/ układzie według łłynaluzlcu obwód w y j 
ąc i owy /1t/j szybciej działającngo przekaź
nika cz'i.vy(^ / 9 / jo;.tt połączony ze stykiem 
przeTącznym / 1 2/ przekui.nika pomocniczego 
/l 3/, kti»rn(;o uzwojenie wspólnie z uzwojeniem 
przoku^nikii '• up^ntouyra odpadaniem /14/, jest 
dołączone do bezzwłocznie- zamykanych zestyków 
/ 1 5 / członów rozruchowych / 1 6 / zwarciowo-prą»-
dowych zabezpieczenia łącznika szyn /17/? 
Styk rwwiuruy /1 8 / zestyku praołącznogo prze
kaźnika pomocniczego /13/ jos* połączony z 
obwodem otwierania /19/ łącznika szyn / 1 7 / I 
a styk rozwieruy /20/ togo zestyku jest po
łączony z zestykiem rozwiernym / 2 1 / prze
kaźnika z opózntenyia odpadaniem / 1 4 / i dalej 
» obwodem wyłączania / 2 2 / zasilania roz
dzielni / 2 / . Obwód wyjściowy /23/ wolniej 
działającego przekaźnika czasowego /10/ Jest 
połączony z obwodem wyłącznika / 2 2 / zasi
lania rozdzielni / 2 / . /2 zastz-zeżenia/ 

H02K P. 253027 B5 04 18 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Go

spodarstwa Domowego "Domgos", Chorzów, Pol
ska /Bogusław Przybylski, Andrzej Porada, 
Rita Strzelecka, Herbert Kucz, Emil Żołna/. 

Urządzenie do montażu wirników 
wentylatorów promieniowych 
Wynalazek i*ozwiązuje zagadnienie opra

cowania urządzenia do montażu wirników wen
ty lat orów promieniowych* 
Urządzenie svanowią; ruchomy stół obrotowy 
mu jacy obrotową płytę no siną /o/, wyposażoną 
w wymienne turczo ustalające /7/» osadzone 

w korpusie /B/ oraz zespół uogniataku skła
dający aiv z segmentu dogniutającego /i 9/ 
wyposażonego w wymienne ramię podpierająco 
/20/ zu slupami podporowymi /30/ i z siłow
nika /3l»/ wyposażonego w końcówkę dogniata-
Ją°ą /37/» .'>iłownik /')£>/ umieszczony jest na 
końcu gurno(jo ruiidoniu segmentu dogniatają-
oe(ju /iy/. Kad płytą nośną /ó/ stołu obro
towego znajduje ai^ obudówu /9/, z usadzo
nym w liiej obrotowo zaczepem /10/ łączonym 

21 pierścieniom centrującym /1 1/ podnoszonym 
i dociskanym siłownikiem /1')/ i wyposażonym 
w. trzon zaczopwwy /\2/. /'j Kastr/ożca/ 

H02M P. 252876 85 04 11 
Politechnika Warszawaska,Warszawa, Pol

ska /Roman Barlik, Mieczysław Nowak/. 
Sposób sterowania trójfazowego falownika prądu 

z diodami odcinającymi 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie stero

wania falownikieiH j>rądu. Sposób według wynala
zku polega na tym, żo impulsy bramkowe tyrys
torów /T1 f«.,T6/ falownika prądu /FP/ dopro
wadza się jednocześnie do dwóch tyrystorów 
/T1^...Tó/, Z których jeden należy do grupy 
katodowej tyrystorów /T1 , T2, T3/, a drugi na~ 
leży do grupy auadowoj tyrystorów /Th,T5,Tó/, 
przy czym ł* określony cli odcinkach czasu, prze
wodzące tyrystory włączone w co naji.iniej je
dnej gałęzi falownika /FP/ powodują to, że na 
wyjściu zmiennoprądowym wartość prądu jest 
równa zero, zaś przez zmianę długości odcin
ków czasu przewodzenia tyrystorów włączonych 
w jednej gałęzi falownika /FP/ powoduje się 
bezinercyjną zmiano t-jartoścj. prądu wyjściowe
go falownika /FP/. /2 zastrzeżenia/ 

H02P P. 252942 85 04 16 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomia-
rów "MERA-PIAP", Warszawa, Polska /Grzegorz 
Heszen, Elżbieta Szydłowska/ 

sterownik silnika prądu z komutacją 
elektroniczna 

Przedmiotem wynalazku jest sterownik 
silnika prądu stałego z komutacją elektroni
czną, zapewniający regulację prędkości obro
towej silnika w szerokim zakresie, niezałeż-

65 
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nie od zrnian obciążenia, rewersyjną pracę 
silnika i wysoką sprawność energetyczną, znaj-
dująoy zastosowanie w układach napędowych ob» 
rabiarek i robotów przemysłowych« 

W układzie sterownika według wynalazku, 
wyjście regulatora prędkości /I/ połączono 
Jest z wejściem inwertera analogowego / 2 / i 
poprzez klucz elektroniczny /+K/ z dodatnim 
wejściem regulatora prądu /3/» do którego po-
przoz klucz elektronioany /-K/ dołączone j«at 
wyjście inwortera analogowego /2/. Do ujemne-
go wejścia regulatora prądu /3/ doprowadzony 
jest sygnał z czujnika prądu. Wyjśoie regula-
tora prądu /3/ dołączone jest do wejścia wz-
macniacza mocy /k/, którego wyjście steruje 
uzwojeniem silnika. 
Do kluczy elektronicznych /+K, -K/ doprowa-
dzone są wyjścia /+SK» «-SK/ komutatora elek~ 
torniczego /5/, który na wejściu otrzymuje 
sygnał z czujnika położenia wału silnika» 
Ilość układów sterujących /ó/ w sterowniku 
odpowiada ilości pasm uzwojeń w sterot/anym 
silniku. /2 zastrzelenia/ 

H03C P 257920 86 02 12 
H04B 
P i e r w s z e ń s t w o : 85 02 14 - S z w a j c a r i a 

/ n r 6 7 1 / 8 5 - 0 / 

BBC Aktiengesellschaft t Brown, B o v e r i a n d 
C i e . , Baden , S z w a j c a r i a . 

Sposób modulacji jednowstęgowej, modulator 
jednowstęgowy i nadajnik radio-
foniczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraoo» 
Wania sposobu modulacji jednowstęgowej, modu
latora jednowstęgowego i nadajnika radiofonia 
oznego z modulacją jednowstęgową, umożliwiają
cych przenoszenie informacji przy szerokości 
pasma i mocy nośnej, zmniejszonych w porówna
niu z modulacją dwuwstęgową. 

Modulator jodnowstęgottfy /i/ może być wy
konany jako cyfrowy lub analogowy* 

Sposób modulacji jednowstęgowej, przy 
którym z modulującego sygnału wejściowego 
wyprowadza się z sygnałów składowych przesu
niętych w fazi« o 36O /m, gdzie to > 2 i jest 
liozbą całkowitą, według wynalazku polega 
na tym, że sygnały składowe przesunięte w fa
zie o 36O /m sumuje się wektorowo w wektor 
suinacyjny, a następnie twoi-zy się \*artość 
bezwzględną wektora sumacyjnego, która stano
wi sygnał amplitudy modulatora, a wszystkie 
m sygnałów składowych w fazie o 360 /ra anali
zuje się cyklicznie z częstotliwością taktu, 
która jest całkowitą wielokrotnością często
tliwości nośnej, przez co uzyskuje się sygnał 

analizowania, który wykorzystuje się do 
modulacji fazy. 

Nadajnik jednowstęgowy dużej mocy zawie
ra modulator jednowstęgowy /1/, który w zale
żności od modulującego sygnału niskiej czę
stotliwości / 2 / wytwarza sygnał amplitudowy 
/9/, niezależny od fazy, który poprzez prze
twornik cyfrowo-analogowy /21/ i filtr wyso
kiej częstotliwości /22/ podawany jest na 
anodę /23/ lampy stopnia końcowego wysokiej 
ozęstotliwośoi /26/. Modulator jednowstęgowy 
/I/ wytwarza ponadto korzystnie niezależny od 
amplitudy sygnał fazowy /19/ modulatora, któ
ry podawany jest poprzez przemiennik często
tliwości /25/ na siatkę sterującą lampy /26/ 
stopnia końcowego wysokiej częstotliwości. 
Ma on po stronie wejściowej transformator 
Hilberta /5/> który rozdziela modulujący sy
gnał wejściowy / 2 / na dwa sygnały składowe, 
przesunięte względem siebie o 90 , a po stro
nie wyjściowej ma przelicznik amplitudy /8/, 
przełącznik cykliczny /16/ o częstotliwości 
taktu /f~/', która jest korzystnie równa czwa
rtej wielokrotności częstotliwości nośnej 
/f / i przelicznik ilorazu /i 7/ z dołączonym 
do niego filtrem pasowym /l8/„ 

/11 zastrzeżeń/ 

H03J P. 257038 T 85 12 20 
Zakłady Radiowe "Diora", Dzierżoniów, 

Polska /Józef Żyto/. 
Układ zestrajania obwodu rezonansowego 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco

wania takiej konstrukcji układu zestrajania 
obwodu rezonansowego, która pozwoliłaby na 
obniżenie kosztót* wykonania. 

Układ zawiera jedynie podstai^owe eleme
nty indukcyjno-pojemnościowe, z których cewka 
/h/ połączona jest równolegle ze stałym kon
densatorem /C/ i odsprzęgającym kondensato
rem /Co/. 

Z uwagi na uproszczoną budowę obwodu 
rezonansowego układ ma dostrajający rezystor 
nastawny /R/> który włączony jest pomiędzy 
niskonapięciowymi wyprowadzeniami potencjome
trów strojeniowych /P1 , Pn/ i masą układu. 

Tym rezystorem /U/ regulowana jest mini
malna wielkość /Umin/ napięcia strojenia u-
kładu, a tym samym obwód rezonansowy zestraja» 
ny jest na wymagany zakres jego przestraja-
nia. /1 zastrzeżenie/ 

H03K P.252940 85 04 16 
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomia

rów "MEUA-PIAP", Warszawa, Polska /Grze
gorz Heszen, Marian Marszałek/. 

Układ przyspieszający przełączania tranzysto
rów w impulsowym wzmacniaczu mocy 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco

wania układu przyspieszającego przełączanie 
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tranzystorów w impulsowym wzmacniaczu mocy. 
W układzie według wynalazku kondensator 

/C2/ włączono pomiędzy konieo uzwojenia wtór
nego transformatora /Tr/ i bazę tranzystora 
końcowego /T3/. /1 zastrzeżenie/ 

H03K P. 259217 86 04 28 
Centrum Naukowo-Produkcyjne E l e k t r o n i k i 

P ro fes jona lne j "Unitra-Radwar" r Warszawskie 
Zakłady Radiowe "Rawar", Warszawa, Polska 
/Zbigniew Czekała / 
Sposób kluczowania sygnałów analogowych z 

regulacją, amplitudy napięcia 
wyjściowego , 

Wynalazek rozwiązuje zagadnien ie op
racowania sposobu kluczowania sygnałów analo> 
gowyoh a ragula«J% ampli tudy n a p i ę c i a wy j 
ściowego. 

Sposób według wynalazku wyróżnia a l e 
tym, ze sygnał podlegający kluczowaniu poda
je s i ę na we j śc ie dwustronnego ogranioznika 
t ranzystorowego /T1^TZ/1 k tó rego poziom orga-
n iozan ia r egu lu j e s i ę napięoiem sygnału 
kluczującego przez r e g u l a c j ę prądu spoczyn
kowego t ranzystorów ogran iczn ika , uzyskująo 
na wyjśoiu ogranioznika sygnał kluczowany 
o regulowanej a m p l i t u d z i e . 

/ I z a s t r z s z n i e / 

H03K P. 252941 85 04 1ó 
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomia

rów "MERA-PIAP", Warszawa, Polska /Grze
gorz Heszen, Marian Marszałak/. 
Układ półprzewodnikowego łącznika bipolar

nych sygnałów analogowych 
Wynalazek rozwiązuje aacadiiienie opra

cowania nowego układu półprzewodnikowego lącz« 
nika bipolarnych sygnałów analogowych. 

W układzie według wynalazku, wejście /WE/ 
połączone jest poprzez rezystor /R/ z wyjś
ciem A/Y/, które poprzez diodę /D1/ i tranzy
stor /Tl/ dołączone jest do źródła ujemnego 
napięcia polaryzacji /-Up/, a poprzez diodę 
/OZ/ i tranzystor /T2/ do źródła dodatniego 
napięcia polaryzacji /+Up/, natomiast wejście 
sygnału /STER/ sterującego dołączone jest po
przez rezystor /R1/ do bazy tranzystora /T1/, 
a poprzez inwerter /XNW/ i rezystor /R2/f do 
bazy tranzystora /T2/. /2 zastrzeżenia/ 

H04M P. 252896 85 04 12 
Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicz

nych Im. Komuny Paryskiej "Telkom-ZWUT", War
szawa, Polska /Andrzej Niesłuohowski, Miro
sław Hutnik, Michał Radwan/. 
Sposób i układ do uruchamiania synfazujących 

się wzajemnie dwóch urządzeń telekomu
nikacyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania sposobu i układu do uruchamiania synfa-
zującyoh się wzajemnie dwóch urządzeń teleko
munikacyjnych, zwłaszcza elektromeohanioznych 
ze sterowaniem programowym. 

Sposób według wynalazku polega na tym, 
że synfazowanie przebiega dwuetapowo. Pierw -
szv etap. po włączeniu obu urządzeń /U/ i 
/U*/, odbywa się bez uruchamiania nieodpowie
dzialnych za synfazowanie ozęści obu urządzeń, 
natomiast etap drugi odbywa się po ich urucho
mieniu i upewnieniu się o tym fakcie. 
Przejśoie do normalnej pracy następuje auto-
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Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicz
nych Im. Komuny Paryskiej "Telkom-ZWUT", War
szawa, Polska /Andrzej Niesłuohowski, Miro
sław Hutnik, Michał Radwan/ 

Przepatrywacz stanów zestyków, zwłaszcza ele-
mentów elektromagnetycznych 

T/ynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania takiego przepatrywacza, który charakte-
ryzowałby się dużą zawartością budowy oraz 
dużą niezawodnością działania. -

W przepatrywaczu stanów zestyków /PSZ/ 
funkcję ogx'aniczenia ujemnego napięcia wejścio-
wego na układzie scalonym /US/ spełnia znaj-
dująca sii> wewnątrz tego układu dioda /D1/« 
Wejście /'<<Ę/ przepatry\łacza stanów zestyków 
/PSZ/ dołączone jest do rezystora ograniczają-
cego /Ri/, który następnie dołączony jest do 
wejścia /A/ układu scalonego /US/, przy czym 
do wejścia "A" układu scalonego /US/ dołączo-
ny jest również poprzez rozystor /R2/ plus 
/U2/ źródła zasilania, układ wejściowy /UW/ 
przepatrywacza stanów zestyków /PSZ/ ma doda-
tkowo diodo poziomującą /D2/ włączoną rónole-
gle do rezystora /K2/f oraz kondensator całku-
jący /Cl/ włączony z jednej strony w przewód 
łączący rezystor ograniczający /Tli/ z wejściem 
"A" układu scalonego /US/ i źródło zasilania 
/U3/ o dowolnym potencjale stałym. 

