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Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 19 paździer-
nika 1972 r. o wynalazczości /Dz.U.PRL Nr 33, poz. 177/ - dokonuje ogłoszenia w "Biu-
letynio Urzędu Patentowego" o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłosze-
nia o zgłoszeniach drukowane w "Bluletynie" podane sa w układzie klasowym według sym-
boli Int. Cl. 4 i zgodnie z § 27 ust. 4 zarzędzania Prezesa Urzędu Patentowego PRL 
z dnia 12 XI.1984 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych /MP z 1904 r. 
nr 26, poz. 179/ zawierają następujące dane: 
- oznaczenie klasy i podklasy według symboli IV edycji międzynarodowej klasyfikacji 

patentowej, tj. Int. Cl 4, 
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicę 

lub oznaczenie wystawy - jeżeli zastrzeżono pierwszeństwo, 
- imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego, 
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego, 
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- skrót opisu wynalazku lub wzoru użytkowego wraz z figurę rysunku najlepiej obra-

zujęcę wynalazek lub wzór użytkowy, 
- liczbę zastrzeżeń. 

Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym według symboli Int. Cl podaje sie wy-
kaz zgłoszeń opublikowanych w danym numerze w układzie numerowym. 

Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udziolenie patentów tymczasowych zostały ozna-
czone literę T za numerem zgłoszenia. 3eż«li po dniu takiego ogłoszenia zostanie 
złożony wniosek o udzielenie patentu /art. 26 ust. 3 u.o.w./ Urzęd Patentowy ogła-
sza o wniosku w "Wiadomościach Urzędu Patentowego". 

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

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

istnienia przeszkód uniemożliwiających udzielenie patentu /prawa ochronnego/. 
Odpowiednio uzasadniono pod względem faktycznym /dokumentacjo dowodowa/ i praw-

nym uwagi należy nadsyłać w rtwóch egzemplarzach na adres; Urząd Patentowy PRL -
00-950 Warszawa; ekr. poczt. 203, Al. Niepodległości 180. 

Informuje się, że odbitki kserograficzne dokumentów wymienionych w pkt. 1 można 
zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy c<f/m w zamówieniu należy: 
a/ podać numor "Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o ygło-

si'C'fiiii oraz nuroor stronicy, 
b/ wskazać numer zgionzem a, klasę p<i ten tow<j J t^tuł wynalazku lub wzoru użytkowego. 

[iczęid Patentowy bodaje dj wiadomo sit: i konta w HOP 

1. Urżad Patentowy PRl. -- NBP V O/M w Warszawie 
kontoj 1052-2583-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 y 77 - opłaty związane z reje-

strację i ochronę wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, 
znaków towarowych; 
opłaty za zażalenia i odwołania 

2. Urzgd Patentowy PRL - NSP V O/M w Warszawie . 
konto: 1052-25B3-222 cz. 54 dz. 77 rozdz. 7bll . . 

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

3. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie 
kontot 1052-25Ö3-139-32 - wpłaty za powołanie biegłego. • 

Warunki prenumeraty podano na III stronie okładki. 

Egzemplarze pojedyncze można nabywać iv Ut zadzie Patentowym PRl. -
Al. Niepodległości 10U, fckr. poczt. 203, oó--\>50 Warszawa 
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Warszawa, dnia 2 grudnia 1986 r. Nr 24 /338/ Rok XIV 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 

I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

I . W Y N A L A Z K I 

DZIAŁ A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01B P. 253657 85 05 28 

Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego "URSUS", 
Warszawa, Polska /Tadeusz Chruśliński, Rudolf 
Foral/. 

Przedni trzypunktowy układ zawieszenia 
narzędzi, zwłaszcza do ciągników rolniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie agregowa-
nia maszyn i narzędzi rolniczych, zawieszanych 
z przodu ciągnika przy ograniczonych wychyle-
niach bocznych. 

Przedni trzypunktowy układ zawieszenia 
charakteryzuje się tym, że ma dźwignie pod-
noszęce /1/ umieszczone obrotowo na wspólnym 
sworzniu /3/ wspornika /2/ razem z dźwigniami 
dolnymi /4/. Górne konce /38/ dźwigni podno-
szących /1/ maję kształt odwróconej litery 
"L" i maję przestawione względem siebie osie 
obrotu /40/ tłoczysk siłowników /5/ i wiesza-
ków /17/. Wieszaki /17/ z dźwigniami dolnymi 
/1/ tworzę w przybliżeniu trójkąt prostokętny 
z wieszakami /17/ jako przeciwprostokętnę. 
Siłowniki hydrauliczne /5/ umieszczone są nad 
bocznymi ramami narzędziowymi /6/. Wynalazek 
nadaje się do stosowania w pojazdach, zwłasz-
cza ciągnikach rolniczych. /8 zastrzeżeń/ 

AO1C P. 257543 T 86 Ol 16 

Akademia Rolnicza, Lublin, Polska /Marek 
Ouszczuk/. 

Siewnik zbożowy 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa-
nia konstrukcji siewnika umożliwiającej równo-
mierne rozmieszczenie nasion na powierzchni 
pola oraz równocześnie uprawę gleby. 

Siewnik charakteryzuje się tym, że na ramie 
/6/ znajduje się mechanizm napędowy majęcy cz-
łon wykonawczy /15/, najkorzystniej w postaci 
płaskiej listwy sprężystej, swym końcem połą-
czony z belkę redlicznę /10/, przy czym rama 
/6/ połączona jest z belkę redliczną /10/ przy 
pomocy łączników sprężystych /16/ najkorzyst-
niej sprężyn płaskich, natomiast przewód po-
wietrzny /8/ wspiera się na co najmniej dwóch 
podparciach sprężystych /li/, których dolne 
końce przytwierdzone są do belki redlicznej 
/1O/ i jest połączony przy pomocy elementu 
sprężystego z ramę /6/, zaś aparat wysiewający 
/9/ma osadzone wewnątrz otworu dolotowego tuleję, 

Mechanizm napędowy wprawia w ruch drgający 
belkę redliczną /1O/ z redlicami /li/ oraz 
przewód powietrzny /8/ z osadzonymi aparatami 
wysiewającymi /9/. Umieszczenie ziarna w gle-
bie następuje w momencie, gdy redlica /li/ w 
swym ruchu drgającym znajduje się w jednym z 
dwóch skrajnych położeń, natomiast wyrzut 
ziarna z aparatu wysiewającego /9/ do przewodu 



BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 24 /338/ 1986 

nasiennego następuje w skrajnym położeniu 
przewodu powietrznego /8/. /5 zastrzeżeń/ 

A210 P. 253705 85 05 29 

"Społem" CZSS Zakład Badawczy Przemysłu 
Piekarskiego, Warszawa, Polska /Zygmunt 
Ąmbroz.lak, Marian Kołodziejski, Marta 
Kowalczuk, Barbara KrasnOwska/. 

Sposób wytwarzania polepszacza pieczywa w 
postaci sypkiej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sporządza-
nia polepszacza pieczywa zwłaszcza pszennego, 
bez stosowania rozpuszczalników organicznych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
sporządza się mieszaninę emulsji wodnej aktyw-
nych składników polepszacza /emulgatory, kwas 
askorbinowy, bromian potasu itp/ i koloidalnego 
roztworu nośnika /skrobia, męka, skrobia mody-
fikowana, pektyna/, która poddaje się suszeniu 
i ewentualnemu dodatkowemu rozdrobnieniu. 

/I zastrzeżenie/ 

A23K P. 253892 T 85 06 10 

Tomasz M. Jesionek, Psary alęskie, Polska 
/Tomasz M. Jesionek/. 

Pasza przeznaczona dla rogacizny, 
nierogacizny i drobiu 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa-
nia dodatku do pasz uzupełniającego niedoboru 
składników mineralnych. 

Pasza według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że zawiera oprócz znanych składników pa-
szowych od 0,5 do 5% wagowych wysuszonych i ze-
śrutowanych, zmielonych na proszek, jednorocz-
nych końcówek sosny wraz z igliwiem, igliwia z 
drzew sosny lub kory z młodych drzew sosny lub 
mieszaniny tych składników. /2 zastrzeżenia/ 

A23L P. 253500 85 05 20 

"Społem" CZSS Zakład Badawczy Przemysłu 
Piekarskiego, Warszawa, Polska /Zofia Miłosz, 
Henryk Banecki, Maria Kowalczuk/. 

Sposób wytwarzania polepszacza właściwości 
ciast biszkoptowych i biszkoptowo-tłuszczowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia dodatku do ciast, poprawiającego ich włas-
ności technologiczne i konsumpcyjne. , 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
sporządza się emulsję z jedno, dwu i trójgli-
cerydów w ilości od 10% do 40% i stearynianu 
potasu w ilości od 0,5% do 1,2% oraz wody, któ-
re następnie stabilizuje się w temperaturze od 
2°C do 15°C przez oki es do 24 godzin. 

/2 zastrzeżenia/ 

A23L P. 253519 85 05 22 

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, 
Warszawa, Polska /Tadeusz Januszewski, Sławek 
Wicherkiewicz, Kazimierz Mokosa/. 

Sposób wykorzystania wytłoków powstajęcych 
podczas wytwarzania moszczu jabłkowego 

Sposób wykorzystania wytłoków powstających 
podczas wytwarzania moszczu jabłkowego polega 
na tym, że do świeżych wytłoków, powstałych 
przez odciśnięcie z jabłek co najmniej 70% so-
ku w stosunku do masy surowca, dodaje się 50 -
80% umytych, surowych jabłek, całość ogrzewa 
się aż do uzyskania przez miazgę temperatury 
95°C, po czym przeciera się na goręco eliminu-

jąc części niejadalne owoców i tak uzyskany 
półprodukt ewentualnie konserwuje się. 

Z półproduktu tego można wytwarzać marmola-
dę, nadzienie cukiernicze do pieczywa i cukier-
ków, proszek owocowy. /4 zastrzeżenia/ 

A61B P. 246787 84 03 21 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska 
/Krzysztof Holejko, Michał Rezulski/. 

Urządzenie do pomiaru tętniczego ciśnienia 
krwi i/lub częstotliwości tętna 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie umożliwie-
nia automatycznego wskazania wartości skurczo-
wej i rozkurczowej ciśnienia. 

Urzędzenie ma przewód powietrza rękawa pomia-
rowego /I/ połęczony poprzez przetwornik /2, 3/ 
mierzonego ciśnienia na częstotliwość impulsów 
z sumatorem /5/ i następnie z licznikiem /6/. 
Mikrofon /&/ tętna połęczony jest poprzez po-
wielacz impulsowy /!/ z tymże sumatorem /5/ 
oraz kolejno z uniwibratorem /16/, układami 
różniczk jęcymi /17, 18/, bramkę iloczynowę 
/19/, układem inicjujęcym pomiar /13/ i ukła-
dem ustalającym czas pomiaru /li/. Do wejścia 
układu /li/ dołęczony jest także przełęcznik 
rodzaju pracy /14/ połęczony z sumatorem /5/. 

/2 zastrzeżenia/ 

A61B P. 256312 85 11 18 

Pierwszeństwo» 84 11 19 - Szwecja /nr 8405802/ 

Polska Akademia Nauk, Instytut Biocyberne-
tyki i Inżynierii Biomedycznej, Warszawa, 
Polska,Per Udden, Kerns, Szwajcaria /Oan Ober, 
Per Udden/. 

Sposób i urzędzenie do pomiaru ruchu oka 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie taniego 
i bardzo dokładnego pomiaru ruchów oka w warun-
kach nie wymagajęcych oprzyrzędowania labora-
toryjnego. 

Sposób polega na rym, że oko oświetla się 
co najmniej dwoma więzkami promieni ze źródeł 
promieniowania /3, 4/ ustawionych każde w pa-
rze z fotodetektorem odpowiednio /5, 6/, po 
jednej stronie co najmniej jednej płaszczyzny 
8ymetrii /0-0/ przechodzęcej przez ustawione 
w pozycji neutralnej oko. Pole widzenia oka 
ogranicza się dla uzyskania samoistniegó usta-
wienia się oka w zakresie pomiarowym przetwor-
ników. Więzkę promieni odbite od oka odbiera 
się przez fotodetektory /5,6/ i za pomoce ukła-
du elektronicznego koryguje się natężenie źró-
deł promieniowania /3, 4/ doprowadzajęc nieus-
tannie do prawie równego oświetlenia fotode-
tektorów. Następnie wyznacza się różnicę natę-
żenia emitowanego promieniowania pomiędzy dwoma 
źródłami promieniowania /3, 4/ umieszczonymi 

2 
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po dwóch stronach tej samej płaszczyzny sy-
metrii /O-O/ stanowięce zgrubne miarę odbicia 
promieniowania od oka, a tym samym zgrubne mia-
rę chwilowego położenia oka oraz dokonuje się 
dokładnego pomiaru wyjściowego sygnału fotode-
tektorów /5,6/ i w oparciu o te dwie wartości 
rekonstruuje się pozycję oka. 