/A zastrzeżenia/ 

Instytut Problemów Jądrowych, świerk 
k/Otwocka, Polska /Eugeniusz Górski, And-
rzej Horodeński, Bogdan Staszkiewicz/. 

Impulsowy elektrodynamiczny inże-
ktor gazu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opra-
cowania inżektora gazu, o dużej niezawodno-
ści działania i dużej żywotności» 

Inżoktor według wynalazku zawiera korpus 
/i/ z kanałem dla gazu oraz ruchowy pierścień 
/6/. Jedno obrzeże pierścienia jest dociśnię-
te do pierścieniowej uszczelki /7/. Drugie ob-
rzeże pierścienia jest dociśnięte aiłą parcia 
gazu roboczego do uszczelki separującej /S/ 
osadzonej w korpusie izolacyjnym /*f/. Zawór 
jest sterowany cowką impulsową /5/# 

/1 zastrzeżenie/ 

matycznie po uzyskaniu synfazowości otapu 
ditłfi i eg o . 

Układ według wynalazku ctuu-ak t e r y żuje s i ę 
tym, &• w każdym z obu urządź*u / U / i U '/ u-
łcłady s ta rowania aynfazowanieni e tapu p ie rw-
ay.&ao / E 1 / i / E l ' / , uaktywniane cechą na l i 
n iach włączających /IM/ i /LW'/i poląozone są 
z wejściami uaktywniającymi czę śc i n ieodpo
wiedz ia lne za synfazowanie /CNS/ i /CNS*/ l i 
niami /LUR/ i /LUR' / . 
Natomiast c z ę ś c i /CNS/ i /CNS*/ połączone są 
l i n i a m i /LT2/ i /LT2*/ z wejściami uaktywnia
jącymi układy s terowania synfazowanieta e tapu 
drugicco / E 2 / i / £ 2 ' / > k t ó r e nas t ępn ie połą
czone są l i n i a m i / L T l / i /JLT1 / z wejściami 
uaktywniającymi układy s terowania / E l / i / E 1 * / 
oraz l i n i a m i /LNP/ i /LNP*/ z wejściami wpro
wadzającymi ca ł e urządzenia / U / i /U* / w s t an 
normalnej p racy . 

Układ s terowania / E l / i / E l * / oraz / E 2 / 
i / E 2 ' / połączone są dwukierunkowymi torami 
/TS1 i /TS1 / oraz /TS2/ i /TS2*^ Z n a d a j n i 
kami - odbiornikami /N/O/ i / N / 0 * / , k t ó r e na
s t ę p n i e połączone są razem dwukierunkowym t o 
rom transmisyjnym / T S / . /2 z a s t r z e ż e n i a / 



I I . W Z O R Y U Ż Y T K O W E 

A01K w. 76332 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

86 01 03 
Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska 

/Ryszard Grzywacz, Władysław Czajka, Janusz 
Zaucha, Henryk Czubek, Waldemar Moderhak/. 

Włok da połowu drobnych organizmów 
morskich 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
zranięjszonia oporów narzędzia połowowego, ho
lowanego w wodzie. 

Włok według wzoru użytkowego charaktery
zuje sly tym, że odległość dzieląca linię za
mocowania czołowej krawędzi pierwszego segmen
tu wewnętrznej warstwy /k/ tkaniny gardzie
li od bliższej skrzydłom /5/ krawędzi gardzie
li jest nie mniejsza niż 20 ^ i nie większa 
niż ko JO całkowitej długości odcinka na jakim 
są zamocowane w tej gardzieli łącznie wszyst
kie segmenty warstwy wewnętrznej /k/'. 

Wzór użytkowy ma zastosowanie w połowach 
dalekomorskich. /1 zastrzeżenie/ 

A01K W. 76370 86 01 10 
Andrzej Mierzyński, Michał Radoszewski, An-
drzoj Turkowski, Warszawa, Polska /Andrzej 
Mierzeński, Michał Radoszewski, Andrzej Tur-
kowski/. 

Kolczyk do znakowania bydła 
i trzody 

Vzor użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
opracowania takiego kolczyka, który jodnoczo-
ónio z wykonywaniem nakłucia w uchu zwierzęcia 
zostałby injtilo auiuocuwany, 

Kolczyk joat złożony -z. dwóch płytek prze-
znaczonych do uanuaaenia na nie znaków identy-
fikacyjnych, pray czym w piorwszoj płytce /1/ 
joat osadzony trzpień /3/, zakończ ony na wys-
tającym końcu ostrzom stożkowym /'»/, a na pï*ze-
ei.w ległym końcu mający otwór /'j/1 natomiast w 
dx-ijgioj plytce /Z/ znajdujo się otwór / 8 / o 
61-anioy nmiejazuj od ürodnioy podstawy ostrza 
Btużkuwoco / V . /Z zasti-jsożoiiio/ 

A45C W. 75744 85 10 24 
Stanisława Tupikowska Józefów-Michalin, 

Polska /Stanisława Tupikowska /. 
Pojemnik na klucze 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania pojemnika na klucze 3łużąoe do urucha
miania silnika i otwierania bagażnika w samo
chodzie. 

Pojemnik na klucze według wzoru składa 
się z dwóch jednakowej wielkości kieszeni /2 
i 3/ oraz z przegrody /!/, 
W górnym położeniu, pośrodku zewnętrznych sola
nek /h i 5/ kieszeni są ukształtowane półkoli
ste szczeliny /ó/, a w środkowej przegrodzie 
/!/ jest wywioi*cony otwór /8/ przez który 
przechodzą elastyczne przewody /9 i 10/, do 
których są przymocowane poszczególne kluczyki, 

/k zastrzeżenia/ 

A45F W. 76356 86 01 07 
Spółdzielnia Inwalidów "Rozwój", Kłobuck, 

Polska /Ryszard Czarnecki, Mirosław Janik, 
Alfred Pytel, Stanisław Dutkowski/. 

Suszarka 
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra

cowania składanej suszarki do naozyń i nak
ryć stołowych. 
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Suszarka według wzoru charakteryzuje się 
tym, ze ma stojaki / 1 / osadzone przegubowo na 
oai /Z/ w których osadzona jest długa podgięta 
od dołu drabinka /3/ oraz krótka drabinka /H/, 
przy ozym stoJuki /i/ zabezpieczone są przed 
rozsunięciem wystająoym drutem /5/« 

/1 zastrzeżenie/ 

A47G W.76391 86 01 10 

O ś r o d e k Badawczo-Rozwojowy PWM " P o l m e -
t a l " , Kraków, P o l s k a / W i e s ł a w M a r c o w s k i , Wan
da D o b o s i e w i c z , Anna M i k a , T a d e u s z Wnukowsk i / . 

Kubek emaliowany 
Przedmiotem wzoru użytkowego jest kubek 

emaliowany przeznaczony dla ludzi niepełno
sprawnych. 

Kubek emaliowany charakteryzuje się tym, 
że ma obrzeże /3/ o profilu domkniętym, za
czep /I/ do zamocowania ucuwytu, uchwyt / 2 / 
w kształcie zbliżonym do odwróconej litery 
"U" z ramieniem chwytnym /5/, od strony wew
nętrznej mającym wyprofilowane wgłębienia 
/6/ na palce, wgłębienie podtrzymujące /7/» 
a w górnej części uchwytu wgłębienie / 8 / na 
kciuk oraz ramieniem / 9 / przylegającym do 
korpusu /hf. /I zastrzeżenie/ 

A61B W. 76397 86 01 13 
Andrzej Krysztof, Łomianki, Polska 

/Andrzej Krysztof/. 
Obrotowy przełącznik muszli osłuchowych dwu

stronnych słuchawek stetofonendoskopo-
wych 

Celem wzoru użytkowego Jest opracowanie 
konstrukcji przełącznika przystosowanego do 
współpracy z płaskimi słuchawkami stetofonen-
doskopowymi do prowadzenia badań osłucho
wych pacjentów, dla których istnieją prze-
ciwskazania do zmiany ich położenia. 

Obrotowy przewoźnik muszli osłuchowych 
dwustronnych słuchawek stetofonendoskopowyoh 
zuwiorujący rurkę wylotową, charakteryzuje 
sit tyu», że konioo rurki wylotowej /i/ w 

części ozołowej osadzonej w otworze korpusu 
/ 7 / słuchawki ma dwa otwory /k i 5/ stanowią-
oe przedłużenie osi kanałów akustycznych mu
szli osłuchowych, przy ozym otwór /k/ jest 
na jednym kouou zaślepiony i zawiera spręży
nkę /2/ z kulką /3/. /1 zastrzeżenie/ 

A61B W. 76398 86 01 13 
Andrzej Krysztof, Łomianki, Polska 

/Andrzej Krysztof/. 
Obrotowy przałączniik muszli osłuchowych dwu-
stronnych słuchawek stetofonendoskopo-

wych 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie 
prostej konstrukcji przełącznika łatwego w 
wykonaniu i niezawodneco w działaniu. 

Obrotowy przełącznik muszli osłuchowych 
dwustronnych słuchawuk stetofonendoskopowyoh, 
stanowiący jednocześnie rurkę wylotową korpu-
su słuchawki, cechuje się tyra, że w otworze 
korpusu /7/ zawiera sprężynkę /5/ współpracu-
jącą z kulką /6/, która przylega do krawędzi 
na koiicu rtoxki wylotpwoj /i/, zaopatrzonej na 
swojej powierzcluii w okrężny kanałek /2/. 

/1 zastrzeżenie/ 

A61F w.76365 85 01 08 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Pol-

ska /Tadeusz Malinowski, Józef Borsuk/. 
Odchylna nahełmna osłona oczu, zwłaszcza dla 

kombajnistów górniczych 
Wzór użytkowy rozwiązują zagadnienie 

opracowania wygodnej w użyciu osłony oczu nie 
ograniczającej pola widzenia robotnika. 

Osłonę stanowi przezroczysta przysłona 
/i/ stabilizowana bezpośrednio na kołnierzu 
czołowej strofy hełmu /Z/ za pomocą zaczepu 
/ 3 / ■** kształcie ceownika, połąozonego ze śro
dkową częścią górnej ki>awędzi przysłony /I/. 
Na obu końcach górnej ki^awędzi przysłony /l/ 
znajdują się otwory /5/ z zamocowanymi końców
kami sprężystego napinacza /8/« oaiuls/Ouat*i> na 
kołnierzu pozostałej strofy hełmu /£/• Nnpi-
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nacz /8/ stanowi elastyczny przegub do prze
suwania przesłony / 1 / w płaszczyźnie poziomej 
i pionowej, /1 ssastrzeźenie/ 

A61G W. 77100 86 04 17 
Zakład Usług Technicznych Regionalnego 

Związku Spółdzielni Inwalidów, Katowice, Pol-
ska /Jerzy Chorzelski, Marek Węgliński/. 
Zawiesie, zwłaszcza dla siedziska urządzenia 
do podnoszenia i transportu osób niepełno-

sprawnych 
Przedmiotem wzoru użytkowego jest zawie> 

ale, zwłaszcza dla siedsiska urządzenia do 
transportu i podnoszenia osób niepełnospraw
nych, szczególnie chorych upośledzonych x-u<~ 
eh owo. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op
racowania za-i-esia, którego konstrukcja za-
pewnibezpieczeństwo dla przenoszonych osób 
przez wyeliminowanie możliwości nieograniczo** 

nego obrotu wieszaka zawiesia. Zawiesie skła
da się z łącznika /i/ połączonego przegu
bowo z ramieniem nośnym wymienionego urządze
nia i obrotowo - przy pomocy śrub / 2 / z uch
wytem /3/ wieszaka /h/ służącego do zawiesza
nia siedziska. Śruba / 2 / jest zabezpieczona 
zawleczką /5/ przed wkręcaniem się z uchwytu 
/3/. 
¥ łbie śruby / 2 / są wykonane nacięcia dla blo
kującego kołka /7/. Blokujący kołek / 7 / jest 
zamocowany w poprzeczce /8/ obrotowo osadzo
nej w otworach ścianek łącznika /7/ i wyposa
żonej po jednej stronie w dźwignię /9/» zaś 
po drugiej stroni« w sprężynę /10/ sztywno za
mocowaną jednym koucern do poprzeczki /8/, zaś 
drugim do śoianki łącznika /1/. 

/1 zastrzeżenie/ 

Dział B 
ROŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE ; TRANSPORT 

B01D W. 76043 85 11 30 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Koparek i Hy-

drauliki, Warszawa, Polska /Kazimierz Prusik, 
Wiktor Szczepkowski, Jan Tarasik/. 

Czujnik zanieczyszczenia filtra 
Celem wzoru użytkowego Jest umożliwienie 

sygnalizowania obsłudze urządzeń o zanieczy
szczeniu filtra. 

Czujnik według wzoru użytkowego charak
teryzuje się tyra, że na jednym z końców ele
ktrody /i/ zamontowany jest styk / 2 / , który 
w fazie zanieczyszczenia filtra /3/ n»a bez

pośredni kontakt z zaworem bezpieczeństwa /**/, 
px*zy czym elektroda /1/ odizolowana jest od 
korpusu czujnika / 5 / za pomocą dwóch tulejek 
uszczelniająco-lzolująuych /6/ i /7/» 

Czujnik zanieczyszczenia filtra może mieó 
zastoso\*anie w układach hydraulicznych wszel
kiego rodzaju maszyn budowlanych, rolniczych, 
transportowych oraz w innych urządzeniach, w 
których ozynnikiem hydraulioznym jest płyn 
nieprzewodzący prąd elektryczny. 

/1 zastrzeżenie/ 

B01D w. 76325 86 01 02 
Lubuska Fabryka Zgrzeblarek Bawełnianych 

"POLMATEX-FALUBAZ", Zielona Góra, Polska 
/Ryszard Lipiec, Kazimierz Andrzejczak/. 
Wkładka filtrująca do filtru przepływowego 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op
racowania rozbieralnej wkładki filtrującej do 
wielokrotnego użytku. 

Wkładka filtrująca według wzoru użytko
wego zbudowana jest z szeregu filtrujących 
krążków /i/ wykonanych ze znanego materiału 
gąbczastego i ułożonych jeden na drugim. Fil
trujące krążki /i/ osadzone są współosiowo na 
perforowanej rurze /2/« 

Stos filtrujących krążków /I/ od góry *. 



BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 21/335/ 1986 

i od dołu ograniczony jest oporowymi krążkami 
/3/ i spięty śrubami /k/ z nakrętkami /5A 

/1 zastrzeżenie/ 

D02B W. 76245 85 12 23 
"Społem" CZSS Zakład Badawczy Przemysłu 

Piekarskiego, Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 
Polska /Kazimierz Sadkiewicz, Henryk Banecki, 
Stefan Zaborowski, Robert Żemło/, 
Wybierak fluidyzacyjny stosowany zwłaszcza do 

wybierania mąki z silosów o dnie płaskim 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie kon
strukcji wybieraka fluidalnego umożliwiają
cego dokładne wybieranie mąki z silosów o dnia 
płaskim. 

Wybierak według wzoru charakteryzuje się 
tym, że na dnie / 2 / silosa / 1 / umieszozone są 
segmenty / 3 / w kształcie wycinka koła, pokry
te blachą perforowaną osłoniętą tkaniną fil
tracyjną /6/, do których jest doprowadzone 
indywidualnie powietrze rurami /h/, przy czym 
otwór do wybierania mąki jest osłonięty sto
żkiem /7/, pod którym znajduje się lej /12/ 
jednostronnie skośny wyposażony w komorę flu
idyzacyjną umożliwiającą równomierne poda
wanie mąki do ssawy /II/, zać segmenty / 3 / 
mają przegrody do rozdzielania strumienia po
wietrza. /2 zastrzeżenia/ 

B21D W . 7 6 3 3 5 86 01 03 
Sanocka Fabryka autobusów "Polmo-Auto" 

san" , Sanok, Polska /Adam Kopeć/. 

Przyrząd do gięcia rur i profili na 
zimno 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest przy-
rząd do gięcia rur i profili na zimno o róż-
nych kształtach, przystosowany do pracy na 
prasie hydraulicznej. 

Przyrząd składa się z podstawy / 1 / , ste-
mpla / 2 / , wyrzutnika /5/ i listew owijająoych 
/3/, zamocowanych obrotowo na podstawie /i/, 
oraz płytki podporowoj /k/ znajdującej się w 
osi stempla / 2 / , podtrzymywanej przez wyrzut-
nik /5/» /1 zastrzeżenie/ 

B22D W. 76368 86 01 08 
Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne 

"Dozamet", Nowa Sól, Polska /Ludwik Ochodek, 
Tadeusz Piosik/. 

Gniazdo oczyszczania odlewów 
Przedmiotem i;zoru ubytkowego jest gniaz-

do oczyszczania odlewów, nadające się do za-
stosowania w oczyszczalniach odlewów motćłlo-
v;yoh. 

Wzór użytkowy rô x;iązu.jo zagadnienie up-
roszcaenia konstrukcji gniazda, zwłaszcza w 
zakresie transportu przed i po oczyszczaniu 
odlew ów. 
Istota wzoru użytko\;e&o polega na tym, że oiąg 
transportowy, utworzony przez przenośniki: 
załadowczy /2/, wyładowczy /ó/ oraz poáredni 
/l/t przynależny do oczyszczarki odlewów /i/, 
jest ukształtowany w postaci litery U, u pod-
stawy której jest umieszczona oczyszczarka. 

»'i zastrzeżenie/ 

72 
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B23C W. 76321 86 01 02 
Dąbrowskie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia 

Węgla Kamiennego "Czerwona Gwardia", Czeladź, 
Polska /Leopold Nowak, Kazimierz Kubica/. 

Głowica podziałową 
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 

skonstruowania głowicy podziałowej umożliwia** 
jąoej wykonywanie prac frezorskich na tokar
ni. 

Głowica podziałowa według wzoru użytko
wego składa się z korpusu, samooentrująoego 
uchwytu / 2 / , zamooowanogo na wałku /3/» uło» 
pyskowanym w kanale / 7 / korpusu oraz z tar
czy podziałowej /k/ zamocowanej na ścianie 
korpusu i korby /5/» osadzonej na wałlcu /3/ 
i zablokowanej za pomocą nakrętki /ó/. 
Głowica zamocowana jest na suporcie tokarki 
za pomocą śruby, umieszczonej w pionowym ka
nale / 8 / korpusu i nakrętki z rączką. 

/1 zastrzeżenie/ 

B23Q W. 76359 86 01 07 
G23K 

Fabryka Automatów Tokarskich "Ponar-
Wrocław", Wrocław, Polska /Tadeusz Zięba, 
Ryszard Sroga/. 
Urządzenie do dławienia przepływu i udrożnia-
nia kanałka dopływowego dla cieczy smaru-

jącej 
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 

usuwania smolitych narootów na krawędziach 

i powierzchni dopływowego kanałka dla cie
czy smarującej. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że 
iglica /*\/ jest zaopatrzona w pobliżu jej środ
ka w kołnierzu /1b/ i jest osadzona przesuw
nie w wydrążonej obudowie /2/ wkręconej do 
korpusu /3/ obrabiarki, zaś stożkówo zakończo
ny koniec iglioy /1/ Jest osadzony w prowa
dzącym otworze /2a/ dna obudowy /2/, natomiast 
drugi koniec iglioy / I / jest osadzony w 
prowadzącym otworze /4a/ regulacyjnej nakrę
tki /h/t która to nakrętka jest wkręcona do 
obudowy /Z/, a ponadto pomiędzy dnem obudowy 
/ 2 / a kołnierzem /Ib/ iglicy /i/ usytuowana 
jest śrubowa sprężyna /5/ dociskająoa kołnierz 
/lb/ iglicy / 1 / do czoła regulacyjnej na
krętki / V » /* zastrzeżenie, 

B24B W. 76324 86 01 03 
Warszawskie Zakłady Telewizyjne, Warsza

wa, Polska /Józef Swierżewski, Daniel Duniok/. 
Uchylny magnetyczny stół szlifierski 

Celem wzoru jest opracowanie uchylnego 
magnetycznego stołu szlifierskiego umożliwia
jącego łatwo ustawienie pochylenia określone
go jako obrócenie płaszczyzny powierzchni 
szlifowanej wokół dwóch osi, bez stosowania 
dodatkowych przyrządów mocujących. 

Stół szlifierski zawiera płytkę pośred
nią /2/, która jest zamocowana do płyty pod
stawy /i/ stołu wahliwie wokół pierwszej osi 
obrotu /%/ równoległej do powierzchni podsta
wy /5/ stołu. Magnetyczna płyta /3/ stołu jest 
zamocowana do płyty pośredniej / 2 / wahli
wie wokół drugiej osi obrotu równoległej do 
powierzchni roboczej / 7 / stołu. Piorwsza oś 
obrotu /X/ jest prostopadła do drugiej osi 
obrotu. /1 zastrzeżenie/ 

B24D W. 76405 86 01 14 
B23P 

Zakłady Kineskopowe "UNITRA-POLKOLOR" , 
Piaseczno, Polska /Adam Wieczorkiewicz, Józef 
Matulka, Zbigniew Kapel/. 

Przyrząd do regeneracji cylin
drów cienkościennych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie regeneracji 
kształtu cylindrów cienkościennych, również 
cylindrów pomp dyfuzyjnych, bez konieczności 
wyraontowywania cylindra z urządzenia. 

Przyrząd składa się z tulejki rozpręż
nej /1/ z naprzcmianlegle umieszczonymi na
cięciami /2/. Wewnątrz tulejki /1/ znajdują 
się dwa pierścienie stożkowe /3, h/1 umiosz-
ozone na śrubie ściągającej /5/» pi-zy czym 
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pierwszy piorśoioń. /J/ ma gniazdo /6/ na łeb« 
/?/ śruby áoisj/tajqooj /5/> zaś drugi pierś-
ciou /U/ j««t nacwintowuny i uraioszczony na 
nagwintowanej części / 8 / áx-uby /5/. Wownętrz-
na powiorzcluiiu tulejki /I/ Jemt nachylona 
poi! kątem zbliżonym do kąta nachylenia pobo-
cznicy /10/ pierścieni stożkowych /3»'-/« 
Przyrząd Jeat wyposażony w klucz do unieru-
chomienia drugiego pierścienia /**/• 

/1 zastrzeżenie/ 

B25B W. 76252 85 12 27 
Fabryka Samochodów Osobowych "Polmo", 

Warszawa, Polska /Janusz Sosnowski, Andrzej 
Szatański, Jerzy Wichniak, Zbigniew Pomoto
wski/. 

Klucz hydrauliczny, zwłaszcza do 
śrub poduszek pras 

Wzór użytkowy roz\<iązujo zagadnienie 
opraoowania konatrukcji klucza umożliwiają
cego przykręcanie śrub wymagających dużych 
momentów dokręcania* 

Klucz jaa tłok /1/ o kształoie stopnio
wanego walca, zbudowanego z waloowej nakrę
tki /2/, tarczy /■}/ i pokrętła /h/, który 
umieszczony jest w korpusie /6/, składają-
oym się z częćci wsporczej /7/ i cylindra 
/9/ z otworem doprowadzającym /10/. 

/3 zastrzeżenia/ 

B25B W. 76253 85 12 27 
Zakłady Chemiczno "Organika-Zachem", Bydgoszcz, Polska /Marek Sobociuski/. 

Szczypce wieloczynnościowe 
Przedmiotom wzoru uzytkotvego S Q szczy-

pce wieloczynnościowe nadające siy do wyko-
nywania różnorodnych ozynności, takich jt\k: 
pokręcanie śrub, mierzenie, gwintowanie, pi-
łowanie, naciąganie szprych, itp. 

Szczypce wieloczynnoáciovíe według wzoru 
wyposażone są w: stożki /Z/ do wykonywania 
oczek, wypusty waloowe / 1 / do zakładania i 
zdejmowania pierścieni osadczych, noże okrą-
głe /h% 5, 6/ do uśmiania izolacji, nożyce 
/26/, wkrętak krzyżowy /25/, klucz impulsowy 
/ 7 / z otworem do gwintowania /8/, otwory kwa-
dratowe /2k/ do gwlntovjników i przedłużacza, 
otwór gwintowany /1O/, profilowane klocki do 
zgniatania /11/, bak /i 3/, szczelinomierz 
/1V» aparat do cięcia szkła /15/, wałek do 
przedłużania gwintownika /22/, pilnik /23/, 
nóż /20/, klucz hakowy /16/, klucz nastawny 
/I7/ oraz kluoz /18/ do naciągania szpi-ych i 
łamania szkła. /i zastrzeżenie/ 

B25D W. 76326 86 01 02 
Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, 

Polska /Robert Barwacz/, 
Oprawa do wkręcania rurek do śrub 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest opra-
wa do wkręcania rurek do śrub, przeznaczona 
do pracy w cyklu automatycznym. 

Oprawka charakteryzuje się tym, że ma 
umieszczony w koszyku /Z/ przesuwni-3 trzpień 
/k/ rozsuwający wałki zaciskoiíe /Z/ oraz ma 
sprzęgło kłowe składające się z wypuattiw 
trzpienia /k/ i kołka / 7 / wchodzącego w wy-
branie dolnej cssęśoi koszyka /3/« 

/1 zastrzeżenie/ 
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Zakłady Mechanizmów Precyzyjnych "MERA-
POLTIK", Łódź, Polska /Władysław Jabłecki/. 
Urzadzenie do wycinania okrągłych otworów w 
materiałach elastycznych, zwłaszcza w płytach 

gumowych 
Celem wzoru użytkowego jest umożliwie

nie wykonywania okrągłych otworów w materia
łach elastycznych z dużą dokładnością. 

Urządzenie stanowi tuleja /1/» która w 
części stożkowej ma trzy ostrza /2/ nożowe, 
rozmieszczone na obwodzie co 120 . 
Wewnątrz tulei /1/ znajduje się wypyouaoz 
/16/ do wypychania nagromadzonych wyciętych 
elementów. /I zastrzeżenie/ 

B30B W. 76342 86 01 06 
Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Enfor" , 

Łódź, Polska /Edward Wolski, Stanisław 
Jóżwiak, Mirosław Szpoton/. 

Prasa stołowa 
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowa

nia bezpiecznej dla obsługującego konstruk
cji prasy, nie wymagającej przy jej obsłu
dze dużego wysiłku fizycznego, przeinaczo
nej do wycinania i tłoczenia drobnych kształ
tek z różnych materiałów, dziurkowania, a 
zwłaszcza do wykonywania operacji montażo
wych elementów odzieży z galanterią metalo
wą. 

Prasa stołowa zawiera pneumatyczny si
łownik /7/ sterowany programującymi kostka
mi /38 i ^3/, współdziałający z roboczym 
suwakiem do obróbki elementów umieszczonyoh 
w dostosowanych do nich narzędziach* 
Suwak jest dwuczęściowy i składa się z dol

nego trzpienia /!*+/ oraz goraogo trzpienia 
/l5/» połączonych ze sobą sprężyną /16/. Gór
ny trzpień jest połączony z tłokiem /8/ siło
wnika, zaś dolny trzpień jest połączony po 
pi-zez sprzęgło /Z^/ i cięgnową przekładnię /22/ 
z nożowym pedałem uruchamiającym przesuw dol
nego trzpienia, a następnie ze zwłoką czaso
wą górnego trzpienia. 
SprzęgŁo /21/ roa piastę zaopatrzoną w ramię 
umieszczone w gnieździe /31/ dolnego trzpie
nia /\h/ oraz piastę zaopatrzoną w ramię /2ó/ 
połączone cięgnem /y-j/ z pizekładnią /2 2/. 
Piasty są połączone ze sobą skrętną sprężyną. 

Tłok /8/ jest umieszczony w cylindrze 
siłownika / 7 / na powrotnej sprężynie /9/, zaś 
trzpienie /\h i 15/ suwaka mają poosiowe gnia
zda na sprężynę /1Ó/ zamocowaną do kołków 
/17 i 18/. 
Cięgnową przekładnię stanowi wychylny dwusto
pniowy krążek mający wieniec o mniejszej 
średnicy połączony za pomocą cięgna /85/ z 
ramieniem /26/ piasty sprzęgła, oraz wieniec 
o większej średnicy połączony za pomocą oię-
gna /36/ z nożowym pedałem, /h zastrzeżenia/ 

B42B W. 76279 85 12 30 

Wiesław Faber, Warszawa, Polska /Wiesław 
Faber/. 

Czterokolumnowa prasą introliga
torska 

Golem wynalazku jest skonstruowanie lek
kiej prasy introligatorskiej umożliwiającej 
wykonywanie jednocześnie wielu skomplikowa
nych zabiegów na jednym urządzeniu. 

Urządzenie według wzoru zawiera dwie pły* 
ty ' oporowe / 2 / zamocowano obrotowo za pomocą 
boloów stalowych /%/ do listew wsporozych / 1 / 
oraz dwie płyty robocze /S/. /i zastrzeżeni©/ 

B42B 
Wiesław Faber, Warszawa, Polska /Wie

sław Faber/. 

86 01 06 W. 76343 
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Szywadło Introligatorskie 
Celem wzoru użytkowego jest zwiększenie 

funkcjonalności szywadła do szycia książek* ' 
Szywadło zawiera dwa sporaiki /3/ zainstalo
wane na drewnianej podstawie /1/ za pomocą 
śrub /2/. Od góry wsporniki wyposażone są w 
dwie gwintowane prowadnice /k/ zaopatrzone w 
nakrętki /5/ regulujące naciąg X połączone 
listwą łączącą /o/. /I zastrzeżenia/ 

B60P W. 76127 85 12 09 

Zdzisław Beneturski, Wielowieś k/Pakości, 
Polska /Zdzisław Beneturski/. 