Urządzenie zawiera źródła promieniowania /3, 
4/ i fotodetektory /5, 6/ rozmieszczone parami 
tak, że jedna para znajduje się po każdej stro-
nie co najmniej jednej płaszczyzny symetrii 
/O-O/ przechodzącej przez ustawione w pozycji 
neutralnej oko. Każda para umieszczona jest 
na wewnętrznej, to jest zwróconej do oka, 
stronie przesłony /I/ z otworem, na jego obrze-
żu. /4 zastrzeżenia/ 

A61B P. 257234 T 85 12 31 

Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój, Wojewódzki 
Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny, 
Goczałkowice Zdrój, Polska /Gerard Jonderko, 
Henryk Wyrobek, Zbigniew Gołaszek, Dan 
Lewandowski/. 

Sposób otrzymywania gazu do krioterapii oraz 
urządzenie do otrzymywania gazu stosowanego 

w krioterapii 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza-
nia euchego gazu aplikacyjnego w ur.-adzeniu 
charakteryzującym się krótkim czasem rozruchu. 

Sposób otrzymywania gazu do krioterapii po-
lega na tym, że ciekły gaz aplikacyjny poddaje 
się odparowaniu w obszarze pierwszego zbior-
nika, otrzymujęc suchy gaz aplikacyjny o tem-
peraturze od -80°C do -120°C, który następnie 
poddaje się oziębieniu przepuszczając przez 
ciekły gaz aplikacyjny umieszczony w drugim 
zbiorniku, uzyskujęc suchy gaz aplikacyjny o 
temperaturze zbliżonej do -180°C, przekazy-
wany do końcówki krioaplikacyjnej. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że ma szeregowo połączone dwa zbior-
niki na ciekły gaz, zbiornik /I/ i zbiornik /2/ 
z.których co najmniej zbiornik /I/ ma parow-
nicę /26/ połączone wlotem z dnem /8/ a wylo-
tem, przedzielonym zaworem /27/, z górne częś-
cią zbiornika /I/, tworząca przestrzeń nad 
lustrem ciekłego gazu /12/, przy czym przes-
trzeń nad lustrem ciekłego gazu /12/ zbiornika 
/I/ połęczona jest z dnem /9/ zbiornika /2/, 
a przestrzeń nad lustrem ciekłego gazu /13/ 
zbiornika /2/ połączona jest za pomocą elas-
tycznych przewodów /6 i 7/ z końcówkę krio-
aplikacyjne /4/ wyposażona w inżektor /33/. 
Przewody przechodzę przez pulpit sterowniczy 
/3/, w którym umieszczone jest pokrętło /31/ 
sterujące zaworem /27/ parownicy /26/ pierw-
szego zbiornika. ' /5 zastrzeżeń/ 

A61B P. 257703 T 86 01 30 

Dariusz świnarski, Warszawa, Polska 
/Dariusz świnarski/. 

Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie stabilnego 
i wygodnego przyczepiania manometru do opaski 
pneumatycznej aparatu do pomiaru ciśnienia tęt-
niczego krwi. 

W aparacie składającym się z opaski pneuma-
tycznej, manometru i pompki z zaworem spusto-
wym powietrza, manometr /5/ jest przyczepiany 
do opaski pneumatycznej /!/ przy pomocy taśmy 
8amoprzyczepnej /8, 9/, której jedna część /8/ 
jest zamocowana do tylnej ścianki manometru 
/5/, zaś druga część /9/ do zewnętrznej po-
wierzchni opaski pneumatycznej /I/. 

/I zastrzeżenie/ 

A61F P. 253489 85 05 20 

Zdzisław Kałkusiński, Warszawa, Wojciech 
Kałkusiński, Wesoła, Polska /Zdzisław 
Kałkusiński, Wojciech Kałkusiński/. 

Wirylizator 

Celem wynalazku Jest opracowanie prostego 
wirylizatora ułatwiającego dokonanie aktu 
kopulacji 

Wirylizator zbudowany z elastycznej tulejki 
/I/, o dwóch różnych średnicach zewnętrznych 
/2/ i /3/ i o wewnętrznej średnicy wyprofilo-
wanej do formy prącia /4/, której brzegi sa 

3 
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ścięte, ma rękaw /7/ w kształcie okrągłej prze-
ciętnej wzdłuż rurki wykonanej z cienkiej 
elastycznej folii i służący do łatwiejszego 
nasuwania tulejki /I/ na prącie / 4 / , oraz 
pierścień ściskający /8/ majęcy kąztałt okrąg-
łej obręczy wykonanej z elastycznej gumy o 
średnicy prącia /4/, służący do wywierania na-
cisku na naczynia odprowadzające krew z prącia 
/4/. /I zastrzeżenie/ 

A61K P. 241196 84 10 19 

Forest Laboratories, Inc., Nowy Dork, Stany 
Zjednoczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania kompozycji terapeutycznych 
0 długotrwałym wyzwalaniu składnika czynnego, 

bazujących na wielkocząsteczkowej 
hydroksypropylornetylocelułozie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza-
nia kompozycji terapeutycznych o długotrwałym 
wyzwalaniu składnika czynnego, w postaci tab-
letek małych rozmiarów, bardziej ekonomicznych 
1 łatwiejszych w użyciu. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że materiał nośnika podstawowego, zawie-
rajęcy hydroksypropylometylocelulozę ewentual-
nie poddaje się regulacji zawartości wilgoci 
do ilości 0,1 - 10% i następnie miesza nastę-
pujące składniki: materiał nośnika podstawowe-
go, zawierający hydroksypropylometylocelulozę, 
w iloŁCi do 33% ciężaru mieszaniny, tërapeu-
tycznie czynny środek leczniczy w ilości do 67% 
ciężaru mieszaniny i ewentualnie znane dodatki 
do leków. Następnie wytworzone mieszaninę pod-
daje się prasowaniu i kształtowaniu pod ciś-
nieniem od 140 do 1120 kG/cm2 /140 do 1120 MPa/. 

/9 zastrzeżeń/ 

A61K P. 253758 85 05 31 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska 
/Barbara Sledzińska, Bogumiła Makuch, Zdzisław 
Majer, Halina Snopek/. 

Sposób uzyskiwania rozdzielonych związków 
furokumarynowych z surowców roślinnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie równoczes-
nego uzyskiwania kilku związków furokumaryno-
wych o wysokim stopniu czystości. 

Sposób uzyskiwania rozdzielonych związków 
furokumarynowych z surowców roślinnych polega 
na tym, że surowiec roślinny poddaje się eks-
trakcji rozpuszczalnikiem organicznym, zagęsz-
cza się i następnie rozdziela się na kolumriie 
chromatograficznej, w układzie, w którym faaę 
stacjonarne stanowi chlorosilanowa pochodna 
węglowodorów alifatycznych, chemicznie związa-
na z powierzchnię żelu krzemionkowego i/lub 
szkła porowatego, a fazę ruchome stanowi 30 -
60% roztwór wodny alkoholi alifatycznych o dłu-
gości łańcucha Cl - C3 lub diokeanu. 

Z uzyskanych frakcji odparowuje się skład-
nik organiczny fazy ruchomej i uzyskuje się 

wyodrębnione związki w postaci krystalicznej. 
Otrzymane związki przydathe sa w leczeniu, 
zwłaszcza bielactwa i łuszczycy. 

/3 zastrzeżenia/ 

A61M P. 253286 85 05 07 

Zakłady Urządzeń Technicznych Przemysłu 
Lekkiego "Uniport", Łódź, Polska /Edward 
Mańkoweki, Zbigniew Wiśniewski, Derzy 
Liśkiewicz, Andrzej Frontczak/. 

Aparat do inhalacji środków leczniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego aparatu, umożliwiającego uzyskanie 
aerozoli wnikających bez wysiłku ze strony pac-
jenta do najdalszych kanałów dróg oddechowych. 

Aparat do inhalacji środków leczniczych, 
zawierający zbiornik zasilający połączony z 
obudową w postaci cylindra z zamontowaną współ-
osiowo w obudowie ruchomą tarczę wirująca, z 
wentyłatorkiem, charakteryzuje się tym, ie ma 
ustnik /6/ połączony z obudową /!/ poprzez 
przyłącze /9/ usytuowane w ten sposób, że kat 
nachylenia przyłącza /9/ względem osi tarczy 
wirującej /3/ Jest kątem ostrym, wynoszącym 
10 - 20°, a na wlocie do przyłącza /9/ znajdu-
je się separator siatkowy /8/. 

/? zastrzeżenia/ 

A61M P. 253370 85 05 14 

Zakład Doświadczalny "MEDIPAN", Centrum 
Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej 
Akademii Nauk, Warszawa, Polska /Andrzej 
Symonowicz, Dan Gonstał/. 

Urządzenie infuzyjneqo do'dozowania płynów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia infuzyjnego do dokładnego dozowania 
płynów, znajdującego zastosowanie zarówno w 
medycynie jak i w pracach laboratoryjnych. 

Urządzenie ma pompę perystatyczną w postaci 
bębna /6/ osadzonego na osi /9/ napędzanego sil» 
niklem skokowym i mającego na obwodzie rolki 
/7/« przy czym na części obwodu bębna /6/ jest 
umieszczony przewód /A/ odprowadzający płyn, ze 
zbiornika przepływowego /3/. Na zbiorniku prze-
pływowym /3/ jest umieszczony czujnik /13/ war-
tości dozy dołączony do wejścia komparatora 
częstotliwości, do którego drugiego wejścia 

A 
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dołączony generator wzorcowy, a wyjście kompa-
ratora częstotliwości jest poleczone z liczni-
kiem rewer9yjnym, który to licznik jest połęczo-
ny szeregowo z układem blokady pracy pompy pery-
statycznej i układem włączającym alarm. 

/I zastrzeżenie/ 

A62B P. 256287 T 85 10 25 

Tadeusz Twardowski, Będzin, Polska 
/Tadeusz Twardowski/. 

Pas amortyzujący 

Celem wynalazku jest skonstruowanie pasa 
amortyzującego nadającego się do zabezpie-
czenia pasażerów i kierowców lub transporto-
wanych przedmiotów przed nagłym uderzeniem. 

Pas amortyzujący składa się z podogniw 
prostych /I/, które maję dwa otwory boczne 
na nity /5/ i otwór środkowy na owalny sworzeri 

/4/, z podogniw amortyzujących /2/ z dwoma 
bocznymi otworami /8//każdy otwór na sworzeń 
owalny i nit/ i z podogniw ruchomych /3/ z 
dwoma bocznymi otworami na nity. Amortyzacyjne 
działanie pasa polega na ścinaniu sworznia 
owalnego /4/ i przemieszaniu się podogniw pros-
tych /I/ względem podogniw amortyzujących /2/. 

/I zastrzeżenie/ 

A62C P. 253752 85 05 30 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 250574 

Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "POLMAG", 
Fabryka Maszyn Górniczych im. M. Nowotki 
"NIWKA", Sosnowiec, Polska /Roman Szczukiewicz, 
Rudolf Magner, Tadeusz Zabrzeski, Danina Budna, 
Kazimierz Koźbiał/. 

Dysza urządzenia do gaszenia ognia na maszynie 
górniczej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia dyszy urządzenia gaśniczego pozwalającej 
otrzymać strugę proszku gaszącego o odpowied-
nim kącie padania na żądany zespół, przy jed-
noczesnym równomiernym wypełnieniu strugi 
proszkiem gaszącym w obrębie zarysu wynikają-
cego z kształtu wewnętrznego dyszy. 

Dysza charakteryzuje się tym, że w obudo-
wie /I/ dyszy współśrodkowo umieszczone są 
trzy stożkowe elementy /2 i 3/, przy czym środ-
kowy stożkowy element /3/ jest największy, a 
dwa skrajne stożkowe elementy /2/ są równe. 
Stożkowe elementy /2 i 3/ połączone są trwale 
z obudowę /I/ przy pomocy prętów / 4 / f a kąt 
wierzchołkowy ich stożków równa się kątowi 
wierzchołkowemu stożka obudowy /I/. 