Urządzenie przewoźne do załadun
ku palet 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie 
urządzenia spełniającogo funkcję podnośnika, 
suwnicy oraz przyczepy. 

Urządzenie ma konstrukcję / 1 / w kształ
cie prostopadłościanu zaopatrzoną w szyny 
Jezdne /3/» na których, usytuowany jest wy
sięgnik /7/, wystający poza Gabaryt konstru
kcji / 1 / i mający szyny /21/ oraz sanie po
przeczne /6/ zaopatrzone w pionowy układ su
wakowy / 5 / z widłami /h/ i siłownikiem hy
draulicznym /18/. 

Wysięgnik / 7 / oraz sanie poprzeczne /6/ 
wyposażone są w zespół łożysk /19/ i /20/ 
oraz wałków nawojowych / 8 / i /10/ z układem 
cięgien /$>/ i /11/. Podwozie /15/ połączone 
jest rozłącznie z konstrukcją /1/ oraz od 
strony wysuniętej części wysięgnika / 7 / wy-
poważone jest \* hydrauliczną stopę osadczą 
/i6/, /3 zastrzeżenia/ 

B60P W. 76198 85 12 20 
Politechnika śląska im. Wincentego 

Pstrowskiego, Gliwice, Polska /Marian 
Bietkowski, Adam Stralor/. 
Urządzenie do swobodnego wsiadania i wysiada

nia osób niepełnosprawnych z po
jazdów komunikacyjnych 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie 
stacjonarnego urządzenia ułatwiającego oso
bom niepełnosprawnym wsiadanie i wysiadanie 
z pojazdów komunikacyjnych. Urządzenie wed
ług wzoru charakteryzuje się tyra, że do siło
wnika, którego cylinder /Z/ umieszczony jesv 
w ochronnej rurze /i/, przymocowana jest na

ciskowa dżtłignia /**/. a do siłownika / 7 / kosz 
/9/ mająoy obrotowe śluzy /11/ i /12/, przy 
czym siłownik / 7 / umieszczony jest w ochron-, 
nej rurze /8/. /I zastrzeżenie/ 

B60Q W. 76322 86 01 03 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, 

Wrocław, Polska /Jan Ślęzak, Stanisław 
Naskręcki/. 

Tablica numerowa 
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op

racowania tablicy numerowej do oznaczania li
nii tramwajowej ułatwiającej dobrą czytelność 
umieszczonych na niej znaków. 

Tablica numerowa ma obudowę ukształtowa
ną w postaci prostopadłościanu, w której ścia
nka przednia /h/ stanowi wymienną metalową 
płytkę z namalowanym na niej znakiem, a w ca
łym namalowanym znaku są rozmieszczone bli
sko siebie okrągłe otwory, ścianka przednia 
/k/ i szybka matowa /5/ są umieszczone w pro-
wadniach / 2 / i /3/ poprzez szczelinę ukształ
towaną w jednej ze ścianek bocznych. 

/i zastrzeżenie/ 

B61L W. 76001 85 11 22 

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyj-
nych, Katowice, Polska /Janusz Ryka, Jan Gór
ski, Zbigniew Zębik, Józof Krzymiński, Mie
czysław Cichal/. 

76 



Nr 21/335/ 198Ó BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 77 

Mechaniczny czujnik szynowy 

Colem wzoru użytkowego j e s t opracowanie 
czujnika szynowego o zwiększonej odporności 
na udary i w i b r a c j ę . 
Czujnik według wzoru cha rak te ryzu je s i ę tym, 
zo w głowicy / i / czujnika osadzone są dźwi
gnie /8 i 9 / , na k tó re oddziaływują koła po
jazdu szynowego, w swej czyśc i zewnętrznej 
wygięte w p łaszczyźn ie równoległe j do pokry
wy /1 1 / głowicy / 1 / , przy czym głowioa / i / 
czujnika zamocowana j e s t na dwóch t ł spornika-
ch / 2 / i / 3 / do szyny /k/, do k t ó r e j saraoco-
wunc sił również, z obu s t r o n g łowicy, odbija* 
cze /5 i 6 / . /7 z a s t r z e ż e ń / 

B65D W. 76427 86 01 13 

Spó łdz ie ln i a Pracy Produkcj i Części Sa
mochodowych "PROCZESAN", Bydgoszcz, Polska 
/Zygmunt Mosiądz, Anna Andrearczyk/ . 

Wyciskacz 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie 
prostej i.niezawodnej w działaniu konstruk-
oji wyciskaczu d<> wyciskania produktów o ko
nsystencji pasty zmagazynowanych w tubacłi z 
ustnikiem. 

Wyciskacz według wzoru charakteryzuje 
się tym, żo między płaszczyzną oporową /15/ 
dźwigni / 2 / a pokrywą tylną / 7 / usytuowane są 
płytki /8/ oraz sprężyna /H/» zaś dźwignia 
/Z/ uleształtowana jest w ten sposób,żeo jej 
płaszczyzna opoî ov?a /15/ tworzy kąt 90 z 
osią trzpienia /3/i G<*y występ /l4/ opiera 
się o pokrywkę tylną /7/, natomiast na trz
pieniu /3/ znajduje się sprężyna /10/ i dźwi
gnia zwalniająca, której płaszczyzna boczna 
/1Ó/ z osią trzpienia / 3 / tworzy kąt ostry. 

/2 zastrzeżenia/ 

365D W. 76442 86 01 16 
Ośrodek Badawczo-Projektowy Przemysłu Te-

leelektronicznego "TELKOM-TELPRO", Warszawa, 
Polska /Jolanta Tkacz, Tadeusz Wudarczyk, 
Waldemar Krupicki, Władysław Trojan, Grzegorz 
Spychalski, Janusz Zadereoki, Bronisław 
Iskra/. 

Pojemnik transportowo-magazynowy 
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie 

funkcjonalnego pojemnika transportowo-magazy-
nowego do wykorzystania w procesach magazyno
wania, rodzielczo-kompletacyjnych i transpo
rtowych w przedsiębiorstwach przemysłu elek
tronicznego, teleelektronicznego i maszynowe
go. 

Pojemnika ma kształt prostopadłościan-
nej skrzynki otwartej całkowicie od góry z 
wywiniętym na zewnątrz kołniarzoui /i/ 'iłuPa-j-
orj-s prostokątne obrzeże wokół pojemnika, w 
którym znajdują się cztery prostokątne uch
wyty / 2 / po jednym z każdego boku, połączone 
5̂ bocznymi ściankami zewnętrznymi /3/' i /h/ 
pojemnika poprzez dwa żebra wzmacniające /5/ 
w kształcie klina zwężającego się ku dołowi. 
Na wewnętrznych solankach /3/j / V pojemnika 
rozmieszczono są symetrycznie w równych od
stępach, wzdłuż wysokości prostokątne rouki 
/6/t w których umieszczone są wkładki dzie
lące. 
Na zewnętrznych ściankach /3/» />ą/ pojemnika 
w miojsach odpowiadającym rowkom /ó/ znajdują 
się prostokątne żebra usztywniające /8/, któ
re w swej dolnej czyśoi mają prostokątne pod
cięcia /9/ służące do dogodnego stertowania 
pojemników. Wewnątrz*pojamnika w górnej jego 
części na wysokości kołnierza /i/ na całym 
obwodzie znajduje się prostokątne odsadaeuio 
/12/, na którym umieszczona jest płaska po
krywa. /5 zastrzeżeń/ 

B65G W. 76284 85 12 30 
Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Za

kłady Badawcze i Projektowa Miedzi "Cuprum", 
Wrocław, Polska /Jan Majcherkowicz, Zbigniew 
Łuczewski, Leszek Gajosiński/. 

Skrzynia przesypowa urobku górni-
czego) 

Celcu wzoru, użytkowego jest opracowanie 
funkcjonalnej przesypowej skrzyni do przeła
dowywania urobku z samojezdnej maszyny tra
nsportowej, zwłaszcza ładowarki łyżkowej, na 
przonośnik taśmowy lub inny. 

Skrzynia ma niedzielony kosz /3/ w ksz
tałcie leżącego prostopadłościanu, osadzony 
na wsporczej konstrukcji /ó/ i przechylny , 
który to kosz / 3 / ma od jednej strony poz
bawionej boku zsypowej lej /k/ z dnem^ osadaso. 
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n y prz«(jubaiat / 5 / nad końcem p r z e n o ś n i k a / i / 
ora'/. pop i^zeczn le względem n i e ^ o , a znany h y -
U m u l i c z n y o i t u w n i k /o/ j e s t do M po ilu k o s z a 
/ 3 / przy twiei-d/.ony po e t r o n i o przcuiwnoj 
w.(;lvfi'-»' l u j a / V « / i z a s t r z o ż o n i e / 

D65G W. 76817 85 11 15 

Z g ł o s z e n i e doda tkowo do z g ł o s z e n i a W. 7 5 5 0 7 . 

B i e l a k a F a b r y k a Armatur- " D e f a " , B i e i s k o -
B i a ł a , P o l s k a / S t a n i s ł a w J . S z e l ą g , L e o p o l d 
S z c z y p k a , J a n B u r y , S t a n i s ł a w P i e c z k a / . 

Prowadnica podtrzymująca ł a ń c u c h 
napędowy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wy-
dłużenia okresu eksploatacyjnego podtrzymy-
waneco przez prowadnicę łańcucha napędowogo. 

Prowadnica według wzoru charakteryzuje 
się tyra, zo elementy /Z/ o pxv.?kroju kątow
nika są umocowano rozłącznio, śrubami /$/, do 
wewnętrznej strony kątowników /1 b/, a te z 
kolei - równio-, rozłącznie, śrubami /6/ - do 
głównej czyści /*a/ konstrukcji nocnej pro
wadnicy. /3 zastrzeżenia/ 

86 04 18 D65G W. 77112 86 04 18 

Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo Prze
mysłu Węglowego Kopalnia Węgla Kamiennego im. 
Związku Młodzieży Polskiej, Żory, Polska 
/Tomasz Urban, Eugeniusz Burczycki, Ryszard 
Wiśniewski/. 
Uchylna zapora ochronna do przenośników 

górniczych. 
Celem wzoru użytkowego jest opi-acowanie 

zapory pi-zod zsuwającymi sio bryłami węgla i 
kamienia, montowanej bezpośrednio na przeno
śniku i przystosowanej do przemieszczania z 
przenosi rik iotii. 

Zapora cliaraktcryzujo a lv tyci, że rama 
zapory, wykonana w kształcie łitory L i wy
pełniona siatką ma na swoim woHiiy tranyci od
cinku przymocowany półlirążuk /2/, ktoi-ego 
srodnica jest usytuowana pod ku/tom ostrym w 
stosunku do podstawy rauy /1/, a poniżej pół* 
krążka /li/ są lui.no nałożone tulejki /3/ z 
przyspawaiiyini płytkami /'*/, pi"zy pomocy któ

rych zapora jest przymocowana do zastawki 
przenośnika. Półkrążek /Z/ opierając się o 
płytko /'♦/ i płytkę zastawki stabilizuje za
porę w położeniu odchylonym o kąt ostry w sto
sunku do kierunku trasy przenośnika i zapora 
wówczas kieruje spadające bryły na ocios. Przy 
przojeździe-kombajnu zapora jest uniesiona w 
Córę. i przekręcona ": położenie T^ównoległe do 
tî asy przenośnika. /1 zastrzeżenie/ 

B67C W. 76011 85 11 26 

Ireneusz Miciałkiewicz, -Warszawa, Poi3ka 
/Ireneusz Micialkicwicz/. 

Lejek 
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op

racowania lejka umożliwiającego łatwe przełe-
tłanie przetworów on oc owy eh do naczyń. 

Lejek aa kołnierz /1/ o kształcie elip
tycznym, któżby z jednej strony ścięty jest 
powierzciinią eliptyczną /2/ o zewnętrznym pro
mieniu. Na prze e i*.-; 1 cc lej stronie kołnierz /%/ 
ma oliptyczno zaokrąglenie /3/ o małym ni-omie-
niu wewnętrznym oraz wgłebi^.iie eliptyczne /h/, 
Ka zewnętrznej ĉ:.;':'.-ar.,',ob«.;i sSo&!ce:.:a j /j/ lejka 
znajdują się, rozmieszczone centrycznie, co 
najmniej trzy uchwyty /ó/. /I zastrzeżenie/ 

B67D W. 76134 85 12 09 

Józef Oramus, Kraków, Polska /Józef Oramus/, 

http://lui.no
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Dozownik do płynów 
Celem wzoru użytkowego Jest opracowanie 

funkcjonalnego dozownika do płynów, zwłaszcza 
napoi gazowanych i wód mineralnych. 

Dozownik według wzoru ma korpus /1/ z ot
worem przelotowym /2/ integralnie połączony 
elastyczną listwą /3/ a dźwignią /W$ zakończo

na zakrywką /5/ zaopatrzoną w uszczelkę /6/. 
Na przeciwległym zakończeniu dźwigni /k/ zna> 
Jduje się otwieracz /7/ do butelek z zakryw-
kami koronowymi. Pomiędzy korpusem /l/f a dź. wignią /k/ umieszczona jest sprężyna śrubowa 
/10/, a w dolną część korpusu /i/ wciśnięta 
jest nasadka /12/ z wewnętrznym przetiooze-
nietn /i3/. /1 zastrzeżenie/ 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

E03C W. 76383 86 01 09 
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Instalacji 

Budownictwa, Koszalin, Polska /Jerzy Budkie
wicz, Ryszard Borkowski/. 

Wspornik wiszący pod zlewozmywak 
blaszany 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op
racowania wspornika umożliwiającego zamocowa
nie zlewozmywaka blaszanego przy ścianie. 

Wspornik wiszący według wzoru składa się 
z podpory oraz dwóch zaczepów. Podpora ma ra
mię /i/, które z jednej strony żakouczone jest 
belką prostopadłą /2/t a z drugiej płaskownikiem oporowym /3/» natomiast zaczepy sta
nowią dwa połączone kątowniki /k/ i /6/, po
między którymi znajduje się płaskownik dys
tansowy /5/« /I zastrzeżenie/ 

B06B W. 76461 86 01 20 
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych 'Pań

stwowych Gospodarstw Rolnych, Zagrodno, Pol
aka /Edward Piaskowski/. 

Segment ogrodzeniowy 
Celem wzoru użytkowego jest ułatwienie 

montażu ogrodzeń i umożliwienie wielokrotne
go wykorzystania segmentów ogrodzeńIowyoh. 
Segment ogrodzeniowy stanowi płyta /t/ umie-
szozona w osadczym rowku /£/, wykonanym w fun
damentowej stopie /3/» przy czym fundamen
towe stopy /3/ w przekroju poprzecznym piono
wym mają kształt równomiernego trapezu oparte
go na figurze zbliżonej do prostokąta, zaś 
w górnej czośoi trapezu wykonany Jest pionowy 
osadczy rowek /2/» f\ zustrzeżenie/ 

E21C W. 76309 85 12 31 
Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "Polmag", 

Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych im. Gen* 
K. Świerczewskiego, Katowice, Polska /Zenon 
Wasyłeczko/. 

Nóż kombajnowy 
Przedmiotem wzoru użytkowego jest nóż kom

bajnowy stosowany w górnictwie. 
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu Jest 

zwiększenie odporności noża na uszkodzenia 
oraz zapewnienie łatwości regeneracji noża* 

W nożu według wzoru użytkowego, w miejaou 
połączenia lutowiem /3/ części chwytowej /I/ 
z częścią roboczą /k/, część chwytowa /i/ ma 
prostokątny wrąb /ć/, w którym osadzony jest 
dopasowany do niego występ /7/ części roboczej 
/k/. /1 zastrzelenie/ 

B21D W. 76070 85 12 02 
B66B 

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji 
Kopalnictwa Surowców Chemicznych "Biprokop", 
Chorzów, Polska /Franciszek Niejedek, Emil 
Paszek/. 
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Złącze prowadników szybowych drewnianych z 
dźwigarami szybowymi stalowymi 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op
racowania złącza prowadników charakteryzują
cego sic prostą konstrukcją, ekonouiioznośoią i 
mniejszą pracochłonnością wykonania i montażu 
w szybie, oraz możliwością regulacji czołowej 
prowadnika. 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest złącze 
prowadników szybowyoh z dźwigarami szybowymi 
atalowyn»i stanowiącymi zbrojenia szybów gór
niczych. 
Istotą wzoru użytkowego jest to, że saraohamo-
wne stalowe kliny /h/ i ograniczniki klinów 
/3/ mają skos w kształcie jaskółczego ogona > 
który zabezpiecza przed wypadnięciem klina 
/k/ i umożliwia regulację czołowc^prowadnika 
/ 9 / . 
Saraołiaraowane s ta lowe k l i n y /k/ s t a b i l i z u j ą po> 
przocznie p ły tę uchwytu / 5 / mocującą prowad
n ik /$>/ "\ dystansowa podkładka / ó / nakładana 
na śruby / ? / bez ich wyjmowania s t a b i l i z u j e 
czołowo p ł y t ę uchwytu /5/ wraz z prowadnikiem 
/ O / . /Z z a s t r z e ż e n i a / 

Dział F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

F15B W. 76340 86 01 03 
F16K 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Ko
ściuszki, Kraków, Polska /Edward Lisowski, 
Kazimierz Szewczyk. 

Zawór przelewowy sterowany 
elektromngnetycznie 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie 
zwartej, odpornej na działanie warunków atmo
sferycznych i na uszkodzenia mechaniczne kon
strukcji zaworu do hydraulicznych układów na-
pędowo-sterujących, zwłaszcza maszyn budowla
nych* 

Zawór rkładą sio z zabudowanych we wspól
nym ferr;>Ł,iiii2ni>tycznym korpusie /9/': dwusto
pniowego, tłoczkowego zaworu przelewowego /12/ 
oraz napędzanego siłownikiem elektromagnety
cznym suwakowego rozdzielacza pomocniczego, 
którego suwak /1/' utoruje przepływem przez ka
nał /l3/ łączący komory /A/ tłoczka zaworu 
przelew ov*ec o /12/ z kanałem zlewowym /i6/. 

Cewka / 7 / wbudowana jest bezpośrednio w korpus 
/9/» a rdzeń stały /10/, w postaci tulei; osa
dzony jest w otworze karkasa / 8 / i otworze 
korpusu /9/ dla suwaka /i/. Suwak /i/ ma otwo
ry odciążające / 2 , 3/« /2 zastrzeżenia/ 

F16B W. 76350 86 01 08 
E04B 

Chemiczna Spółdzielnia Pracy "Polimer", 
Śrem, Polska /Kazimierz Grabny, Grzegorz Bia
łas/. 

Podkładka do elementów śrubowych mo
cujących płyty faliste 

Celem wzoru użytkowego jest skonstruowa
nie elastycznej i trwałej podkładki wykonanej 
z jednorodnego materiału, zapewniającej szcze
lność połączenia oraz ochrono łba śruby lub 
wkotu przed korozją wskutek szkodliwego dzia-
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lania czynników atraosferyoznyoh. 
Podkładka według wzoru ma dolną część 

/ i / o k s z t a ł c i e z b l i ż o n a do stożka śc i ę t ego 
drążonego, przechodzącego u góry w krótki drą
żony walcowy odcinek / 2 / , nad którym wykona
ny Jest zewnętrzny drążony kołn ierz / 3 / f przy 
ozym z dolną częśc ią / i / połączony j e s t za 
pośrednictwem c ienkiego , g i ę tk i ego łącznika 
/ 5 / kupturek / 6 / o ksz ta łc ie zbliżonym do drą
żonego walca o środnioy wewnętrznej nieco 
większej od średnicy kołnierza / 2 / t mający u 
góry wypukłą pokrywę / 7 / » a u dołu wewnętrzny 
kołnierz / 8 / , o średnicy wewnętrznej nieco 
większej od średnicy walcowego odcinka /2 /« 

/ 1 z a s t r z e ż e n i e / 

F16B W. 76357 86 01 07 

Zakłady Mechaniczne Przemysłu Papierni
czego, Poznań, Polska /Edward Ożarek, Józef 

Sobieraj/ 
Uchwyt do półki 

Celem wzoru użytkowego jest skonstruowa
nie jednooloiaentowego uchwytu półki, zapewnia
jącego stabilność i sztywność półki przy du
żym joj obciążeniu. 

Ucliwyt do półki ukształtowany jako ciąg
ły przokrój wzdłuż długości półki, charakte
ryzuje się tym, że obrys poprzecznego prze
kroju uchwytu ma kształt trójkąta z wybraniem, 
do umieszczenia w nim półki, równoległym do 
tylnego boku przeciwległego, przy czym górna 
krawędź /!/ wybrania jest co najmniej dwa ra
zy mniejsza od dolnej krawędzi podtrzymującej 
/2/. /2 zastrzeżenia/ 

F16B W. 76429 86 01 13 

Brzeskie Zakłady Urządzeń Wagonowych "Be-
wag", Brzeg, Polska /Franciszek Kaśkow, Roman 
Ciszkiewicz, Zygmunt Wirga, Zdzisław Magusiak/. 

Nakrętka zwłaszcza do kaloryferów 
przemysłowych 

Uzor rozwiązuje zagadnienie wykonania 
nakrętki łatwej w wykonaniu. Nakrętka ma ksz
tałt pierścienia /!/ z wywiniętym na zewnątrz 
kołnierzom /2/ i dwoma skrzydełkami /3/i przy 
czym wownętrzny otwór pierścienia jest nagwi
ntowany, /2 zastrzeżenia/ 

F16C W. 76376 86 01 09 

Kombinat Przemysłowo-Rolny "Fruotopol", 
Zakład Mechaniczny, Dys k/Lublina, Polska 
/Bolesław Demczuk, Marek Mazur, Edward Dymek/. 

Urządzenie napędowe zwłaszcza do sor-
towników łańcuchowych 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie 
konstrukoji urządzenia napędowego umożliwiają
cego regulację kół łańcuchowych podczas ruchu 
maszyny. 

Urządzenie według wzoru oharakteryzuje 
się tym, że poniżej i równolegle do walu na
pędowego /2/, w środku którego osadzone jest 
nieprzesuwnle koło łai'icuchowc /3/» po bokach 
którego osadzone są przesuwnie kola łauoucho-
we /k/f ma ułożyskowany symetryczny, wielo
stopniowy wał /5/1 którego poszczególne odci
nki są gwintowane, a ich średnice zmniejszają 
się od środka wału /5/» natomiast skok gwintu 
kolejnych odcinków rośnie w postępie az-ytme-
tycznym v; kierunku końców walu /5/# zaś na 
odpowiednie odcinki walu /5/» nakręcone są 
nakrętki /ó/ z zabicrakami /7/» których górna 
krawęd-i usytuowana jest w gniazdach przesuw
nych kół łańcuchowych /h/, przy czym w wycię
ciach nakrętek /u/, umieszczona jest listwa 
/8/f w postaci kątowniku przymocowana do podstawy /l/« /1 zastrzeżenie/ 

F16C W. 76433 86 01 14 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 

Przemysłu Węglowego, Katowice, Polska /Barba
ra Ciepły, Zygmunt Lorenz, Janusz Klowan, An
drzej Niomirko/. 

Łożysko soczewkowe 
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op

racowania takiej konstrukcji łożyska soozewko-
wego aby było możliwe zmniejszenie materiało
chłonności i pracochłonności jego wytwarzania. 

• Łożysko ma soozewkę /3/ osadzoną między 
dwoma płytami /i, 7/ oddzieloną od nich prze
kładkami poślizgowymi /2,5,6/. Soczewka /3/ ma 
czop /k/ wpuszczony w gniazdo /8/ wykonane w 
płycie /7/« Na czop /h/ nasunięta jest osłon** 
ka /9/. Między płytami /i,7/ osadzona jest 
uszczelka /10/. 
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ł.oży.sko v«dług wzoru użytkowego atoso. 
wane Jest juko podpora w usti*ojaeh nośnyoh 
mostów. /3 zastrzeżenia/ 

Fl6H W. 76330 86 01 03 
Ośrodek Techniki i Organizacji Wojowódz-

kiego Związku Spółdzielni Pracy, Bydgoszcz, 
Polska /Henryk Ćwikliński, Witold Rosenkie-
wicz/. 

Mechanizm do kompensacji luzów między-
zębnych 

Celem wzoru ubytkowego jest opracowanie 
prostej konstrukcji mechanizmu do kompensacji 
luzów międzyzębnych, zwłaszcza w przyrządach 
pomiarowych. 

Meoiianizra według x*zoru charakteryzuje 
się tyra, że element przesuwny / ? / współprac 
cujący z kołem zębatym / 2 / ma kształt styli
zowanej litery L a otworem /h/ usytuowanym na 
pi. ~ociyciu osi ramienia pionowego / 3 / i po
ziomego /5/t przy czym na ramieniu pionowym 
/5/ znajdujo się listwa zębata /6/. 

/I zastrzeżenie/ 

F16K W. 76247 85 12 24 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 

Poszukiwania Nafty i Gazu, Piła, Polska 
/Marian Kempczyński, Roman Boczula/. 

Zasuwa sterowana hydraulicznie 
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 

opracowania konstrukcji zasuwy, opartej o 
łatwo dostępne na rynku krajowym elementy. 

Zasuwa charaktoryzuje się tym, że w 
korpusie dolnym / I / i korpusie górnym / 3 / ma 
rowki /li/, a ponadto ma prowadnik reakcyjny 
/9/» który współpracuje z wydrążoną wewnątrz 
śrubą storowaniu ręcznego /10/. 

/i zastrzeżenie/ 

F16K W. 76336 86 01 03 
Zakłady Włókien Chemicznych Stilon", 

Gorzów Wielkopolski, Polska /Antoni Thel, 
Jan Targosz, Marian Drozda, Teresa 
Erdmann/. 

Tłoczkowy zawór zaporowy 

Celera wzoru użytkowego jest eliminacja 
ręcznego uruchamiania zawieradła tłoczkowe
go zaworu zaporowego. Zawór według wzoru z 
pneumatycznym cylindrem, charakteryzuje się 
tym, że do kadłuba / 1 / tłoczkowego zaworu za» 
porowego przymocowana jest rozłącznie wieży
czka / 2 / , na której zamocowany jest również 
rozłącznie pneumatyczny cylindor /3/, którego 
tłoczysko / V połączone jest przegubowo z za-
wieradłera /6/ poprzez dzieloną nakrętkę /5/. 

/I zastrzeżenie/ 

F16L W.76443 86 01 15 
Andrzej Białecki, Lublin, Wiesław Bia

łecki, Ostrowiec świętokrzyski, Bohdan Bia
łecki, Radom, Stanisław Węgrzyn, Jasło, Pol
ska /Andrzej Białecki, Wiesław Białecki, Boh
dan Białecki, Stanisław Węgrzyn/. 

Króciec 
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op

racowania takiej konstrukcji króćca aby jego 
tworzywowe częśoi mogły być wykonywane na wt
ryskarkach o niewielkich gramaturach. 

Króoiee składa się z tworzywowej tuloi 
pierścieniowej / 1 / z przewężeniem od strony 
pierścienia i rury tworzywowej / 2 / o średni
cy zewnętrznej nieco mniejszej od średnicy 
wewnętrznej tulei pierścieniowej, dotykającej 
swoim czołem do przewężenia tulei pierścienic** 
wej, przy czym powierzclinia zewnętrzna rury 
/ 2 / i dotykająca do nioj powierzchnia wewnę
trzna tulei pierścieniowej złączone są sklei-
ną agresywną, zaś na kołnierz tulei i tuloję 
pierścieniową nałożony jest pierścień metulo
ny / 3 / 2 otworami przelotowymi wykonanymi ró
wnomiernie na obwodzie. /1 zastrzeżenie/ 
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W. 76451 86 01 16 

Spółdzielnia Pracy "Metal-Mot", 
Sochaczew, Polaka /Stanisław Dziekański, 
Zbigniew Przydatek, Wojciech Szymański/. 

Lampa do oświetlania stanowiska pracy 
Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 

użyteczności lampy poprzez wykorzystanie tej 
sacioj podstawy do mocowania do róanoco rodza
ju podłoża. 

Lampa charakteryzuje się tyra, że joj pod-
stawa /l/» uks tałtowana w postaci zbliżonej 
do trapezu, ina obejma /3/# stanowiącą komoro 
do przyjmowania wsuwanego uchwytu / 8 / zacisku 
śrubowego / 7 / , kołnierze /h/t wykonane w ob
szarze końców większej podstawy i kołnierz 
/5/ wykonany w obszarze końców niniejszej pod
stawy, które to kołnierze mają gwintowano ot
wory /ó/, oraz dwa otwory /Z/ do mocowania 
podstawy do podłoża. Podstawa / 1 / je3t oto
czona obudową /9/ mocowaną za pomocą śrub /1Q/ 

/h zastrzeżenia/ 

F23D W. 76072 85 12 03 
Spółdzielnia Pracy Sprzętu Laboratoryj

nego "Techniprod" , Pruszków, Polska /Stefan 
Lebkowski, Marian Kasperski/. 

Stomatologiczny palnik gazowy 
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op

racowania konstrukcji stomatologicznego pal
nika gazowego, dostosowanego do trzech rodza
jów gazu, a mianowicie propan-butan, miejskie

go i ziemnego, a pr*ry tym gwarantującego nie 
wygaszanie palnika podczas przoei:;;,̂ -./, nawet 
przy najmniejszym płomieniu. 

Palnik według wzoru u,u w podstawie /1/ 
ur.iif.;:'.c::jnc ii'L; ,-v> ::iienue .iy.szo /o, oa/ , "Ju-
stosowane do rożnych rodząJuw gazu i wkręcane 
do kolektora /2/, a w górnej części cylindry
cznego mieszalnika /h/, poniżej nasadki wylo
towej /7/, ma osadzoną czaszowatą osłonkę /8/, 

/i zastrzeżenie/ 

F23J W. 76151 85 12 12 
Sędziszowska Fabryka Kotłów "SEFAKO", 

Sędziszów, Polska /Zenon Mazurek, Waldemar 
Darczak/. 