/2 zastrzeżenia/ 

A62C P. 257286 T 85 12 30 

Badawćzo-Rozwojowa Spółdzielnia Pracy i 
Kształtowania środowiska "ENERGONOMIA", 
Poznań, Polska /Andrzej Arentowski, Zbigniew 
Hoffman, Zbyszko Kornobis, Tadeusz Leperowski/, 

Blokadą przeciwpożarowa 

Celem wynalazku jest skonstruowanie nieza-
wodnej w działaniu oraz łatwej w użyciu blo-
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kady przeciwpożarowej. 
Blokada składa się z korpusu /I/ mającego 

kształt walca, którego płaszczyzny maję otwór 
wlotowy i wylotowy. W korpusie /I/ umieszczona 
Jest na osi obrotowej /2/ przesłona /3/ której 
ramię /4/ ma obciężnik /5/, a ramię /6/ zamoco-
wane jest cięgnem /7/ do korpusu /I/. 

Blokada ma zastosowanie zwłaszcza w insta-
lacjach narażonych na szybkie rozprzestrzenia-
nie się ognia. /2 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ B 
ROŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

BO1D P. 253548 85 05.20 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa 
Surowców Chemicznych "CHEMKOP", Kraków, Polska 
/Adam Kękuś/. 

Sposób otrzymywania ziem filtracyjnych z 
diatomitu" 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie otrzymywa
nia ziem filtracyjnych z diatomitów o dużym 
stopniu zanieczyszczenia minerałami ilastymi. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
rozdrobnione skałę diatomitowa ługuje się w 
3-5% roztworze wodorotlenku metalu alkalicz
nego, przy objętości roztworu odpowiadającej 
stosunkowi 2-4 dcm3/k9 diatomitu, w- tempera
turze 80 - 100°C, przy intensywnym mieszaniu. 
Wyługowany szlam diatomitowy neutralizuje się 
chlorkiem amonu lub mieszaninę chlorku amonu 
i chlorku glinu, w ilościach równoważnych do 
ilości zadanego wodorotlenku metalu alkalicz
nego w temperaturze 80-100°C, przy objętości 
szlamu odpowiadajęcej stosunkowi 4-10 dcm3 
szlamu/kg diatomitu tak, aby zawartość chlor
ku sodu w odwodnionym szlamie wynosiła 50-100 
g/kg diatomitu. /I zastrzeżenie/ 

B010 P. 253718 85 05 29 

Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechnia-
nia Postępu Technicznego i Organizacyjnego 
"POSTEOR", Oddział w Poznaniu, Poznań, Polska 
/Witold Koczyń3ki, Mieczysław Łabuś, Władysław 
Parnicki, Marian Satora, Zdzisław Sobczak/. 

Układ do regeneraci i filtrów urządzeń 
oczyszczałgcych gazy suche z zanieczyszczeń 

stałych 

Celem wynalazku jest opracowanie skutecz-
nego i ekonomicznego układu regeneracji filt-
rów. 

Układ według wynalazku składajęcy się z 
elementów filtracyjnych, znajdujących, się po-
między komorę gazu zapylonego i komorę gazu 
oczyszczonego i dysz umieszczonych w górnej 
części elementów filtracyjnych oraz czujnika 
różnicy ciśnień charakteryzuje się tym, że 
wyjście czujnika króżnicy ciśnień /!/ połęczo-

ne jest poprzez przetwornik analogowo-cyfrowy 
/2/ z komparatorem progu dolnego /5/, kompa-
ratorem progu górnego /6/ oraz z komparatorem, 
z regulowane pętlę histerezy /7/, a wejścia 
komparatora progu dolnego /5/, komparatora 
progu górnego /6/ i komparatora z regulowaną 
pętlę histerezy /7/ połączone są z przełącz-
nikiem dziesiętnym /&/ natomiast wyjścia kompa-
ratora progu dolnego /5/ i komparatora progu 
górnego /6/ połęczone są z sygnalizatorem op-
tycznym /9/, a wyjście komparatora z regulowa-
ną pętlę histerezy /7/ połęczone jest ze ste-
rownikiem sekwencyjnym /10/, który połęczony 
jest z sygnalizatorem optycznym /9/ i progra 
mowany jest przełęcznikiem dziesiętnym /12/. 

/2 zastrzeżenia/ 

6 



Nr 24 /338/ 1986 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 

BOID 
CO1B 

P. 258602 86 03 25 

Pierwszeństwo: 85 03 29 - RFN 
/nr P 3511521.1/ 

VEG - Gasinstituut N.V., Apeldoorn, 
Holandia /Willem D.D. van der Wal, Oohn W. 
Geus, Eugene G. M. Kuijpers/. 

Sposób uauwania dwutlenku siarki z gazów 

Celem wynalazku jest opracowania sposobu, 
który umożliwia dokładne i stosunkowo niekosz-
towne usuwanie dwutlenku siarki z różnych ga-
zów spalinowych. 

Sposób usuwania dwutlenku siarki z gazów 
zawierajęcych dwutlenek siarki i tlen, pole-
gający na kontaktowaniu tych gazów z akcep-
torem zawierajęcym miedź na nośniku odpornym 
na działanie wysokich temperatur i następnie 
regenerowaniu otrzymanego obciężonego nośnika 
który po przerwaniu kontaktu z gazem zawiera-
jęcym dwutlenek siarki i tlen poddaje się 
zetknięciu z gazem redukujęcym, po czym zre-
generowany akceptor ponownie kontaktuje się z 
gazem zawierajęcym dwutlenek siarki i tlen 
charakteryzuje się tym, że stosuje się akcep-
tor naładowany miedzią w takiej ilości, iż 
ciężar miedzi wynosi więcej niż 8% wagowych 
w przeliczeniu na miedź metaliczne i w odnie-
sieniu do całkowitego ciężaru akceptora, przy 
czym miedź znajduje się na nośniku odpornym na 
działanie wysokich temperatur tak silnie roz-
drobniona, iż występujęc w postaci zredukowa-
nej na nośniku ma powierzchnię właściwa większa 
niż 50 m 2 na 1 g metalicznej miedzi na nośniku. 

/7 zastrzeżeń/ 

B05D P. 253703 85 05 29 

Fabryka Samochodów Małolitrażowych "POLMO" 
Bielsko-Biała, Polska /Adam Mol, Krystyna 
Dworak, Marek Leśnik, Kazimierz Rup/. 

Sposób prowadzenia procesu malowania 
ëTektroforetycznego podczas krótkich, 

awaryjnych postojów malowanych przedmiotów 
zanurzonych w wannie z farbę 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia takiego sterowania napięciem panującym w 
obrębie wanny zanurzeniowej podczas przerw 
pracy przenośnika, które umożliwiałoby uzys-
kanie prawidłowej powłoki bez powtórnego ma-
lowania. 

Sposób według wynalazku wyróżnia się tym, 
że w obrębie wanny z farba, w której zanurzo-
ne są przedmioty malowane elektroforetycznie, 
od poczętku postoju utrzymuje się nadal na-
pięcie technologiczne najkorzystniej przez 
czas nie dłuższy od jeden do trzech minut, 
po czym włęcza się napięcie postojowe obniżo-
ne do wartości 8 do 60% napięcia technolo-
gicznego korzystnie o wartośó 30 V do 60 V, 
które utrzymuje się do końca postoju trwaję-
cego Jednak nie dłużej niż 7,5 minuty. 

/I zastrzeżenie/ 

B07C P. 253389 85 05 15 

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

Sposób i urządzenie do selekcji zbóż i 
nasion 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie selekcji 
ziaren zbóż i nasion, zwłaszcza ziaren zbóż 
i nasion dobrych od złych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
ziarna zbóż i nasion podaje się z wysokości 
dabieranej w zależności od rodzaju ziarna 

na sprężyste podłoże o dużej masie, nachylone 
pod ketem różnym od zera względem poziomu, 
zależnym od rodzaju zboża i nasiona, zaś odbi-
te od podłoża ziarna kieruje się do pojemników 
umieszczonych w odległościach zależnych od 
współczynnika restytucji ziaren. 

Urzędzenie według wynalazku ma zasobnik /A/ 
ziaren /I/ z otworem wylotowym /A*/ w dnie, 
umieszczony nad transporterem /B/, pod którym 
zamocowana jest pod ketem /oC / do poziomu 
sprężysta płyta /C/ o dużej masie. Poza obsza-
rem płyty /C/ umieszczone są w odległościach 
zależnych od współczynnika restytucji ziaren 
/!/ pojemniki /D, E/. - /2 zastrzeżenia/ 

B21B P. 253614 85 05 24 

Huta im. M. Buczka, Sosnowiec, Polska 
/Oerzy Kowalski, Marek Rotko, Stanisław 
Grabowski/. 

Klatka walcownicza przeznaczona do pracy 
w kompleksie zgrzewania liniowego rur ze szwem 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa-
nia klatki walcowniczej z regulację osiowe 
walców. 

Klatka walcownicza przeznaczona do pracy w 
kompleksie zgrzewania liniowego rur ze szwem, 
zwłaszcza jako zwijarka i kalibrownica, charak-
teryzuje 6ię tym, że na wałku /I/ ma tuleję 
stożkowa rozprężne /2/ z wpustem /3/, na której 
osadzony jest walec roboczy /4/ zamocowany 
nakrętkami /17/, ustalony nakrętkami /5/ i tu-
leja przesuwne /6/. /I zastrzeżenie/ 

7 
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B21D P. 253654 85 05 28 

Zakłady Wytwórcze Urzędzeń Telefonicznych 
im. Komuny Paryskiej "TELKOM-ZWUT*, Warszawa, 
Polska /Tadeusz Bok, Marian Daszczyk/. 

Konstrukcja stempli i igieł tnących 
tłocznika 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia takiej konstrukcji stempla, która umożli
wiłaby niezawodne i trwała mocowanie ich w 
płytach stemplowych. 

Stempel umieszczony bezpośrednio w otworze 
płyty stemplowej zamkniętej zahartowane prze
kładkę, charakteryzuje się tym, że ma w swej 
górnej części, dwustronne prostokętne podcię
cie /4/, w które wsunięta jest wkładka blokują
ca /5/ mająca symetryczne, poosiowe wycięcie 
/6/ służęce do zablokowania stempla /l/ w pły
cie stemplowej /Z/. /3 zastrzeżenia/ 

B21H P. 253715 85 05 29 

Techniczna Spółdzielnia Pracy "ELEKTROMHT", 
Kraków, Polska /Zdzisław Urbanik, Andrzej 
Kostur, Jan Wożniak, Wiesław Szczygieł, 
Władysław Malarz, Józef Fic, Leszek Czarny/. 

Sposób i urzgdzenie do kształtowania 
powierzchni obwodowych krążków, 
zwłaszcza o małych średnicach 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza-
nia z duże wydajnością krężków o powtarzalnych 
parametrach i wysokiej jakości powierzchni ob-
wodowych. 

Sposób według wynalazku polega na kształto-
waniu powierzchni obwodowych krężków w proce-
sie walcowania obwiednionego w szczelinie /7 i 
9/ zbieżnej pomiędzy walcem /3/ i półpierście-
niem /4/. Urządzenie według wynalazku ma mi»o-
érodowe usytuowanie obrotowego walca /3/ wzglę-
dem stałego półpierecienia /A/, a regulację 
zbieżności uzyskuje się mimośrodem /&/, ustala-

jącym wzajemne położenie obrotowego walca /3/ 
ze stałym półpierścieniem /4/. 

/3 zastrzeżenia/ 

B21H P. 259218 T 86 04 28 

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska 
/Marian Pałczyński, Józef Jezierski/. 

Sposób walcowania wzdłużnego wałków 
stopniowanycïï 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenie 
czasu oraz zmniejszenia energochłonności wal-
cowania wzdłużnego wałków. 

Sposób walcowania wzdłużnego wałków stopnio-
wanych za pomoce wymiennych rolek kształtują-
cych na drodze obróbki plastycznej na zimno 
polega na tym, że kształtowanie stopni wałka 
odbywa się poprzez stosowanie cyklu zasadnicze-
go lub stosowanie skojarzeń znanych cykli oraz 
cyklu zasadniczego składajęcego się z następuję-
cych po sobie faz: zgniatania, walcowania, 
odejścia rolek, podziału wałka, zgniatania, wal-
cowania, odejścia rolek oraz podziału wałka. 

/I zastrzeżenie/ 

B21H P. 259219 T 86 04 28 

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska 
/Marian Pałczyński/. 

Sposób uzyskania dokładnej długości wałków 
walcowanych wzdłużnie 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie wyelimino-
wania wydłużania się wałka w ostatnim przejściu 
walcowania. 

Sposób uzyskania dokładnej długości wałków 
walcowanych wzdłużnie na zimno polega na tym, że 
przerwanie procesu wydłużania wałka w ostatnim 
przejściu walcowania odbywa się w czasie ruchu 
wzdłużnego rolek poprzez całkowite zniesienie 
lub znaczne zmniejszenie działania promieniowych 
sił nacisku rolek na materiał wałka w momencie 
osięgnięcia przez wałek żądanej długości lub 
niewielkę różnicę czasu od osięgnięcia tej dłu 
gości. /1 zastrzeżenie/ 

B23B P. 253681 85 05 29 

Politechnika Warszawska, Warszawa« Polska 
/Eugeniusz Górski/. 

8 
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Wiertło lednoostrzowe oraz głowica prowadząca 
zwłaszcza wiertło jadnoostrzowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy 
jakości i wydajności pracy wierteł jednoos-
trzowych przeznaczonych do wiercenia głębokich 
otworów. 

Wiertło jednoostrzowe według wynalazku ma 
pomiędzy częścię chwytowe /4/ a częścię robo
cza /2/, które stanowi przedłużacz zakończony 
ostrzem skrawającym /l/ przedłużony chwyt /3/ 
w postaci wydrążonego walca. Część robocza 
/2/ połączona jest z przedłużonym chwytem /3/ 
rozłącznie. 

Głowica prowadząca wiertło charakteryzuje 
się tym, że w otworze prowadzącym /27/ tulei 
uszczelniającej /26/ ma pierścień prowadzący 
/28/ współpracujący z przedłużonym chwytem 
/5/ wiertła. Rozwiązanie według wynalazku znaj
duje zastosowanie zwłaszcza przy wykonywaniu 
otworów w dnach sitowych wymienników ciepła 
jak również w matrycach do granulatorów pasz 
zialonvch. ' /5 zastrzeżeń/ 

FIG. 5 

823C P. 257745 T 86 01 31 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska 
/Dariusz Lustig, Paweł Karlic/. 

Adaptacyjny układ regulacji . 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia adaptacyjnego układu regulacji, przezna-
czonego zwłaszcza do stosowania jako układ 
technologiczno-geometryczny do automatyzacji 
frezowania narzędziami trzpieniowymi. 

Adaptacyjny układ według wynalazku zawiera-
jęcy ogranicznik, którego wyjście jest połą-
czone równolegle z wejściami toru sterowanego 
i modelu a wyjecie modelu jest połęczone rów-
nolegle z wejściami dwóch mnożących bloków 
oraz zawierający dwa zadajniki i komparator, 
charakteryzuje się tym, że z wyjściem kompa-
ratora /8/ jest połączone wejście pamięci /li/ 
wartości minimalnych, a wyjście tej pamięci 
/li/ jest połęczone z wejściem ogranicznika 
/!/. /2 zastrzeżenia/ 

B23K P. 253418 85 05 15 

Ogólnokrajowe Gwarectwo Węgla Brunatnego, 
Zakład Produkcyjno-Montażowy Urządzeń Górnictwa 
Odkrywkowego "FUGO", Konin, Polska /Janusz. 
Morzewski, Władysław Czajka, Stanisław 
świentczak, Jan Dworak, Krzysztof Ziarniak/. 

Drut proszkowy, bezosłonowy do napawania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia bezosłonowego, proszkowego drutu do pół-
automatycznego i automatycznego napawania po-
wierzchni przedmiotów narażonych na intensywne 
ścieranie przy umiarkowanych obciężeniach dy-
namicznych. 

Drut według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że daje spoiwo zawierajęce: od 3% do 4,5% 
węgla; od 13,0% do 25% chromu, od 1,4% do 2,0% 
krzemu, od 1,5% do 2,5% wolframu i resztę żela-
za. /I zastrzeżenie/ 

B23K P. 253419 85 05 15 

Ogólnokrajowe Gwarectwo Węgla Brunatnego, 
Zakład Produkcyjno-Montażowy Urządzeń Górnictwa 
Odkrywkowego "FUGO", Konin, Polska /Janusz 
Morzewski, Władysław Czajka, Stanisław 
Świentczak, Jan Dworak, Krzysztof Ziarniak/. 

Samoosłonowy drut proszkowy do napawania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia drutu proszkowego, samoosłonowego, przez-
naczonego do półautomatycznego i automatycz-
nego napawania powierzchni przedmiotów narażo-
nych na intensywne ścieranie. 

Drut proszkowy według wynalazku charaktery-
zuje się tym, że daje spoiwo zawierające: od 
1,0% do 1,3% węgla, od 11,0% do 14,0% manganu, 
od 0,4% do 0,7% krzemu i resztę żelaza. Osłonę 
stanowi pył wapienny zawarty w rdzeniu w ilości 
od 3% do 6,0% masy drutu. /2 zastrzeżenia/ 
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B23K P. 253447 85 05 17 

Instytut Spawalnictwa, Gliwice, Polska 
/Jerzy Ziemliński/. 

Elektroda otulona, stopowa do napawania 
łukowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia elektrody do napawania łukowego stali i 
staliw, wykazujęcej dobre własności spawal-
nicze. 

Elektroda według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że składa się z rdzenia w postaci 
drutu ze stali wysokochromowej o zawartości 
chromu 15% - 28% i otuliny zawierajęcej 
fluoryt, fluorokrzemian sodu i kriolit - 10% -
18%, węglan wapnia i magnezu - 12% - 22%, 
krzemian cyrkonu - 2% - 7%, węgiel, grafit i 
składniki węglopochodne - 7% - 16%, chrom i 
stopy żelazochromu - 24% - 42%, mangan i stopy 
żelazomanganu - 12% - 20%, krzem i stopy żela-
zokrzemu - 2% - 6% oraz aluminium i stopy alu-
minium 1% - 4%. /I zastrzeżenie/ 

B23K P. 253756 85 05 30 

Przedsiębiorstwo Opakowań Blaszanych 
"Opakomet" Zakład Badawczo-Produkcyjny, Kraków, 
Polska /Alicja Sołhaj/. 

lutowniczy 

Wynalazek rozwiązuje' zagadnienie opracowa-
nia płynu lutowniczego do lutowania miękkiego 
puszek z blachy ocynkowanej, zwłaszcza puszek 
przeznaczonych do przechowywania żywnoóci. 

Płyn lutowniczy według wynalazku składa się 
z 1% kwasu mlekowego, 3% kwasu szczawiowego, 
4% kwasu adypinowego, 5% gliceryny, 2% trójeta-
noloaminy, 62% alkoholu etylowego i 23;-j \ciody 
destylowanej. /4 zastrzeżenia/ 

B23K P. 2 5 3 7 5 7 85 05 30 

śląskie Zakłady Mechaniczno-Optyczno "OPTA", 
Katowice, Polska /Leszek Delawski, Oerzy 
Gajdzik, Włodzimierz Gawroński/. 

Sposób i układ oporowego wykonywania węzłów 
lutowniczych, zwłaszcza w produkcji 
okularowych opraw metalowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia sposobu i układu, pozwalajęcych na zmniej-
szenie ilości braków w produkcji okularowych 
opraw metalowych. 

Sposób charakteryzuje się tym, że przed 
etapem podgrzewania wprowadza się etap prób-
kowania, w którym sprawdza się jakość złożonego 
do lutowania stosu /6/, polegający na zasila-
niu stosu /6/ obniżonym napięciem /U/, wywołu-
jącym przepływ prądu /I/, którego wielkość 
świadczące o jakości stosu /6/ ocenia się za 
pomocą zestyku kontaktronowego /!</ i przekaź-
nika /P/, przy czym przy właściwej jakości 
stosu /6/, płynęcy prąd /I/ wywołuje taki stan 
zadziałania zestyku kontaktronowego /K/, że 
następuje wzbudzenie cewki przekaźnika /P/ i 
załęczenie lutowarki na drugi etap, etap pod-
grzewania, a w przypadku złej jakości stosu, 
kiedy płynęcy prąd /I/ jest znacznie mniejszy, 
stan zestyku kontaktronowego /l</ nie zapewnia 
wzbudzenia cewki przekaźnika /P/, następuje* 
rozsuwanie elektrod górnej / 4 / i dolnej /5/ i 
sygnał optyczny o konieczności poprawienia ja-
kości stosu. 

Układ charakteryzuje się tym, że cewka prze-
kaźnika /P/ zasilana jest za pomoce równoleg-
łego układu potencjometru /•%/ i zestyku kon-
taktronowego /l</ umieszczonego na szynoprzewo-
dzie /Sz/, w którym płynie prąd /I/. 

/3 zastrzeżenia/ 

B23P P. 253641 85 05 27 

Ośrodek Badavvc2o-Rozwojowy Gospodarki 
Remontowej Energetyki, Wrocław, Polska 
/Mirosław R. Wołczaski, Teodor Czeczenikow/. 

Sposób montażu obrotowego podgrzewacza 
powio trza 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia takiego sposobu montażu obrotowego podgrze-
wacza powietrza, który pozwoliłby na skrócenie 
czasu wyłączenia podgrzewacza z ruchu w przy-
padku dokonywania jego wymiany. 

Sposób montażu obrotowego podgrzewacza po-
wietrza polega na tym, że poza stanowiskiem 
eksploatacyjnym podgrzewacza zestawia się i 
łączy trwale jego elementy, przeprowadza ob-
róbkę wiórowe wirnika oraz kontrolę pracy ukła-
du napędowego i układu szczelności, po czym 
tak zmontowany podgrzewacz przenosi się na sta-
nowisko eksploatacyjne, gdzie dokonuje się jego 
przyłączenia do instalacji. /I zastrzeżenie/ 

B23P P. 253642 85 05 27 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki 
Remontowej Energetyki, Wrocław, Polska 
/Mirosław R. Wołczaski, Teodor Czeczenikow/. 

Sposób wymiany elektrofiltra oraz urządzenie 
do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie skrócenia 
czasu wymiany elektrofiltra. 

Sposób wymiany elektrofiltra polega na tym, 
że w jego obrębie ustawia się konstrukcję 
dźwigowo-transportowę, wyposażona w wiele wciąg-
ników, przy pomocy której dokonuje się równo-
czesnego demontażu oraz odtransportowania wielu 
zdemontowanych elementów elektrofiltra, a nas-
tępnie także przy jej użyciu dokonuje się 
równoczesnego przetransportowania na stanowisko 
pracy oraz montażu wielu elementów nowego elek-
trofiltra. 
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Urzędzenie do wymiany elektrofiltra stano-
wi konstrukcja dźwigowoTtransportowa składa-
jąca się ze słupów /1/ ustawionych w obrębie 
elektrofiltra /2/ oraz spinających je pozio-
mych nośnych belek /Z/, do których przytwier-
dzone sa jezdne belki /4/ z zawieszonymi na 
nich wciągnikami /5/. /2 zastrzeżenia/ 

B23P P. 253683 85 05. 29 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Tech-
nologii i Konstrukcji Maszyn "Tekoma", 
Warszawa, Polska /Zbigniew Zawadzki/. 

Mechanizm pilotujaco-wprowadzajacy 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa-
nia mechanizmu pilotujęco-wprowadzajęcego, 
umożliwiającego płynne podawanie z duża wydaj-
noćcię elementów ceramicznych. 