Odżużlacz wahadłowy 
Celem wzoru użytkowego jest wyeliminowa

nie ruchu jałowego w odżużlaczu wahadłowym. 
Odżużlacz wahadłowy według wzoru charaktery
zuje się tym, że jako eloincnt wygarnia jacy ma 
wahacz składający sio z ramienia / 1 / i płyty 
zgarniającej /2/, połączonych łącznikiei.t /j/ 
i dźwignią napędową /h/ z **ykorb leniem /ó'/ ko> 
la napędowego /5/. /3 zastrzeżenia/ 

F23Q W. 76381 86 01 09 
Spółdzielnia Pracy "Elektogrzejnik" , 

Bielsko-Biała, Polska /Wiesław Talar, Wiesław 
Stasicki, Bogdan Hull/. 

Zapalarka do gazu 
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op

racowania konstrukcji funkcjonalnej i trwałej 
zapalarki do gazu. 
Zapalarka d° gazu ma zestyk iskrowy składa
jący się ze styku ruchomego /7/ i styku nieru
chomego /6/, w którym styk ruchony / 7 / wyko
nany jest w postaci wyprofilowanej listwy i 
umieszczony pomiędzy obudową /i/ zaplatarki 
a cewką / 2 / , przy czym zamocowany jest jednym 
końcem do korpusu cewki / 2 / , a drugim przyle
ga do styku stałego /6/ mocowanego na rdzeniu 
/ 5 / umieszczonym wewnątrz cowki /2/. 

/i zastrzeżenie/ 

83 
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F42C W. 75715 85 10 14 
Zakłady Tworzyw Sztucznych *Nitron-Erg", , 

Krupski Młyn, Polska /Zygmunt Anisimowicz, Ma
rian Lautuwka, Jan Piramowioz, Bogdan Powało-
wski, Jan Przegroda, Kazimierz Stryjek/ 

Zapalnik lontowo-pobudzajacy 
Wzór użytkowy rozwiązują zagadnienie skon* 

struowania zapalnika o dowolnym czasie zwło
ki pomiędzy uruchomieniem jego działania a mo
mentem detonaoji ładunku kruszącego* 

Zapalnik składa się z nakrętki /1/ V łą
cznika / 2 / f lontu prochowego /3/ i spłonki po
budzającej /*»/• 
Jodan koniec lontu zaopatrzony w zamazkę pro
chową / 5 / włożony jest w łącznik, a drugi ko
niec włożony jest do spłonki pobudzającej, 
której łuska zaoiśnieta jest na lonoie. 

/1 zastrzeżenie/ 

Dział G 
FIZYKA 

G01B W. 76251 85 12 27 
Fabryka Samoohodów Osobowych "Polno" 

Warszawa, Polska /Zygmunt Białobrzeski, 
Edward Bereza, Janusz Jedynak/* 
Suwmiarka zwłaszcza do pomiarów grubości 

ścianek odlewów 
¥zór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op

racowania suwmiarki cechującej się prostotą 
budowy i zapewniającej szybki i dokładny po«-
miar grubości odlewów o skomplikowanych ksz
tałtach. 

Suwmiarka według wzoru charakteryzuje 
się tym, że do typowej suwmiarki / i / ze szcze
kami pomiarowymi /2,3/ zamocowane są ramio
na /k, 5/ z wymiennymi końcówkami pomiaro
wymi /8, 9/'• /I zastrzeżenie/ 

G01B W. 76298 85 12 30 
Politechnika Lubelska, Lublin, Polska /Zdzi
sław Misztal, Jan Kukiełka, Ryszard Bocian/. 

Urządzenie do pomiaru promienia krzywizny 
niecki ugięcia konstrukcji jezdni 

drogowej 

Celem wzoru użytkowego jest umożliwie
nie dokładnego pomiaru promienia krzywizny 
niecki za pomocą ugiędomierza. 

Urządzenie do pomiaru promienia krzywi
zny niecki ucięcia konstrukcji jezdni drogo* 
wej umocowane na ugiooioialerzu belkowym Benke. 
Imana, charakteryzuje się tym* że na macce 
/3/ ugięciouiierza /O/ zamontowano dźwignię 
/1/ f do której przymocowano trzpień /7/» a na 
ramieniu uciociotiiierza przymocowano czujnik 
zegarowy /9/. /i zastrzeżenie/ 

G01F W. 76295 85 12 31 
G12B 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomia
rów "MERA-PIAP", Warszawa, Polska /Marek 
Kowalski, Tadeusz Moliński, STANISŁAW Koło
dziejski, Witold Biskup, Ryszard Korlak/. 
Obudowa do mierników i wskaźników przepływo-

mierzy 
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie 

obudowy, w której można umieszczać różne przy
rządy pomiarowe, pozwalające na stosowanie 
tych przyrządów jako tablicowyoh i jako sto
łowych. 

Obudowa według wzoru użytkowego ma pły
tę czołową / 1 / i płytę tylną /h/ oraz korpus 
/3/ o kształcie walca, które są ze sobą po-
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łączone za pornooą słupków /2/, przy ożyra wy-
miary płyty tylnej /h/ są mniejsze od wymia-
rów płyty czołowej /i/. /2 zastrzeżenia/ 

G01L W. 76399 86 01 13 
Ośrodek Badawczo "Rozwojowy Systemów Au-

tomatyki, Poznań, Polska /Dariusz Warda, Wi-
told Niedziela, Leszek Janik, Bogusław Groma-
dziński/. 
Tensometryczny przetwornik do pomiaru siły 

Celem wzoru użytkowego jest skonstruowa
nie urządzenia pomiarowego sił ściskających 
o różnych zakresach ich wartośoi. 

Tensometryczny przetwornik do pomiaru 
siły składa się z obudowy /\/ z podstawą obu
dowy /2/, na której osadzony jest element sp
rężysty /3/ o klockowej jednolitej budowie w 
kształcie cyfry "dwa", przy czym w klocku 
środkowym tego elementu, w obu jego przeciw-
nyoh ścianach, znajdują się w jednej osi ot
wory o jednakowych głębokościach i płaskich 
dnach, na których naklejone są tensometry. Klo« 
cek dolny ma dwa poziome przelotowe wycięcia 
jednakowej głębokości, zaś w klocku górnym i 
pokrywie /5/ połączonej rozłącznie z obudową 
jejjt osadzony w pionowej osi symetrii trzpień. 
z łbem kulistym ?6/. /1 zastrzeżenie/ 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Au-
tomatyki, Poznań, Polska /Dariusz Warda, Wi-
told Niedziela, Leszek Janiak, Bogusław Gro-
madziński/. 
Tensomotryczny przetwornik do pomiaru siły 

Colem «zoru jost skonstruowanie urządze-
nia pomiarowego sił rozciągających o różnych 
zakresach wartości. 

Tensometryozriy przetwornik do pomiaru 
siły składa sio z obudowy /i/,pokrywy dolne/) /2/ 
na której osadzony jeat element sprężysty /3/ 
o klockowej jednolitej budowlo w kształcie cy~ 
fry "dwa", oraz zamykającoj obudowę pokrywy 
górnaj /5/« 

Element sprężysty /3/ na czoŁowyoh powie■ 
rzohniach ma oyllndryoasno odsądzenia z otwo-
rami o osiach wzajemnie prostopadłych, a po-
nadto ma w części środkowej nieprzelotowe 
otwory z płaskimi dnami, na których naklejone 
są tensometry. /1 zastrzeżenie/ 

G01L W. 76401 86 01 13 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Auto-

matyki, Poznań, Polska- /Dariusz Warda, Witold 
Niedziela, Leszek Janiak, Bogusław Groma-
dzinski/. 
Tensometryczny przetwornik do pomiaru siły 

Tensometryczny przetwornik do pomiaru siły 
ściskającej składa się z obudowy /i/ z podsta-
wą obudowy /2/, na której osadzony jest element 
sprężysty /3/ o klockowej jednolitej budowie w 
Kształcie cyfry "dwa", oraz pokrywy /5/» przez 
otwór której przechodni i ponad nią wystaje 
trzpień z łbem kulistym /6/ wkręcany w element 
sprężysty. 

Element sprężysty ma w części środkowej 
nieprzelotowe otwory w dnach których naklejo-
ne są tensometry. /1 zastrzeżenie/ 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia o małych gabarytach i ciężarze. 
W skład urządzenia wchodzi urządzenie /i/ tes-
tujące i przystawka /2/, połączone z© sobą 
wielożyłowym przewodem /3/« 

Urządzenie /i/ testujące w postaci skrzy-
nki, ma na tylnej ściance /32/ translator /20/ 
przekaźnikowy do podłączenia urządzania do 
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krosna, gniazdo /33/ do podłączenia przysta
wki /2/f wyłącznik /3'*/ akumulatora, przycisk /85/ do kasowania pamięci, zacisk /36/ do 
uziomienia i bezpiecznik /37/» V płycie /Zk/ 
czołowej znajduje się przyoisk /25/ wysuwu 
papieru z drukarki /l9/» wskaźnik /26/ czasu 
rejestracji, wskaźnik /27/ danych, wyłącznik 
/28/ siooiowy, przyciski /29/ rejestraoji, 
przyciski /30/ drukowania oraz przyciski wy
druku parametrów pracy krosna* Przystawka 
/Z/ ma w swej płycie czołowej szereg przyci
sków do zaklasyfikowania przyczyn zrywu wąt
ku, osnowy i postojów technicznych. 

/3 zastrzeżenia/ 

G01M W. 76248 85 12 24 
Zakład Naprawczo-Produkcyjny Mechaniza

cji Rolnictwa, Lublin. Polska /Stanisław 
Duda, Longin Sędłak/. 

Stanowisko do przeprowadzania prób 
hamowania silników 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie 
prostej konstrukcji stanpwiska z zamkniętym 
obiegiem czynnika hamulcowego i łatwym spo
sobie regulacji obciążenia hamulca. 

Stanowisko składa się £ ramy /9/» na 
której spoczywa hamulec wraz z silnikiem ba
danym /18/ połączone ze sobą*wałsm podatnym 
/19/ podpartym łożyskiem w obudowie elasty
cznej. Z drugiej strony hamulca na ramie /9/ 
spoczywa silnik elektryczny /17/ przymocowa
ny do ramy wahliwie. Hamulec składa się z wa
łu głównego /I/, na którym osadzona jest tu
rbinka utworzona z dwu tarcz łopatkowych 
/3 i 10/. Tarcza /3/ osadzona jest na wale 
/1/ na łożysku /2/r natomiast druga tarcza /10/ osadzona jest na wale na stałe na wpu
ście. Tarcza /3/ połączona jest z tarczą /**/1 która zakończona jest tuleją /5/ nie dotyka

jącą do wału /I/, i na której osadzone są dwa 
łożyska /6 i 7/, których zewnętrzne pierście
nie osadzone są w obudowie /8/. Obudowa przy
mocowana jest śrubami do ramy /9/* Ponadto wał 
/i/ z jednej strony zakończony jest kołem pa
sowym /16/, a z drugiej połączony jest z sil
nikiem badanym /18/ poprzez wał podatny /19/. 

/I zastrzeżenie/ 

G01M W. 76339 86 01 03 
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i 

Samochodowej. Sulejówek. Polska /Tadeusz 
Czarnecki, Oskar Wolf Bogumił Napora/. 

Urządzenie do pomiaru siatki starze
niowej na oponach samochodowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje problem okreś
lenia stopnia zestarzenia opony pod wpływem 
czynników atmosferycznych. 
Urządzenie składa się z ramienia nieruchomego 
/1/, do którego umocowane jest przesuwnie ra
mie nastawne /2/ unieruchomione śrubą zacisko
wą /11/. Do ramienia nastawnego /2/ umooowana 
jest obrotowo za pomocą sworznia /13/ dźwig-
nia /3/ z umocowaną płytką dooiskową /1*»/. 
Dźwignia /3/ dociskana jest do opony /i 5/ śru
bą naprężającą /4/. Do ramienia nieruchomego 
/i/ umocowany je3t przesuwnie w korpusie /5/ 
sworzeu pomiarowy /6/, zakończony wyłącznikiem 
krańcowym /8/ i unieruchomiany śrubą /7/. Sty
ki wyłącznika krańcowego /8/ połączone są po
przez żarówkę sygnalizacyjną /10/ ze źródłem 
prądu /9/* 
Ramie nastawne /Z/ ma otwory regulacyjne /i2/. 

/Z zastrzeżenia/ 

G01M W. 76431 86 01 14 
Ogólnokrajowe Gwarectwo Węgla Brunatnego, 
Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górni
ctwa Odkrywkowego "Poltegor", Wrocław, Polska 
/Jan Raziuk, Edmund Sobolewski/. 

Przyrząd do badania szczelności siłow
ników hydraulicznych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
skrócenia czasu podłąozania przyrządu do siło
wnika oraz wyeliminowania możliwości uszko
dzenia gwintu w korpusie siłownika. 

Przyz'ząd ma przyłączkę /2/ w kształcie pręta z kołnierzem /3/ połączoną z wysokociśnieniowym przewodem giętkim /6/* , . , Przyłączka /2/ ma wewnątrz współosiowy otwór 
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/ 4 / zakończony otworem /5/ prostopadłym do osi 
przy Łączki. Jednocześnie przy łączka / 2 / uia na
gwintowaną część / 7 / wystającą poza korpus / I / 
siłownika. Na część / 7 / nakręcona jest nakręt
ka moletowuna /8/» /1 zastrzeżenie/ 

G01N W. 76445 86 01 17 
Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Wa

rszawa, Polska /Zygmunt Gołucki, Franciszek 
Rakowski/. 
Przyrząd do badania szybkości uwalniania subs

tancji leczniczej z maści 
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op

racowania przyrządu zapewniającego zwiększe
nie dokładności prowadzonych badań. 

Przyrząd złożony z dwóch płytek, zawiera
jących cylindryczne wgłębienie z których jed
no zawiera otwór probierczy, oraz z umieszczo
nej pomiędzy nimi błony półprzepuszczalnej i 
uszczelki, charakteryzuje "*ię tym, że pomiędzy 
błoną półprzepuszczalną /4/ a płytką górną /9/ 
jest umieszczony krążek / 7 / z siatki, zaś usz
czelkę / 8 / stanowi pierścień uszczelniający. 

/2 zastrzeżenia/ 

G01N W. 76446 86 01 17 
Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Wa

rszawa, Polska /Zygmunt Gołucki/. 
Urządzenie do oznaczania współczyn-

nika podziału lipid-woda 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op
racowania urządzenia umożliwiającego oznaoza-
nio współczynnika podziału lipid-woda z dużą 
dokładnością. 

Urządzenie stanowi przyrząd / I / utworzony 
z przeźroczystego płaszcza /Z/ zamkniętego 
szczelnie z obydwu stron za pomocą podstawek 
/3/» mocowanych wzajemnie Łącznikami gwinto
wymi /4/. We wnętrzu płaszcza / 2 / umieszczone 
eą w podstawkach /3/ trzy przeźroczysto rurki 
/5/ dla badanogo roztworu oraz termometr. 
Płaszcz / 2 / jest podłączony do obiegu wodnego 
ultratermostatu /10/, przewodami /11/, a cały 
przyrząd /I/ jest mocowany na wstrząsarce /12/. 