Mechanizm według wynalazku składa się z 
dwóch układów dźwigniowych: pilotujęcego i 
wprowadzajęcego, napędzanych poprzez zatrzaski 
od tarczy stołu podziałowego /3/. Układ dźwig-
niowo-pilotujęcy zbudowany jest z ruchomego 
pilota /I/ osadzonego w gnieździe / 2 / tarczy 
stołu podziałowego /3/, współpracujęcego z 
umieszczone nad stołem rynna /12/ zakończone 
rozchylonymi szczękami /13/ zamkniętymi z jed-
nej strony ogranicznikiem ruchomym /14/ oraz 
z dźwigni /6/ umieszczonej pod stołem podzia-
łowym /3/. Oedno ramię dźwigni współpracuje 
z częscię dolne pilota /!/, drugie ramię, za-
kończone rolkę /7/t poruszane jest od zatrzasku 

/9/ przylegającego od tarczy stołu podziałowe-
go /3/. Układ dźwigniowo-wprowadzajęcy umiesz-
czony nad stołem podziałowym /3/ zawiera dźwig-
nię /16/, której jedno z ramion zakończone 
rolkę /17/ napędzane jest przez suwak zatrzas-
ku /20/ od tarczy stołu podziałowego /3/, a 
drugie ramie wyposażone jest w dociskacz /15/ 
wprowadzajęcy pilota /1/ wraz z przenoszonym 
elementem w otwór gniazda / 2 / stołu podziało-
wego /3/. /2 zastrzeżenia/ 

B23Q P. 2 5 3 7 3 2 85 05 31 

Fabryka Automatów Tokarskich "Ponar-Wrocław" 
Wrocław, Polska /Edward Wiciński, Tadeusz 
Źmijowski, Janina Góra/. 

Urządzenie magazynowo-podajace dla obrabiarek 
zwłaszcza uchwytowych automatów tokarskich 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie zwiększe-
nia wykorzystania powierzchni produkcyjnej. 

Urzędzenie według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że ma magazynowo-odprowadzajacy pro-
wadnik 8fanowięcy dwie równoległe taśmy /I/, 
do których umocowane sa listwy zaopatrzone w 
prowadzęce rolki do przemieszczania obrabia-
nych przedmiotów /P/ w kierunku ich podłużnej 
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osi. Do pierwszej wychylnej dźwigni /&/ jest 
umocowany trwale dwuramienny dozownik /9/, 
którego jedno ramię jest zaopatrzone w zderza-
kowe rolkę /9a/, zaś drugie w zderzakowe 
krzywkę /9b/. Pierwsza wychylna dźwignia /6/ 
jest połączona za pomocą cięgna /1O/ oraz 
przegubów z druga wychylną dźwignia /li/ za-
opatrzone w ogranicznik /12/ przemieszczeń 
obrabianych przedmiotów /?/, a pomiędzy do-
zownikiem /9/ a ogranicznikiem /12/ usytuowa-
na jest odbierająca pryzma /13/ sprzęgnięta 
z drugim siłownikiem /14/ przemieszczającym 
obrabiane przedmioty /P/ do oporowej płyty 
/15/. /I zastrzeżenie/ 

824B P. 253319 85 05 10 

Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "Polmag", 
Centrum Mechanizacji Górnictwa "Komag",. 
Gliwice, Polska /Derzy Kozielewicz, Stefan 
Sękowski, Tadeusz Ciesielski, Zbigniew Kierat, 
Henryk Szmander, Marian Michalski, Ryszard 
Basista, Stefania Malinowska, Karol Myśliwiec/ 

Sposób określania przyczepności powłoki 
metalowej do podłoża metalowego za pomoce 

szlifowania 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa
nia sposobu określania przyczepności powłoki 
metalowej, zwłaszcza powłoki elektrolitycznej 
nałożonej na cylindry i tłoczyska górniczych 
siłowników hydraulicznych, umożliwiającego 
przeprowadzenie tego badania jako nieniszcza-
cego podczas operacji technologicznej /szli
fowania/ wykonywanej w procesie wykończania 
na gotowo powłoki metalowej. Sposób według 
wynalazku polega na tym, że powłokę metalową 
wykonuje się z naddatkiem, który następnie 
usuwa się za pomoce szlifowania, korzystnie 
za pomoce szlifowania gładkościowego tak, 
aby grubość powłoki metalowej na podłożu w 
jednym lub w więcej miejscach osiągnęła mini
malne, dopuszczalne wielkość, po czym całą 
powierzchnię powłoki metalowej poddaje się 
oględzinom wzrokowym. /2 zastrzeżenia/ 

B25B P. 253640 85 05 27 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, 
Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu, 
Zielona Góra, Polska /Grzegorz Kurgan, 
Andrzej Pietrowaki, Stanisław Chrzanowski/. 

Sposób i przyrzęd do wykonywania ostrzy do 
kluczy skręcających rury wiertnicze 

Sposób charakteryzuje się tym, że część 
robocze ostrza zamocowanego w przyrządzie 
nacina się wzdłużnie i nadaje się kształt 
powierzchni kołowej na dłutownicy. 

Przyrząd według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że tuleja /I/ ma rowki trapezowe /2/ 
ograniczone z jednej strony pierścieniem za-
bezpieczającym /3/ oraz nagwintowane otwory 
na śruby dociskowe /5/. /2 zastrzeżenia/ 

B25B P. 253717 85 05 29 

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska 
/Marian Ziemianin/. 

Uchwyt montażowy do ustalania i zabierania 
skręcanych elementów '. 

Przedmiotem wynalazku jest uchwyt montażowy 
do ustalania i zabierania skręcanych elementów, 
zwłaszcza widełkowych lub pełnych końcówek cię-
gien z otworem. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmechanizo-
wania czynności montażowych. Uchwyt mający kor-
pus z gniazdem dla końcówki skręcanego elementu 
charakteryzuje się tym, że gniazdo w postaci 
dwóch prostopadłych do siebie rowków zaopatrzo-
nych w-ścięcia, osłonięte jest tuleją / 7 / trwa-
le zamocowaną do korpusu /I/ i zaopatrzone w 
stożkową wewnętrzną powierzchnię wprowadzającą 
/9/. /I zastrzeżenie/ 
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B258 P. 253723 8 5 05 29 

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska 
/Marian Ziemianin, Jerzy Stos, Kazimierz 
Cebulewski/. 

Uchwyt montażowy do obrotowego mocowania 
skręcanych elementów 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie uspraw-
nienia montażu elementów skręcanych poprzez 
zautomatyzowanie prac montażowych oraz skró-
cenie czasów zamocowania i odmocowania przy 
zachowaniu odpowiedniej dokładności. 

Uchwyt do obrotowego uchwycania końcówek 
skręcanych, widełkowych lub pełnych cięgien 
z otworem, charakteryzuje się tym, że tuleja 
/9/ osadzona jest suwliwie na zewnętrznej 
powierzchni korpusu /I/, a szczęki /5/ stano-
wię dwuramienne dźwignie osadzone obrotowo w 
rowkach, przy czym jedne z ramion szczęk /5/ 
wyposażone sa. w kulisto-stożkowe nakładki usta-
lajęce /6/, wchodzęce w otówr końcówki mocowa-
nego elementu / 7 / , zaś drugie ramiona szczęk 
/5/ ściągnięte są sprężyna /&/. 

/I zastrzeżenie/ 

B25ZJ P. 252861 85 04 05 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Techno-
logii i Konstrukcji Maszyn "TEKOMA", Warszawa, 
Polska /3erzy Lenczewski-Samotyja, Bogusław 
Pacak/. 

Sposób manipulacji przedmiotami 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu 
manipulowania przedmiotami, zapewniajęcego wy-
soka, wydajność urządzeń produkcyjnych, szcze-
gólnie obrabiarek i zlikwidowanie przestojów 
tych urzędzeń. 

Sposób manipulacji przedmiotami przy pomocy 
urzędzeń manipulacyjnych wyposażonych w więcej 
niż jeden chwytak i przemieszczajęcych te przed-
mioty między stałymi punktami przestrzeni po 
dowolnym torze i dowolnym ruchem polega na tym, 
że przemieszczanie przedmiotu z miejsca pobra-
nia / I / do miejsca zdania / 2 / przez chwytak 
/3/ ramienia /5/ lub chwytaki ramion /6 i 7/ 
następuje jednocześnie i w tym samym czasie co 

powrót na pozycję wyjściowe innego chwytaka 
/ 4 / ramienia /5/ lub chwytaków ramion /6 i 7/. 

/I zastrzeżenie/ 

B250 P. 253625 85 05 24 

Politechnika alęska im. W. Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska /Ryszard Zdanowicz, Oanusz 
Madejski/. 

Urządzenie mocujące oprzyrzgdowanie rob.ota 
przemysżowego 

Celem wynalazku jest rozszerzenie zakresu 
automatycznego zmieniacza chwytaków, o wymianę 
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zespołów złożonych z dwóch narzędzi, prowa-
dzące do skrócenia czasu obsługi urządzeń 
systemu zrobotyzowanego. 

Urządzenie mocujęce wyposażone jest w ste-
rowane przez zespół styków elektrycznych /li/ 
elektrozawory /5/, przymocowane do płyty /i/, 
do której do bocznej powierzchni przytwierdzo-
ne sa łęczniki /1O/. /I zastrzeżenie/ 

B250 P. 253706 85 05 30 

Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek, 
Pruszków, Polska /Edmund Szumilas, Oacek 
Waliński, Marian Regner, Wojciech Ruasyan/. 

Chwytak manipulatora 

Chwytak manipulatora służący do chwytania 
przedmiotów w postaci tarcz za zewnętrzne lub 
wewnętrzne powierzchnie walcowe ma trzy szczę-
ki rozmieszczone symetrycznie co 120° wokół 
środka chwytania, które są osadzone przesuwnie 
w prowadnicach /2/ i związane kinematycznie z 
siłownikiem hydraulicznym /3/ poprzez dwa koła 
zębate /4 i 5/ i dwie zębatki /6 i 7/, z któ-
rych jedna /6/ jest zamocowana do szczęki, a 
druga /!/ do tłoczyska siłownika /3/, przy 
czym każda szczęka składa się z części prze-
suwnej stanowięcej jednolite całość z zębatkę 
/6/ oraz części wymiennej złożonej z dwóch 
części, z których jedna /8/ przykręcona jest 
za pomoce dwóch śrub /li/ do części przesuw-
nej, a druga /9/osadzona Jest w niej sprężys-
to-uchylnie na przegubie za pomocą sprężyny 
/10/. /I zastrzeżenie/ 

641J P. 253617 85 05 24 

Zakłady Mechaniczno-Precyzyjne "MERA-BŁONIE", 
Błonie k/Warszawy, Polska /Wiesław Nowoead,. 
Kazimierz Krzywiński, Kazimierz Wojtenowicz, 
Andrzej Stankiewicz/. 

Wymienny ładunek taśmy barwiącej . 

Wynalazek rozwiązuje problem wielokrotnego 
użycia tej samej kasety do ładunków taśmy 
barwiącej, szczególnie do ładunków taśmy o du-
żej długości. 

Ładunek ma sztywne korytko /I/, do którego 
w polu /6/ przymocowana Jest na stałe płytka 
/A/ zakończona dwoma zagiętymi przedłużeniami 
/li/. Taśma barwiąca /3/ ułożona jest na płyt-
ce /4/, wewnątrz korytka /I/ w swobodne pętle 
/7/ w ten sposób, że na zewnętrz wystaje część 
taśmy z pętla Moebiusa, a całość poza tą pętla 
Moebiusa okrywa osłona /5/, której zgięte koń-
ce sa przymocowane do dna korytka /I/ w sposób 
umożliwiający ich łatwe oddzielenie. Korytko 
/I/ ma przecięcia /9/ umożliwiające zgięcie 
jego części /la/ i /lb/, a w boku krótszym 
szczelinę /2/ do wyprowadzenia taśmy barwiącej 
/3/, przy czym przeciwległy otwarty bok zamyka 
wystająca część /10/ korytka /I/. 

/2 zastrzeżenia/ 

B60Q P. 258361 86 03 11 

Pierwszeństwo: 85 03 12 - Włochy 
/nr 67245-A/85/ 

Fratelll Borlettl S.p.A., Mediolan, Włochy 
/Giorgio Maggia/. 

Urządzenie do kontroli układu świateł 
przyczepy dla pojazdu do eksploatacji 

handlowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia .urzędzenia do kontroli działania układu 
świateł przyczepy. 

Urzędzenie kontrolne zawiera pierwszy i dru
gi układ przetwarzania /Z, A/, które mogę być 
umieszczone na ciągniku i przyczepie oraz maję 
poszczególne wyjścia połączone ze eobę. Układy 
/3, 4/ dołączone są do trzeciego układu prze
twarzania /27/. Układ przetwarzania /27/ zawie
ra układy porównujące /65, 70/, które wykrywa-
Ję poziom sygnału przychodzącego z pierwszego 
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i drugiego układu przetwarzania /3, 4/ oraz 
selektywnie steruję oświetleniem odpowiednich 
diod elektroluminescencyjnych /67, 69, 72, 73/. 

/31 zastrzeżeń/ 

B61L P. 253764 85 05 31 

Zakłady Wytwórcze Urzgdzeń Sygnalizacyjnych 
Katowice, Polska /Andrzej Goński/. 

Układ przetwornika torowego do pomiaru 
długości wolnych odcinków toru kolejowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia układu o dużej dokładności pomiaru długości 
wolnych odcinków toru kolejowego. 

W układzie według wynalazku transformator 
torowy /I/ jest podłączony do torów szynowych 
/5/ linkami / 4 / poprzez zespół /3/ rezystorów 
kompensacyjnych, a transformator pomiarowy 
/8/ jest podłączony do tych torów oddzielnymi 
linkami /9/, /I zastrzeżenie/ 

B65G P. 253682 85 05 29 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Techno-
logii i Konstrukcji Maszyn "Tekoma", Warszawa« 
Polska /Zbigniew Zawadzki/. 

Urządzenie do podawania i orientowania 
elementów o kształcie nieregularnych 

brył obrotowych 

Celem wynalazku jest opracowanie urządzenia 
umożliwiajęcego podawanie i orientowanie bez 
uszkadzania elementów w kształcie nieregular-
nych brył obrotowych. Urzędzenie zawiera za-
sobnik /4/ z przesłonę /5/ i kieszeń /6/ ufor-
mowane w jego dnie oraz transporter / 7 / z za-
bierakarni /8/ w kształcie zfazowanych na gór-
nej krawędzi listew o szerokości mniejszej 
niż wysokość podawanego elementu, a także ma 
kierownicę /9/ tworzęcę w poczętkowym odcinku 
komorę z trzech stron zamknięte, otwartym bo-
kiem przylegająca do transportera /7/, prze-
chodząca w dalszym odcinku w kanał z prowad-
nicami oraz rynnę /10/ połęczonę z kierownicę 
/9/, ukształtowane korzystnie w postaci płas-
kownika, wzdłuż osi którego przebiega kanał 
z prowadnicami. /I zastrzeżenie/ 

B65G P. 253697 86 05 28 

Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "Polmag", 
Fabryka Maszyn Górniczych im. Marcelego Nowotki 
"NIWKA", Sosnowiec, Polska /Adam Basista, danina 
Budna, Włodzimierz Rogowski, Roman Służałek/. 

Urządzenie do spinania łańcuchów przenośnika 
zgrzebłowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej, zwartej, a równocześnie bezpiecznej 
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konstrukcji urzędzenia do spinania łańcuchów 
przenośnika zgrzebłowego. 
Urządzenie ma na osi osadzonej czopami w za-

czepach /3/ boków /4/ kadłuba napędu blokujące 
płaskowniki. /6/ nocowane na przedłużeniach osi 

łańcuchów. 31okujęce płaskowniki /6/ są ze so-
bąj sztywno połęczonc poprzeczkę, a między blo-
kującymi płaskownikami /6/ i bolcami /A/ kad-
łuba napędu mocowano są zabezpieczaj?ce sprę-
żyny /9/. /2 zastrzeżenia/ 

0ZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

nowe, dwu-/C. V-alkiloaminowe, grupy werkapto 

lub /C1-4/-alkilotio, R, oznacza atom wodoru, 

rodnik /C1_4/-alkiłowy, /C3-5/-alkenylowy, ary-

lowy lub aryloalkilowy, R

4 - R 7 niezależnie od 

siebie oznaczają atomy wodoru, grupy aminowe, 
nitrowe, /C ./-alkiloaminowe, dwu-/C,, J-

alkiloaminowe, atomy chlorowca, grupy /C. ./-

alkoksylowe, /C1_4/-alkiłowe, /C1_4/-alkanoilo-

aminowe lub pirolilowe, B oznacza -0- lub -NH-, 
D oznacza grupę zawierajęcy pięcio- lub sześ-
cioczłonowy heterocykliczny pierścień z azotem 
stanowiącym heteroatom i z mostkiem alkileno-
wym łaczgcym poszczególne atomy pierścienia, 
grupę o wzorze 12, w której Rg do R 1 2 nieza-
leżnie od siebie oznaczają atomy wodoru lub 
rodniki /C ^/-alkilowe, m oznacza 0, 1 lub 2, 

a n, o i p niezależnie od siebie oznaczają 0 
lub 1, przy czym R Q oznacza atom wodoru, rod-

nik /C. -/-alkilowy, /C, ^/-alkenylowy lub 

aralkilowy albo soli addycyjnych, z kwasalhi 
lub czwartorzędowych soli amoniowych tych 
zwigzków, znamienny tym, że związek o wzorze 
A-CO-OH, w którym A ma znaczenie wyżej podane, 
albo jego reaktywną pochodne, albo prekursor 
tego kwasu lub pochodnej, poddaje 3ię konden-
sacji ze związkiem o wzorze H-B-D., w którym B 
i D maję znaczenie wyżej podane, albo z prekur-
sorem tego zwięzku i w przypadku otrzymania 
chronionego związku o wzorze 1, od chronionego 
zwięzku o wzorze 1 ewentualnie odszczepia się 
grupy ochronne i ewentualnie przeprowadza się 
w sole addycyjne z kwasami lub czwartorzędowa 
sole amoniowe. /I zastrzeżenie/ 

C07C P. 253563 85 05 23 

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Syntezy Chemicznej "Prosynchem", 
Gliwice; Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne " 
"Polfa", Grodzisk Mazowiecki: Politechnika 
śląska im. Wincentego Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska /Tadeusz Szponarski, Ignacy Łachman, 
Marek Synowiec, Eugeniusz Krop, Henryk Babiński, 
Alfcksandra Krzyżanowska, Leszek Parys, Tadeusz 
Radziwonka, Dan Zaniuk, Zygmunt Garczyk, 
Zdzisław Kulicki, Zbigniew Stec, Jan Zawadiak/. 

Sposób rozdzielania mieszaniny octanu etylu, 
etanolu i wody zawierajgce/j niewielkie ilości 

zanieczyszczeń 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowania 
sposobu rozdzielania mieszaniny octanu etylu, 
etanolu i wody, umożliwiającego otrzymanie posz-
czególnych składników mieszaniny o wymaganej 
czystości. 

Sposób rozdzielania mieszaniny octanu etylu, 
etanolu i wody, zawierajęcej niewielkie ilości 
zanieczyszczeń polega na tym, że do mieszaniny 
poddawanej rozdzielaniu, korzystnie po wcześ-

C07C P. 251684 85 0l 24 

Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania pochodnych kwasu 
benzoesowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu wytwarzania pochodnych kwasu ben
zoesowego o właściwościach antagonistycznych 
w stosunku do serotoniny M, stosowanych zwłasz
cza jako środki przeciw migrenie i przeciw 
arytmii. 

Sposób wytwarzania pochodnych kwasu benzo
esowego o wzorze 1 A-CO-B-D, w którym A oznacza 
grupę o wzorze 2 lub 3, przy czym we wzorze.2 
wolna wartościowość związana jest z jednym z 
połączonych pierścieni, Y oznacza grupę -CH_-

-NR3-, -0- lub -S-, R 2 i R 2 niezależnie od 

siebie oznaczają atomy wodoru, chlorowca, 
rodniki /C 4/-alkilowe, grupy /C^V-alkoksy-

lowe, hydroksylowe, aminowe, /C.V-alkiloami-



Nr 24 /338/ 1986 BIULETYN URZÇDU PATENTOWEGO 17 

niejszym częściowym oddzieleniu zanieczysz-
czeń, dodaje się wodę lub etanol. Wodę lub eta-
nol dodaje się w takiej ilości, aby uzyskać 
surówkę o stosunku wagowym wody do etanolu nie 
większym niż 1,7 : 1 po czym surówkę tę podda-
je się rektyfikacji heteroazeotropowej. Jako 
czynnik rozdzielający stosuje się benzen w 
ilości nie przekraczającej 200% masy cieczy 
zawieszonej w układzie rektyfikacyjnym. Otrzy-
mane w wyniku rektyfikacji heteroazeotropowej 
frakcje - frakcję wodno-etanolowa i frakcję 
octanu etylu, zanieczyszczone benzenem i po-
zostałymi składnikami surówki - poddaje się 
korzystnie dalszej rektyfikacji dla otrzyma-
nia odpowiednio etanolu i/lub octanu etylu 
o wymaganych czystoéciach. /4 zastrzeżenia/ 

C07C P. 253600 85 05 23 

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne 
"Polfa", Warszawa, Polska /Oadwiga Wójcicka, 
Edward Żukowski, Wiesław Drzewiński, Ryszard 
Andruszaniec, Krystyna Szuchnik, Wilhelmina 
Cholewka, Bogusław Grochalski, 3erzy Szymański, 
Mieczysław Wawrzyniewicz/. 

Sposób otrzymywania pochodnych tetracyklin 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia prostego sposobu otrzymywania pochodnych 
tetracyklin o wysokiej czystości. 

Sposób otrzymywania pochodnych tetracyklin, 
zwłaszcza lla-chloro-Ď-metyleno-S-hydroksyte-
tracykliny, przez przekształcenie lla-chloro-
5-hydroksytetracykliny, 6,12-hemiketalu, cha-
rakteryzuje się tym, że proces prowadzi się 
przy użyciu mieszaniny kwasu siarkowego i kwa-
su mrówkowego w stosunku objętościowym od 2:1, 
do 1:2, w temperaturze 10^_70°C, w czasie od 
kilkunastu minut do kilkunastu godzin. 

/I zastrzeżenie/ 

CÜ7C P. 253636 85 05 27 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, 
Polska /Jerzy Polaczek, Teresa Tęcza, Bolesław 
Nowicki, Zygmunt Lisicki, Adam Mazur, Mieczy-
sław Drzazga, Zbigniew Wolniewicz, Andrzej 
Kuchař, Andrzej Szafrański, Alicja Szen/. 

Sposób wydzielania antracenu surowego z oleju 
antracenowego 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie zwiększe-
nia wydobycia antracenu z oleju antracenowego. 

Sposób wydzielania antracenu surowego z 
oleju antracenowego przez krystalizację, w 
obecności rozpuszczalników, charakteryzuje 
się tym, że do poddawanego krystalizacji oleju 
antracenowego wprowadza się dodatkowo 1-40% 
wagowych niskoprocentowego antracenu surowego 
o zawartości 10-30% wagowych czystego antrace-
nu. Niskoprocentowy antracen wprowadza się w 
postaci zawiesiny w odciekowy i oleju antraceno-
wym uzyskiwanym po oddzieleniu kryształów antra-
cenu surowego lub w stosowanym rozcieńczalniku. 

/3 zastrzeżenia/ 

C07C P. 253637 85 05 27 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, 
Polska /Maria Bełdowicz, Andrzej Malasiewicz, 
Maria Daroszewska, Mirosław Pilecki, Włady-
sław Brud/. 

Sposób wytwarzania dwuhydro-alfa-terpineolu 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa-
nia ciągłego sposobu wytwarzania dwuhydro-alfa-
terpineolu o wysokiej czystości. 

Sposób wytwarzania dwuhydro-alfa-terpineolu 
na drodze redukcji wodorem alfa-terpineolu 

wobec katalizatora niklowego, charakteryzuje 
się tym, że alfa-terpineol rozpuszczony vi sto-
sunku 1:1 do 9:1 w alkoholu alifatycznym za-
wierającym od jednego do trzech atomów węgla, 
poddaje się redukcji na zaktywowanym stacjonar-
nym katalizatorze niklowym, osadzonym na tlenku 
glinu, w temperaturze 100 - 140°C, pod ciśnie-
niem wodoru 0,6 - 1,0 MPa, utrzymujęc obcięże-
nie katalizatora substrátem w granicach 2,0 -

2,7 x 10" l/kgkat x h. Dwuhydro-alfa-terpineol 

stosowany jest jako składnik kompozycji zapa-
chowych, /i zastrzeżenie/ 

C07C P. 253661 85 05 28 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa; 
Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa", 
Kutno, Polska /Ryszard Heropolitański, Maria 
Stasiak, Zdzisław Majer, Oulianna Kominiak, 
Waldemar Szymański/. 