/4 zastrzeżenia/ 

G01N W. 76447 86 01 17 
Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Wa

rszawa, Polska /Zygmunt Gołucki, Franciszek 
Rakowski/. 
Urządzenie do przeprowadzania badań szybkości 

uwalniania substancji leczniczej z maści 

Wzór rozwiązuje zagrdnienie opracowania 
urządzenia do dynamioznego badania szybkości 
uwalniania substancji leczniczej z maści. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że do 
członu wyjściowego /3/ zespołu napędowego / 2 / 
zamieniającego ruch obrotowy na ruch wahliwy 
jest zamocowana %< przegubie /f>/ dźwignia ką
towa /4/, która przenosi ruch wahliwy na ramę 
/B/t utworzoną z' trzeoh podstawek /9/. Na pod
stawkach /9/ umieszcza się przyrządy z badaną 
maścią. Podstawki /9/ są utworzone z płaskow
ników /10/, połączonych ze sobą pod kątem pro
stym i zakończonych kołnierzami /11/, które z 
jednej strony są połączone ze sobą łącznikiem 
/12/ i mocowane wahliwie do jednej podpory 
/13/, a kołnierze /11/ leżące naprzeciwko są 
mocowane wahliwie do drugiej podpory /12/. 

/3 zastrzeżenia/ 

12 

86 01 04 G06F W. 76341 86 01 04 
Białostockie Zakłady Podzespołów Telewi

zyjnych "Unitra-Biazet", Białystok, Polska 
/Władysław Zakarzecki, Grzegorz Sobolewski, 
Elżbieta Kaufman - Suszko, Józef Dutkówski, 
Józef Rzońca/. 

Przycisk do programo
wania 

Celem wzoru użytkowego jest skonstruowa
nie przycisku do programatora odznaczającego 
się prostotą wykonania. 
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Przycisk do programatora charakteryzuje 
się tyra, że korpus /1/ przycisku, wykonany 
Jako Jedna wypraska, ma zagłębienie o ścia-
naoh booznyoh /5/ i dnie /6/ w kształcie pod-
świetlanego znaku, przy czym grubość dna 
•wynosi 0,1 - 0,5 nim. 

Przycisk stosowany jest zwłaszcza w pro
gramatorach, sprzętu elektronicznego, np. w od
biornikach telewizyjnych. /1 zastrzeżenie/ 

G21G W. 76910 86 03 28 
G21H 

Instytut Energii Atomowej, Otwock-Świerk, 
Polska /Roman Szyiuilewicz, Kazimiera Żabicki/ 

Zostaw eksploatacyjny generatora izo
topowego 

Uzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op
racowania konstrukcji prostego i zwartego ze
stawu eksploatacyjnego Generatora izotopowe
go, zapewniającego Łatwe i bezpieczne posłu
giwanie sie nim. 

Zestaw według wzoru użytkowogo zawiera 
kolumnę generatora /1/ uniieszozoną w pojemniku 
osłonnytn / 2 / zamkniętym korkiem /k/, w którym 
osadzone są na stałe przelotowe dwa cienkie i 
sztywno przewody /5 i 6/ zakończone dwustron
nie ostrymi końcami, przy czym jeden z dolnych 
ostrych końców znajduje się na wlocie, a drugi 
na wylocie kolumny Generatora /i/. Ponadto do 
górnej części korka /h/ przytwierdzony jest cio> 
nki i sztywny przewód / 7 / odpowietrzający za
kończony u góry ostrym końcem. Całość wstawiona 
jest do obudowy zewnętrznej /3/ zamkniętej 
szczelnie pokrywą /11/. Pomiędzy polwywą ?1l/ 
i pojemnikiem osłonnytn / 2 / znajduje się nakła
dka /8/ z dwoma gniazdami /i 3 i 1^/ o różnych 
średnicach, w których usytuowane są odpowied
nio ostre końce przewodów /5, 6 i 7/. W trak
cie elucji generatora pokrywa /11/ jest zdję
ta, a górno ostre końce przewodów /3, 6 i 7/ 
wbite są odpowiednio w korki gumowe naczynia 
dozującego /18/ i odbieralnika /16/. 

/3 zastrzeżenia 

.'.'IAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

Culom wzoru użytkowogo je^t zaprojekto
wania baterii kondensat oro-.-j odpornej na wstrzą. 
sy wagonu tramwajowego oraz uającej odpo
wiedni poziom izolacji olckirycznej. 

Datoriu kundoiiaatoru,; elektrolitycznych, 
zwłaszcza do wagonu tramwajowego składa się 
z kondensatorów elektrolitycznych /1/ umiesz
czony cli v; izolacyjnej płycio /z/ stanowiącej 
chassis tak, by płaszczyzna lodków ciężkości 
kondensatorów /!/' przebiegała przez chassis 
/ 2 / , pi"zy czym kondensatory /1/ o najwyższym 
potencjale elektrycznym względem masy wagonu 
tramwajowogo znajduje się w środkowej części 

H01G W. 76380 86 01 09 
B60L 

Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu 
Urządzen Elektrycznych Budownictwa "Elektro-
montaż" nr 2, Kraków, Polska /Andrzej Solski, 
Jacek Koniuszy/. 

Bateria kondensatorów elektrolity-
cznych 

chassis /2/, a o najniższym - usytuowne są 
wzdłuż krawędzi chassis /2/, przy lega jąoych do 
metalowej konstz-ukcji /j/ wsporczej baterii. 

/I zastrzelenie/ 
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H01H W 76209 85 12 20 
Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyj

nych, Katowice, Polska /Wojciech Konopka, Wi-
told Żurek Janusz Kempny, Ryszard Kosowan/. 

Podwójny przekaźnik wtykowy 
Celem wzoru użytkowego jest skonstruo

wanie przekaźnika wtykowego umożliwiającego 
uproszczenie obwodów zewnętrznych w elektry
cznych układach sterowania. 
Przekaźnik według wzoru użytkowego ma płytę 
podstawy /l/» na której zamocowane są dwa 
niezależne obwody magnetyczne /Z/ z kotwioa-
mi /5/ napędza jąoyrai układy zestyków /3/» Za
cieki przyłączeniowe zwojnic /ó/ umieszczone 
aą w przestrzeni pomiędzy układami zestyków 
/3/. Całość nakryta jest wspólną osłoną /7/» 
przymocowaną do płyty podstawy /i/ dwoma śru
bami rurowymi /8/« /1 zastrzeżenie/ 

H01J W. 77298 86 05 03 
Andrzej Wojtowicz, Krzysztof Sękalski, 

Warszawa, Polska /Andrzej Wojtowicz, Krzysz
tof Sękalski/. 
Urządzenia do badania i reaktywacji kinesko

pów oraz regulacji obrazu 
Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruo

wania urządzenia zawierającego zespoły do 
badania i reaktywacji kineskopów oraz regu
lacji obrazu w jednej obudowie. 

Urządzanie według wzoru ma wewnątrz obu
dowy w kształcie prostopadłościanu, wmonto
wany na stałe generator obrazu karty, które
go wyjście /1/' i regulacyjne elementy /Z/ umie. 
szozone są na czołowej płyoie / 3 / obudowy. 

Ponadto urządzenie wyposażono jest w 
elektromagnetyczny wyłącznik do automatycz
nego przerywania procesu reaktywacji w wypa
dku szkodliwych przetożeń z klawiszowym wy
łącznikiem / 7 / oraz w zownętrzne zaciski 
mogoraiorzu /8/ przydatne do pomiarów opor
ności innych elementów- /2 zastrzeżenia/ 

H01L W. 76090 85 12 06 
Pierwszeństwo: 85 06 09 - MTP Poznań 

/nr 18/MTP/85/ 
Pomorskie Zakłady Aparatury Elektrycznej 

"EMA-APATOR", Toruń, Polska /Jan Czerniakow
ski, Jerzy Chudański, Andrzej Wałiszewski, 
Jan Nowak, Marek Skrzynecki/. 

Radiator 
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania 

radiatora do odprowadzania ciepła wydziela
nego, zwłaszcza w elektroizolowanych blokach 
półprzewodnikowych. 

Radiator ma trzy powierzchnie płaskie / 1 / 
usytuowane w jednej płaszczyźnie i symetrycz
nie rozmieszczone względem jego osi, zgodnej 
z kierunkiem przepływu czynnika ohłodzącego, 
rozdzielone dwiema grupami dodatkowych uże-
browań krótkich /2/. Każda z tych grup skła
da się z nieparzystej ilości żeberek chłodzą
cych /7/» przy ozyra środkowe żeberka na całej 
swej długości są zakończone prowadnicami /3/, 
które umożliwiają mocowanie elementów i pod
zespołów elektrycznych. 

Skrajne powierzennie płaskie /i/ oraz 
prostopadłe do nich powierzchnie boczne / 8 / są 
zakończone prowadnicami / V , które umożliwia
ją dołączenie do radiatora innych konstrukcji 
me chan i cznyoh. 

Główną powierzchnię chłodzącą / 5 / sta
nowią długie żebra chłodzące /9/, przy czym 
skrajne z nich są zakończone prowadnicami /6/. 

/3 zastrzeżenia/ 

H01M W. 76385 86 01 10 
Jerzy Gąsior, Bielsko-Biała, Polska 

/Jerzy Gąsior/. 
ochraniacz ocieplający na akumulator 
Celem wzoru użytkowego jest zbudowanie 

ochraniacza ooieplająeego zapewniającego og
raniczenie emisji ciepła z akumulatora do oto
czenia oraz zabezpieczenie przed wydostawa
niem się na zewnątrz oparów elektrolitu. 

Ochraniacz na akumulator ma kształt zbli
żony do prostopadłościanu. Ściany tworzące 
obudowę składają sio z \<arstwy materiału /i/ 
i /Z/ najkorzystniej folii kwasoodpornaj oraz 
warstwy środkowej ocieplającej /3/« Warstwy 
te zszyte są razem zgrzewam! pomocniczymi Z1*/, 
a stykające się ze sobą ściany połączone są 
trwale na krawędziach szczelnymi zgrzewaiai 
/5/. 
Do bocznych ścian /6/ i / 7 / przymocowane są 
kieszenie pomocnicze /8/, do których wsunięta 
jest elastyczna taśma 10/ stanowiąca uchwyty 
ochraniacza. 

Ochraniacz jest przeznaczony do zastoso
wania w przemyśle motoryzacyjnym. 

/1 zastrzeżenie/ 
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H02B W. 76377 86 01 09 
Zakład Konstrukcji Metalowych "Elbud", 

Wieleń, Polska /Tadeusz Odrobny, Tadeusz Sy-
chalski/. 
Dźwigniowy układ napędowy osłony izolacyjnej 
dwuczłonowego pola rozdzielczego wyso-

kiego napięcia 
Przedmiotom wzoru użytkowego jest dźwi

gniowy układ napędowy osłony izolacyjnej za
mykającej dostąp do styków pod napięciem. 

W dźwigniowym układzie napędowym prowad
nice /2,3/ osadzone są nierozłącznie w górnej 
części członu stałego na ranie /i/ i mają wy
konane wzdłużne otwory prowadzące /h/, a os
łona izolacyjna /6/ zaopatrzona jest z boków 
z listwy prowadzące /7,G/, wyposażone w ele
menty nośne w postaci trzpieni /9»ł0/, które 
są suw1iwie osadzone w wzdłużnych otworach 
prowadzących /k/ pr-owadnic /2,3/« Do każdej 
listwy prowadzącej /7»&/ umocowane są, po jed« 
nej obrotowo na jednym ramieniu, płaskie 
trójramienne dźwignie /13,t'V» których dru
gie ramiona połączone są prostymi podwójnymi 
łącznikami /1?,tby z wystcpatui /19>20/ osa
dzonymi na romie /1/, a trzecie ramiona tych 
diwign,. /13» 1 V zaopatrzone są w rolki /23/ 
współpracujące z członom ruchomym /Zk/ dwu
członowego pola rozdzielczego./1 zastrzeżenie/ 

H02G W. 76386 86 01 10 
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, 

Warszawa, Polska./Ludwik Czubak, Henryk Bury/. 

Obejma do łączenia kabli w wiązkę 
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 

zwiększenia sztywności obejmy, wyeliminowanie 
uszkodzeń kabli przez przetyczkę oraz zapew
nienie możliwości utworzenia płaskiej wiązki 
kabli, gdy jeden z nich ma mniejszą średnicę 
od pozostałych. 

Obejma według wzoru użytkowego charakte
ryzuje się tym, że tworząca ją taśma /i/ zao
patrzona jest w obwodowe wytłoczenia / 4 / , przy 
czym jeden z jej końców /3/ jest zaopatrzony 
w dwa języczki /6/ zabezpieczająco przetyczkę 
/5/ przed wysunięciem, a do drugiego jej koń
ca / 2 / przytwierdzona jest wkładka / 7 / w ksz
tałcie trapezu* /1 zastrzeżenie/ 

H02G W. 76337 86 01 10 
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, War

szawa, Polska /Ludwik Czubak. Henryk Bury/. 
Obejma do łączenia kabli w wiązkę 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwię
kszenia sztywności obejmy oraz wyeliminowa
nia uszkodzeń kabli przez przetyczkę spinającą 
jej końce. 

Obejma według wzoru użytkowego charaktery
zuje się tym, że tworząca ją taśma /i/ zaopat
rzona jest w obwodowe wytłoczonie /4/, a jeden 

90 
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H02M W. 76379 86 01 09 

P r z e d s i ę b i o r s t w o Produkcji i Montażu 
U r z ą d z e ń E l e k t r y c z n y c h Budownic twa " E L E K T R O -
MONTAŻ" nr 2 , Kraków, Polska / A n d r z e j S o l 
s k i , J a c e k S e ń k o w s k i , J a c e k K o n i u s z y / . 

Obudowa p r z e k s z t a ł t n i k a impulsowego prądu 
s t a ł e g o 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
opracowania konstrukcji obudowy przekształ-
tnika impulsowego prądu stałego, zwłaszcza 
do wagonu tratnwajoweGO, o stosunkowo małych 
wymiaraoh oraz łatwej w montażu i demontażu. 

Obudowę stanowi prostopadlościenua kons
trukcja /i/ wsporcza. wyposażona w haki /Z/ i 
/3/ nośne, uchwyty /k/ transportowe, noże /5/-
stanowiąco część składową siłowych złączy roz
łącznych oraz gniazdo /ó/ bodące częścią skła-
dową sterowniczego złącza rozłącznego. 

/t zastrzeżenie/ 

H05K W. 76378 86 01 09 
Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu 

Urządzeń Elektrycznych Słownictwa "ELEKTRO-
MONTAŻ"nr 2, Kraków, Polska /Andrzej 
Solski, Jacek Koniuszy/ 

Obudowa elektronicznego aparatu małej 
mocy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra-
oowania obudowy elektronicznego aparatu ma
łej mocy, zwłaszcza do wagonu traarwaiiajowego, 
zabezpieczającej aparat przed wstrząsami i drga* 
niami oraz przed zapyleniem i wilgooią. 