Sposób usuwania fenyloalaniny z mieszaniny 
aminokwasów 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa-
nia selektywnego sposobu; usuwania fenyloala-
niny z mieszaniny aminokwasów uzyskiwanych na 
drodze hydrolizy białek, zwłaszcza kazeiny. 

Sposób usuwania fenyloalaniny na drodze sor-
pcji tego aminokwasu na makroporowatym synte-
tycznym sorbencie niepolarnym lub średniopolar-
nym, charakteryzuje się tym, że wodny roztwór 
aminokwasów uzyskanych przez hydrolizę białek 
alkalizuje się do pH 8,5 - 11, następnie prze-
puszcza się przez złoże sorbenta o wysokości 
słupa 2 m, z prędkością 2 - 3 objętości rozt-
woru na objętość złoża sorbenta, na godzinę, 
po czym sorbent z fenyloalaninę przemywa się 
wodę. /3 zastrzeżenia/ 

C07C P. 255694 85 10 09 

Pierwszeństwo: 84 10 09 - St. Zjedn. Am. 
/nr 658 950/ 

85.09.13 - St. Zjedn. Am. 
/nr 774 814/ 

Syntex /USA/ Inc., Palo Alto, Stany Zjedno
czone Ameryki /Gary F. Cooper/. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
cyklopentylobutynonu-2 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych cyklo-
pentylobutynonu-2 o ogólnym wzorze 1, w którym 
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1 2 
R i R niezależnie oznaczaję atom wodoru lub 
grupę tworzęcę eter, a X oznacza atom wodoru, 
atom chlorowca, grupę trójfluorometylowę, 
niższe grupę alkilowe lub niższe grupę alkoksy-
lowę, polega na tym, że związek o ogólnym wzo-
rze 4, w którym R i X maję wyżej podane zna-
czenie, poddaje się reakcji z acetylenkiem 
litowym lub acetylenkiem dwuchlorocerowym i 
ewentualnie zabezpiecza się grupę hydroksylo-
we w pozycji 1, otrzymujęc związek o wzorze 1, 

1 2 w którym R i R oznaczają grupy tworzęce eter, 
po czym ewentualnie usuwa się grupy zabezpie-
czające, otrzymujęc zwięzek o'wzorze 1, w któ-

1 2 
rym R i R oznaczaję atomy wodoru. 

Zwięzki o wzorze 1 są użyteczne w procesie 
wytwarzania pochodnych kwasu prostatrienowego. 

/6 zastrzeżeń/ 

C07D P. 251870 85 02 07 

Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowych 8 
<£ -acyloaminoergolin" 

Sposób wytwarzania nowych zwięzków o wzo-
rze 1, w którym R. oznacza atom wodoru lub 

rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, R 2 ozna-
cza atom wodoru, chloru, bromu lub rodnik me-
tylowy, R, oznacza rodnik alkilowy o 1-5 ato-

mach węgla albo rodnik alkenylowy o 3-5 ato-
mach węgla, przy czym podwójne więzanie nie 
występuje przy atomie węgla sęsiadujęcym z 
azotem, a R. oznacza rodnik alkilowy o 3-7 

a.tomach węgla, rodnik cykloalkilowy o 3-7 

atomach węgla, rodnik adamantylowy, rodnik 
fenylowy ewentualnie podstawiony albo rodnik 
fenylowy skondensowany z niearomatycznym 5-
lub 6-członowym pierścieniem zawierajęcym je-
den lub dwa atomy tlenku i/lub siarki, z tym 
że gdy R i R oznaczaję wodór a R, oznacza 

rodnik metylowy, R. nie oznacza grupy Ill-rzęd, 
butylowej oraz ich soli addycyjnych z kwasami, 
polega na reakcji zwięzków o wzorze 2, w któ-
rym Rlt R 2 i R 3 maję znaczenie podane wyżej, z 

kwasem karboksylowym o wzorze R. COOH, w któ-
rym ma znaczenie wyżej podane, albo z jego 
reaktywne pochodne, a otrzymane zwięzki ewen-
tualnie przeprowadza się w sole addycyjne z 
kwasami. 

Otrzymane zwięzki wykazuję działanie hamu-
jęce wydzielanie prolaktyny i hormonu luteni-
zujęcego oraz wykazuję antagonizm w stosunku 
do apomorfiny i w zwięzku z tym mogę być sto-
sowane jako leki. /I zastrzeżenie/ 

C07D P. 252038 85 02 19 

Akademia Medyczna, Poznań, Polska /Urszula 
Wrzeciono, Krystyna Stochla, Ewa Linkowska/. 

Sposób wytwarzania nowego 3-/ 
N-metylopiperązyno/ 6-nitroindazolu 

i jego chlorowodorku 

Sposób wytwarzania zwięzku o wzorze 1 i jego 
chlorowodorku, polega na tym, że zwięzek o 
wzorze 2 poddaje się reakcji z N-metylopipera-
zynę, oddziela produkt reakcji-o wzorze 1 od 
niezmienionych substratów i produktów ubocz-
nych i ewentualnie przeprowadza w chlorowodo-
rek. 

Otrzymany chlorowodorek zwięzku p wzorze 1 
wykazuje właściwości przeciwzapalne. 

/4 zastrzeżenia/ 

C07D P. 252039 85 02 19 

Akademia Medyczna, Poznań, Polska /Urszula 
Wrzeciono, Krystyna Stochla, Ewa Linkowska/. 
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Sposób wytwarzania nowego l-acetylo-5-
acetyloamino-3-roorfolinoindazoiü" 
i nowego dwuchlorowodorku 5-amino-

3-morfolinoindazolu 

Sposób wytwarzania związku o wzorze 1 i 
dwuchlorowodorku zwięzku o wzorze 2, polega 
na tym, że zwięzek o wzorze 3 redukuje się 
za pomoce nadmiaru chlorku cynawego we wrzę-
cym stężonym kwasie solnym, powstałą komplek
sowe sól cynowa zwięzku o wzorze 2 traktuje 
bezwodnikiem octowym i uzyskany zwięzek o 
wzorze 1 ewentualnie przeprowadza się w dwu-
chlorowodorek zwięzku 2. Otrzymany dwuchloro-
wodorek wykazuje działanie przeciwzapalne. 

/5 zastrzeżeń/ 

C07D 
CÜ5G 

P. 253352 85 05 13 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, 
Polska /Stefan Oaniszewski, Mariola Wichniak, 
Piotr Penczek, Miłosław Sławecki, Ryszard 
Daworek/. 

Sposób wytwarzania izocyjanuranu 
triglicydylowego 

Celem wynalazku Jest zwiększenie wydajności 
procesu. 

Sposób wytwarzania izocyjanuranu triglicy-
dylowego przez ogrzewanie mieszaniny kwasu 
cyjanurowego, epichlorohydryny, wody, halogen-
ku tetraalkiloamoniowego lub benzylotrialkilo-
amoniowego, usunięcie wody, dehydrochlorowa-
nie za pomoce wodorotlenku sodowego lub pota-
sowego, charakteryzuje się tym, że z miesza-
niny reakcyjnej przed dehydrochlorowaniem 
oddestylowuje się azeotrop wodę - epichloro-
hydryna i epichlorohydrynę, przy czym desty-
lację prowadzi się do uzyskania w reaktorze 
mieszaniny o objętości stanowiącej 50 - 70% 
objętości mieszaniny przed rozpoczęciem desty-
lacji, następnie mieszaninę reakcyjne podda-
je się dehydrochlorowaniu za pomoce stałego 

wodorotlenku sodowego lub potasowego, po czym 
wydziela się produkt reakcji w znany sposób. 
Izocyjanuran triglicydylowy stosowany jest 
jako epoksydowy środek sieciujęcy do poliestrów. 

/I zastrzeżenie/ 

CO70 P. 253584 85 05 24 

TPO "Pharmachim", Sofia, Bułgaria /Ivanka 
Assenova Atanassova, Marieta Avramcva Haimova, 
Vesselina Borissova Tschavdarova, Anton Ivanov, 
Nedeltscho Genev Petkov, Ruska Strateva 
Avramova/. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
penicyliny 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych peni
cyliny o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza 
atom wodoru lub grupę hydroksylowe, R* oznacza 

atom wodoru, atom metalu alkalicznego lub grupę 
zabezpieczająca grupę karboksylowe, n oznacza 
liczbę zero lub 1, a R oznacza grupę o wzorze 
2 lub 3, w którym A oznacza atom tlenu lub niż
sze grupę N-alkilowa, R, oznacza atom wodoru, 

niższy rodnik alkilowy, niższe grupę alkoksy-
karbonylowę lub rodnik fenylowy, a R4, R5 i R6 
sa jednakowo albo różne i oznaczaję atomy wodo
ru, niższe rodniki alkilowe, atomy chlorowców 
lub niższe grupy alkoksylowe, lub też R ozna
cza grupę o wzorze 4, w którym R., R i R maję 

wyżej podane znaczenie', polega na tym, że w 
zwięzkach o wzorze 5, w którym R i n maję wy
żej podane znaczenie, X oznacza atom wodoru lub 
grupę trójalkilosililowę, a Y oznacza atom me
talu, grupę amonowe lub grupę trójalkilosililo-
wę, acyluje się grupę aminowe za pomoce związku 
o wzorze RC02, w którym R ma wyżej podane znaczę* 
nie, a Z oznacza grupę -0-CO-alkilowa albo atom 
chlorowca. 
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Wytworzone związki stanowię antybiotyki 
silnie działające na mikroorganizmy gram-dodat-
nie i gram-ujemne. /i zastrzeżenie/ 

C070 P. 255779 T 85 10 15 

Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska /Witold 
Hahn, Bogdan Rybczyński/. 

Sposób otrzymywania nowych podstawionych 
w pierścieniu fenylowym pochodnych 
2,6-difenylo-2,3,6,7-tetrahydro-lH. 
5H-1.4-ditiino r.2,3-c;5,.6-cj 

dipirolo-l,3,5,7-tetraonû"" 

Sposób wytwarzania związków o ogólnym wzo-
rze 1, w którym R oznacza grupę metylowa lub 
metoksylową albo atom halogenu, polega na tym, 
że na związek o ogólnym wzorze 2, w którym R 
ma wyżej podane znaczenie, działa się tiomocz-
nikiem w obecności dimetyloformamidu. 

Wytworzone związki stanowią zielone pigmenty 
organiczne do przyrzędzania farb i lakierów 
oraz do barwienia mas plastycznych. 

/I zastrzeżenie/ 

C07D P. 256014 85 01 29 

Pierwszeństwo: 84 01 30 - St.Zjedn.Am. 
/nr 575354/ 

Pfizer Inc., Nowy Oork, Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu 
6-hydrol<symetylopenicylanowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia sposobu wytwarzania nowych związków che-
micznych, będących silnymi inhibitorami 
p -laktamazy. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu 
6-metylenopenicylanowego o ogólnym wzorze 1, 

w którym R oznacza grupę o symbolu Ra lub Rb , 

przy czym R a oznacza grupę zabezpieczające 

grupę karboksylowę, a Rb oznacza atom wodoru 
lub grupę estrowe, ulegającą łatwo hydrolizie 

in vivo, jeden z symboli R12 i R13 oznacza 
atom wodoru, a drugi oznacza grupę winylową 
/C.-C,/ alkilosulfonylowę, furylową, tienylowę. 

C07D P. 256016 85 01 29 

Pierwszeństwo: 84 01 30 - St.Zjedn.Am. 
/nr 575354/ 

Pfizer Inc., Nowy Oork, Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu 
6-hydroksymetylopenicyłanowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia sposobu wytwarzania nowych związków chenue; 
nych, przydatnych w wytwarzaniu środków inhi-
bitujących działanie Jb -laktamazy. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu 
%6-hydrok8ypenicylanowego o ogólnym wzorze 1, 

w którym n oznacza liczbę zero lub 2, R ozna-

cza grupę o symbolu Ra albo R , przy czym Ra 

N-metylopirolilowę, N-acetylopirolilowa lub 
określona pochodne tych grup, jak również 
farmakologicznie dopuszczalnych soli związków 
o wzorze 1, polega na tym, że związek o wzorzo 

32, w którym R1 ma wyżej podane znaczenie, pod
daje się reakcji z równomolowa iloacię halogen
ku /Cj-C ./ alkilomagnezowego w temperaturze od 

80o C do 25o C, a następnie z równomolowa ilością 

aldehydu o wzorze R12 R13 CO, w którym R12 i 
R13 »aję wyżej podane znaczenie. 