Obudowę stanowi żywiczny odlew /1/* połą
czony za pomocą uchwytów /3/ z zewnętrznym 
radiatorem /Z/ powietrznym. Obudowa jest moco
wana do tablicy aparaturowej poprzez elementy 
/ 4 / konstrukcyjno. /1 zastirzeżenie/ 

z jaj końców /Z/ zaopatrzony jest u dwa języ
czki /6/ zacięto tnk, że ich boczne krawędzie 
znajdują się w osi przetyczki /5/'» 

/i zastrzeżenie/ 

H02G W. 76388 86 01 10 
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, 

Warszawa, Polsko /Ludwik Czubak, Henryk Bury/ 
Ubejma do łączenia kabli w wiązkę 
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 

zwiększenia sztywności obejmy oraz wyelimi
nowania uszkodzeń kabli przez przetyczkę spi
nającą Jej końce. 

Obejma według wzoru charakteryzuje się 
tym, że tworząca ją taśma / I / zaopatrzona 
Jest w obwodowe wytłoczenie /k/, a jeden z 
jej końców /Z/ jo3t zaopatrzony w języczek 
/!/ pi-zylcGający stycznie do podtoczonia /6/ 
przetyczki /3/ i zabezpieczający przetyczkę 
/5/ przód wysunięciom z uch /Za/ i /3»/» 

/i zastrzeżenie/ 



Wykaz numerowy zgłoszonych wynalaaków opublikowanych w BUP Nr 21/86 

Nr z^łosiseniu 

23/328 
242770 
247810 T 
247854 T 

251889 
252076 
252 398 

252^75 
252^91 

252593 
2526OO 
252670 
252707 
252720 
252728 
252 754 

252 757 
252759 
252761 
252768 

252777 
252799 
2528OI 
2528O5 
2528IO 
252821 
252822 
252823 
252826 
252831 

252833 
252834 
252837 
252839 
252840 
252841 
252842 
25284 3 
252844 
2;j2845 

Int. Cli* 

CÛ1B 
C07Ü 
BO U 
A.01N 
GO9D 
CO?F 
B21F 
BO 3D 
B6'lü 
B01D 
B65H 
B65H 
GO9F 
GO IL 

B25J 
F04B 
FO1B 
BĆ2D 
J364D 
BÓ2D 
BO1D 
A47B 
BĆÓF 
F23Ü 
B6IB 
B01D 
B29C 
B63B 
B65B 

BÓ5G 
GO1M 
110211 
G10K 
AU 1 C 

GO l i i 

A2 1 C 

A22C 

A22C 

F2 5 

Strona 

26 

27 
10 

2 

62 

31 
13 
11 
2 1 

7 
25 
25 
62 

55 
17 
43 
41 
2 1 

2 2 

21 

7 
3 

26 
48 
2 0 

7 
18 
2 2 

2 2 

24 

55 
64 
63 

1 

58 
2 

3 
3 

5 0 

47 

Nr zgł-oazenia 

252846 
252852 
25286O 

252865 
252868 
252869 
252870 
252872 
252874 
252875 
252876 

252877 
252878 
25288O 
252883 
252884 
2528B5 

252891 
252892 
252894 
252896 
252898 
252899 
252901 

252907 
252908 

252911 
252913 

252915 
2529IÓ 

252917 
252918 
252920 
252923 
252924 
252925 
252926 
252928 

252929 
25293O 

3jit.ci; 

K02D 
G02B 

B65Ü 
FI5B 
H01S 
F23D 
F1ÓK 
F4lF. 
AóiK 

' AÓ2C 
H02M 
GO1R 
GO5F 
F02N 
E21B 
B65Ü 
B08B 
F25D 
F25D 
G01N 
HO4M 

G01G 
GO1C 
E02B 
ÏI02H 
DO6II 
DO5B 
F24H 
GO IB 
GO1N 
GO IF 
F24C 
B41M 
Í102H 
B2 3K 
B65G 
G01N 
BÓ5G 
G01N 
B03C 

Strona 

38 
60 

23 
44 
63 
48 
47 
51 

5 
5 

65 
59 
61 

43 
39 
23 
12 

50 
50 
56 
67 
53 
53 
38 
64 
37 
36 
49 
52 
56 
33 
49 
19 
64 
15 
24 
56 
24 
57 

11 
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1 
252931 
252932 
252933 
252934 
252937 
2 52939 
252940 
252941 
252942 
252944 
252946 
252947 
252950 
252951 
252952 
252955 
252956 
252957 
252958 
252964 
252969 
252970 
252972 
2 52973 
252975 
252976 
252977 
252978 

. 25298I 
252990 
252995 
252996 
252997 
252999 
253OOO 
253002 
253OO3 
253004 
253OO7 
253012 
253021 
253022 
253020 
253027 
253028 
253031 
253032 
253033 
253034 
253035 

2 
BO3C 
E21 Ü 
1101F 
F15B 
FI6J 
F02D 
IIO3IC 
H03K 
II02P 
G01N 
E211) 
E21D 
F01B 
E 0 4 B 
F23Q 
A62C 
AÓ2C 
B21D 
F27D 
E21C 
G01M 
B01D 
HO 5II 
B 2 4 B 
B23H 
F15B 
FI5B 
B21C 
G01B 
B29C 
F16N 
C07C 
GO5F 
A01K 
E21D 
G01N 
HO4M 
B2ÓD 
G01R 
BÓ3B 
B30B 
E03B 
B21Û 
ÍÍ02K 
BO5B 

B23B 
B23B 
B2 3B 

F24B 
EO4B 

3 
11 
4o 
63 
44 
47 
42 
66 
67 
65 
57 
40 
40 
42 
39 
49 
6 
6 
13 
51 
39 
55 
8 
€8 
16 
15 
44 
45 
12 
52 
18 
48 
26 
61 
2 
40 
57 
68 
17 
59 
22 
19 
38 
13 
65 
23 
14 
14 
14 
49 
39 

1 

253585 
253844 
254497 
254570 
254800 
255047 T 
255259 T 
255464 
255588 
255646 
255812 T 
255937 
255939 
255973 T 
256013 
256049 
256148 T 
256161 
256293 T 
256398 T 
256441 
256494 T 
256506 T 
256517 T 
256589 
2566Ó7 T 
256725 T 
256738 T 
256775 T 
25Ó8OI T 
2568O2 T 
256SO3 T 
256804 T 
2568O5 T 
2568O6 T 
2568O7 T 
2568O8 T 
256825 T 
.256826 T 
256831 T 
256845 T 
256846 T 
256848 
256851 256852 
256857 T 
25Ó863 T 
25687Ó T 
256906 T 
256916 T 

2 

A01N 
C09K 
C07D 
C07D 
C07U 
F16Ü 
F21L 
B27N 
C07D 
C07D 
GO1R 
DOÓB 
C07C 
C07C 
C07D 
A61K 
F 1 6 Û 
D6OC 
F03D 
C08L 
C07D 
C09B 
C25B 
B43L 
C12N 
FISH 
G01P 
GOĆF 
G01B 
C08J 
C08J 
C08J 
C09B 
C09D 
C09B 
C09D 
C09Ü 
C23C 
C23Q 
AÓ1B 
G01J 
G01J 
C07C 
C21C B22D 
F02N 
C11C 
AÓ1H 
C21C 
GO4C 

3 
2 
34 
28 
29 
29 
46 
48 
18 
29 
29 
59 
37 
27 
27 
30 
5 
46 
20 
43 
32 
30 
33 
36 
19 
85 
45 
58 
62 
52 
31 
32 
32 
33 
33 
33 
34 
34 
85 
16 
4 
54 
54 
27 
85 
13 
43 
85 
4 
85 
61 
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Nr ?1 / 3 3 5 / 19S6 

1 
25692O T 
25Ó928 T 
256929 T 
25693O T 
2509*49 T 
256953 T 
25695^ T 
256955 T 
256993 
256^97 T 
256998 T 
256999 T 
257004 T 
257O2O T 
257022 T 
257030 T 
257038 T 
257041 T 
Zti70kk T 
257095 T 
257'i27 T 
2571 71 
257380 
257528 
257329 T 

2 
A01G 
G01R 
G01R 
G0111 
B01D 
E21D 
C09D 
C09D 
B05B 
B01J 
C07C 
G011, 
B01D 
G01N 
B01J 
B27C 
H03J 
C01B 
F15B 
C23C 
B01F 
A61M 
B2 3B 
B26F 
G02B 

3 
1 

59 
60 
54 
8 
4i 
3k 
3h 
11 
10 
27' 
55 
8 
58 
10 
18 
66 
26 

45 
36 
9 
5 
15 
17 
60 

1 
257533 
257626 
257628 
257688 
257707 
257736 
257889 
257920 
257922 
257935 
258OO5 
258OI7 
258019 
258O57 T 
258707 
258995 
259029 
259078 
259IOO 
25913O 
259217 
259513 
2595^2 
259532 

2 
B01F 
FI6D 
B03B 
E21F 
B2*łC 
F26B 
B65D 
IIO3C 
F27D 
F16D 
GO5D 
B01D 
F02M 
A63H 
BÓ1D 
A6IG 
C23F 
B65G 
GO 3D 
BĆOB 
no 31C 
C09K 
B01D 
IS03B 

3 
9 
k6 
10 
k\ 
16 
50 
2h 
66 
51 
h6 
6\ 
8 
42 
6 

21 
4 
36 
25 
60 
20 
67 
85 
9 
38 



Vylcas! numerowy zgłoszonych wzorów użytkowych opublikowanych w DUP Nr 18/1986 

Nr zeŁoszouio 

75715 
75735 
75744 
7ÓOU1 

76011 
760^3 
760 70 
7ĆO72 
7ĆO9O 

7Ó127 
76134 
76151 
76198 
76209 
76245 
76247 ' 
7Ć248 
76251 
76252 
76253 
762 79 
76284 
76295 
76298 
76309 
76321 

-76322 : 
76324 
76 325 
76326 
'76330 
76332 
7633'ł 
76335 
76336 
76339 
76340 
76341 
76342 
76343 
76350 

I n t . Cli* 

F42C 
G01M 
A45C 
B61L 
BÓ7C 
B01D 
E21D 
F23D 
H01L 
B6OP 
B67Ü 
F23J 
B6OP 
H01H 
B02B 
F16K 
G01M 
G01B 
B25B 
B25B 
B42B 
B65G 
G01F 
G01B 
E21C 
B23C 
BÓOQ 
B24B 
B01D 
B25B 
F1ĆH 
A01K 
B26F 
B21D 
FI6K 
G01M 
FI5B 
G06F 
B30B 
B42B 
FI6B 

Sti^ona 

84 
85 
69 
76 
78 
71 
79 
S3 
89 
76 
78 
83 
76 
89 
72 
82 
86 
84 
74 
74 
75 
77 
84 
84 
79 
73 
76 
73 
71 
74 
82 

69 
75 
72 
82 
86 
80 

.87 
75 
75 
80 

Nr zgłoszenia 

76356 
76357 
76359 
76365 
76 368 
76370 
76376 
76377 
76378 
76379 
703OO 
7638I 
76383 
76385 
76386 
76387 
7Ó388 

76391 
76397 
76398 
76399 
76400 
76401 
76405 
7642 7 
76429 
76431 
76433 
76442 
76443 
76445 
76446 
76447 
76451 
76461 
7681 7 
769IO 
77100 
77112 
77298 

Int, Cl? 

A45F 
F1ÓB 

B23Q 
A61F 
B22D 
A01K 
FI6C 
II02B 
H05K 
H02M 
1101G 

F23Q 
E03C 
1101M 
IK)2G 
H02G 
1I02G 

A47G 
A6IB 

AÓ1B 
G01L 
G01L 
G01L 
B24B 
B65D 
F1ĆB 
G01M 
F1ĆC 
B65D 
FI6L 
GO IN 
G01N 
G01N 
F21S 
EO6B 

B65G 
G21G 
A61G 
B65G 
HO U 

Strona 

69 
81 

73 
70 
72 

69 
81 
90 

91 

51 
8.3 

83 
79 
89 
90 
90 
91 
70 
70 
70 
85 
85 
85 
73 
77 
81 
86 
81 

77 
82 

87 
87 
87 
83 
79 
78 
88 

71 
78 

89 



S P I S T R E Ś C I 

I . Wynalazki 

Str. 
Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie , 
Dział B - Różne procesy przemysłowe; Transport 7 
Dział C - Chemia i metalurgia , ł(Pł 26 
Dział D - Włókiennictwo i papiernictwo 38 

Dział E - Budowniotwo; Górnictwo; Konstrukcje zespolone 38 
Dział F « Mechanika^ Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; 

Technika minerska 41 
Dział G - Fizyka , 52 
Dział H - Elektrotechnika 63 

Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków ;.. 89 

H. Wzory użytkowe 

Dział A ~ Podstawowe potrzeby ludzkie 68 
Dział B - Różne procesy przemysłowe; Transport 7 1 

Dział E - Budowniotwo; Górnictwo; Konstrukcje zespolone 79 
Dział F - Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; 

Technika minerska ., 84 

Dssia£ G - Fizyka , , , 84 
Dział M « Elektrotechnika , , 88. 

Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów użytkowych g 2 

Nr 8UP 

14/1985 

25/1985 

2/1986 

Str, 

34 

99 

57 

Nr zgłosz. 

P. 245198 

W. 74900 

W. 74424 • 

Dest 

Zdzisław Framas, 
Ooachim Poludniok 

Stefan Kroczyński 

Marian Danorski 

powinno być 

Zdzisław Fermas 
Ooachim Poledniok 

Stefan Korczyński 

Marian Oaworowski 

S p r o s t o w a n i a 



I N F O R M A C J A 
o cenach i warunkach prenumeraty 

na 1980 r. - d l a czasopisma 

„BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO" 
cena prenumeraty: kwart. 1300 zł, półr. 2C00 zł, rocznie 5200 zł 

W A R U N K I P R E N U M E R A T Y : 

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

— instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miastach wojewódzkich i pozostałych mia-
stach, w których znajdują się siedziby Oddziałów RSW „Prasa - K s i ą ż k a - Ruch" 
zamawiają prenumeratę w tych oddziałach, 

— instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miejscowościach, gdzie nie ma Oddziałów 
RSW „Prasa -Ks iążka - R u c h " i na terenach wiejskich opłacają prenumeratę w urzę-
dach pocztowych i u doręczycieli. . 

2. DLA OSÓB FIZYCZNYCH -INDYWIDUALNYCH PRENUMERATORÓW: 

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

— osoby fizyczne zamieszkałe w miastach -siedzibach Oddziałów RSW „Prasa - K s i ą ż -
ka —• Ruch", opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych nadawczo-od-
dawczych właściwych dla miejsca zamieszkania prenumeratora. 
Wpłaty dokonują używając „blankietu wpłaty" na rachunek bankowy miejscowego Od-
działu RSW „Prasa -Książka -Ruch" . * ■ 

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

T E R M I N Y P R Z Y J M O W A N I A P R E N U M E R A T Y : 

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

— do pierwszej;»; każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty roku bieżącego. 