Otrzymany związek o wzorze 33, w którym R 

i R maję wyżej podane znaczenie, R ma również wyżej podane znaczenie, ale z wyjątkiem atomu wodoru, a R oznacza atom wodoru, poddaje się dehydratacji, otrzymując związki o wzo-řze 1$ w którym R12 i R13 maja wyżej podane 

znaczenie, a R1 ma wyżej podane znaczenie ale 
z wyjętkiem atomu wodoru i ewentualnie otrzy
mane związki można przeprowadzić w inne zwięz

ło 
ki o wzorze 1, także takie, w których R12 i 1 

R13 maję wyżej podane znaczenie, a R1 oznacza 
atom wodoru. /6 z a s t r z e ż e ń / 
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oznacza grupę zabezpioczajęcę grupę karboksylowe, a R oznacza atom wodoru lub grupę estrowa, ulegająca łatwo hydrolizie in vivo, jeden z symboli R12 i R13 oznacza atom wodoru, 

a drugi oznacza grupę winylowe, /C^-C./-

alkilosulfonylowę, furylowa, tienylowę, N-mety-
lopirolilowa, N-acetylopirolilowę lub określo-
ne pochodne tych grup, R18 oznacza atom wodoru, 

grupę /C2-C,V alkanoilowę, /
co" C5/ alkoksykar-bonylowę, pirazynokarbonylowę, benzoiłowę, grupę CF CO lub grupę o wzorze CONR8 R9 ; w któ-rym R8 i R9 oznaczają atomy wodoru, rodniki 

/C-i-C./ alkilowe, rodniki fenylowe lub benzy

lowe, a X 3 we wzorze 1 oznacza atom wodoru 

lub atom bromu, oraz farmakologicznie dopu
szczalnych soli związków o wzorze 1, w kto-
rym grupa oznaczona symbolem R12 lub R13 za
wiera zasadowy atom azotu, albo też farmako
logicznie dopuszczalnych soli kationowych 
związków o wzorze 1, w którym grupa R12 lub 1 

R13 zawiera grupę karboksylową i/albo R1 ozna
cza atom wodoru, polega na tym, że zwięzek o 
wzorze 32, w którym n oznacza zero lub 2, a 

R1 ma wyżej podane znaczenie, lecz inne niż 
atom wodoru, poddaje się w środowisku obojęt
nego rozpuszczalnika, w temperaturze od -100°C 
do 25°C, reakcji z równomolowę ilością chlorku, 
bromku albo jodku /C1-C ./alkilomagnezowego lub 

/C.-C./alkilolitu oraz aldehydu o wzorze R12 

R13 CO, w którym R12 i R13 maję wyżej podane 
znaczenie, po czym otrzymany związek o wzorze 

1, w którym n i R maję znaczenie podane wyżej 
dla zwięzku o wzorze 32, X oznacza atom bromu, 

R18 oznacza atom wodoru, a R12 i R13 maję wy
żej podane znaczenie, ewentualnie przeprowadza 

się-w zwięzek o wzorze 1, w którym R oznacza 

opisane wyżej grupę R8 zabezpieczajęcę grupę 
karboksylowe i przez acylowanie chlorkiem 
lub bromkiem acylowym o wzorze R18 Cl lub 
R18 Br, albo bezwodnikiem kwasu w obecności mo
lowego równoważnika trzeciorzędowej aminy, w 
środowisku obojętnego rozpuszczalnika, prze-
kształcą w zwięzek o wzorze 1, w którym R18 ma 

wżnj podane znaczenie, lecz inne niż atom 

wodoru, X oznacza atom bromu, a R , R i R 

maja. wyżej podane znaczenie, a następnie zwię-
zek tern ewentualnie poddaje się hydrogenolizie 
przez działanie wodorkiem organocynowym lub 
wodorem w obecności szlachetnego metalu jako 
katalizatora, w środowisku obojętnego rozpusz
czalnika, otrzymując zwięzek o wzorze 1, w 
którym X oznacza atom wodoru, a pozostało sym
bole maję wyżej podane znaczenie. 

/6 zastrzeżeń/ 

CO7D P. 256373 85 11 21 

Pierwszeństwo: 84 11 22 - RFN /nr P 34 42 641/ 
85 10 23 - RFN /nr P 35 37 656/ 

DrMadaus GmbH u. Co., Kolonia, Republika 
Federalna Niemiec. 

Sposób wytwarzania silibininy nie 
zawierajęcej izosilybiny 

Sposób wytwarzania silibininy według wyna-
lazku polega na tym, że brunatnawy proszek poli-
hydroksyfenylochromanonu, otrzymany z owoców 
Silybum marianum L. Gaerta zawiesza się w mo-
tanolu lub w octanie etylu, wytręca się produkt 
następnie rozpuszcza się go w octanie etylu i 
po obróbce z węglem aktywnym sęczy; przesęcz 
zatęża się, a koncentrat zadaje metanolem lub 
nasyconym wodę octanem etylu, następnie sęczy, 
odsęczony produkt zadaje się dodatkowo octanem 
etylu, ponownie sęczy i suszy pod zmniejszonym 
ciśnieniem. Wytworzona silibinina może być sto-
sowana do leczenia schorzeń wętroby. 

/3 zastrzeżenia/ 

C07D P. 256374 85 11 21 

Pierwszeństwo: 84 11 22 - RFN /nr P 3442639/ 

Dr Madaus GmbH u. Co., Kolonia, Republika 
Federalna Niemiec. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
silibininy 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu 
wytwarzania rozpuszczalnych w wodzie pochodnych 
silibininy przydatnych do celów farmaceutycz-
nych. 

Sposób wytwarzania nowych zwięzków o ogólnym 
wzorze 1, w którym n + m oznaczaję każdorazowo 
niezależnie od siebie 0 albo 1, A l ^ i Alk 2 

oznaczaję każdorazowo niezależnie od siebie 
rodnik alkilenowy o 1-4 atomach węgla albo rod-
nik alkenylenowy o 2 - 4 atomach węgla i Mj i 

M p oznaczaję każdorazowo niezależnie od siebie 

atom wodoru albo atom metalu alkalicznego, po-
lega na tym, że 1 część wagowe silibininy o 
wzorze 3 rozpuszcza się w 1 - 2 częściach wago-
wych pirydyny i poddaje się reakcji z 1 - 3 
częściami wagowymi bezwodnika kwasu dwukarbo-
ksylowego o wzorze 4, w którym "Alk" oznacza 
rodnik Alk. albo Alk 2 o wyżej podanym znaczeniu 

przy jednoczesnym mieszaniu, potem dodaje się 
etanol, następnie przy intensywnym mieszaniu 
dodaje się powoli wodę, a po zakończeniu hydro-
lizy, roztwór reakcyjny rozcieńcza się za pomo-
ce octanu etylu, przemywa kwaśne wodę nasycone 
octanem etylu, zatęża fazę octanu etylu, roz-
cieńcza za pomoce etanolu i za pomoce alkoholo-
wego roztworu wodorotlenku metalu alkalicznego 
przeprowadza się w sól wolnego estru kwasu kar-
boksylowego. 
Nowe zw,ięzki nadaję się do leczenia oparzeń, 

zatruć grzybami i schorzeń wętroby. 
/3 zastrzeżenia/ 
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P. 253377 85 05 13 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 
Polska /Bogdan Marciniec, Leszek Rzejak/„ 

Sposób otrzymywania lř2-bis/8ililo/etenow 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia prostego i wydajnego sposobu otrzymywania 
1,2-bis/sililo/etenów, mających zastosowanie 
w chemii polimerów. 

Sposób otrzymywania 1,2-bis/sililp/etenów o 

ogólnym wzorze R^SiCHaCHSiRgR1, w którym R 1 

oznacza grupę metylowe, a R grupę alkoksylowa 
polega na tym, że winylosilany o ogólnym wzo
rze R1R2SiCH=CH2, w którym R

1 i R2 maję wyżej 

podane znaczenie, poddaje się reakcji metatezy 
w obecności układu katalitycznego składającego 
się z katalizatora i kokatalizatora. Oako ka
talizator stosuje się uwodniony chlorek rutenu 
/III/, natomiast kokatalizatorem jest związek 

o ogólnym wzorze HSiR3R4R5, w którym R , R i 
R5 oznaczaję atom wodoru, grupę alkilowe, ary-
lowę, alkoksylowa lub acetoksylowa, glinowo-

dorek litu o wzorze ' iAIH. lub borowodorek so-

du o wzorze NaBH.. Reakcję prowadzi się w śro
dowisku samego substrátu, w atmosferze zawie
rajęcej tlen oraz w temperaturze 60 do 140°C. 

/3 zastrzeżenia/ 

C07F P. 253378 85 05 13 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 
Polska /Bogdan Marciniec, Leszek Rzejak/. 

Sposób otrzymywania 1,2-bis/sililo/etenów 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa-
nia prostego i wydajnego sposobu otrzymywania 
1,2-bis/sililo/etenow, majęcych zastosowanie 
w chemii polimerów. 

Sposób otrzymywania 1,2-bis/siliło/etenów 

o ogólnym wzorze R1R2

2SiCH»CHSiR2

2R1, w którym 

R oznacza grupę metylowe albo alkoksylowę, 
2 

a R grupę alkoksylowa, polega na tym, że winy-

l08ilany o-ogólnym wzorze R R0

2SiCH=CH0, w któ-

rym R1 i R2 maję wyżej podane znaczenie, podda
je się reakcji metatezy w obecności układu ka
talitycznego składajęcego eię z katalizatora 
i kokatalizatora. Oako katalizator stosuje się 
uwodniony chlorek rutenu /III/, natomiast koka-

talizatorem jest zwięzek o ogólnym wzorze HSiR3 

R4 R5 , w którym R3 , R4 i R5 oznaczają atom wodo
ru, grupę alkilowe, arylowę, alkoksylowę lub 
acetoksylowę, glinowodorek litu o wzorze 
LiAlH-, borowodorek sodu o wzorze NaBH. lub 

bezwodny chlorek glinu. Reakcję prowadzi się w 
środowisku samego substrátu, w atmosferze za
wierajęcej tlen oraz w temperaturze 60 do 
140°C. /4 zastrzeżenia/ 

C07H P. 253750 85 05 30 
ASÏK 

Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa", 
Kutno, Polska /Halina Snopek, Maciej Klauze, 
Jacek 08tapczuk/. 

Sposób wydzielania aescyny z jej roztworów 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie wydziela
nia aescyny o wysokiej czystości. 

Sposób wydzielania aescyny według wynalazku, 
polega na tym, że z roztworów zawierajęcych 
mieszaninę izomerów: cC -aescyny, ß -aescyny 
i kryptoaescyny, w których rozpuszczalnik sta
nowi woda albo mieszanina wody z rozpuszczalni
kiem organicznym mieszajęcym się z wodę, kon
taktuje się z niejonowym niepolarnym sorbentem 
syntetycznym. Aescynę zatrzymane na sorbencie 
eluuje się rozpuszczalnikami organicznymi mie-
szajęcymi się z wodę, korzystnie niższymi alko
holami alifatycznymi, zwłaszcza metanolem, albo 
roztworami wodnymi tych rozpuszczalników orga
nicznych, a otrzymane eluaty zakwasza się w 
dowolny sposób i wydziela aescynę przez krysta
lizację. Aescyna stosowana jest w leczeniu sta
nów obrzękowych o różnej etiologii oraz zespo
łów bólowych kręgosłupa. /7 zastrzeżeń/ 

C07H P. 257502 T 86 01 16 

Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa", 
Kutno, Polska /Barbara Wyrzykowska, Mieczysław 
Banek, Stanisława Wojtczak, Kazimierz Tucholski, 
Wiesław Tobiasz/. 

Sposób otrzymywania digoksyny z liści 
naparstnicy 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa-
nia sposobu otrzymywania digoksyny z większe 
wydajnościę i w procesie mniej uciężliwym w 
porównaniu do znanych sposobów. 

Sposób według wynalazku polegajęcy na hydro-
lizie enzymatycznej lanatozytu C zawartego w 
liściach naparstnicy wełnistej w środowisku 
wodnym i wyodrębnieniu czystej digoksyny z roz-
tworu po hydrolizie, charakteryzuje się tym, że 
zmielone liście naparstnicy zadaje się nie wię-. 
cej niż dwukrotne ilością wody w stosunku do 
masy liści i prowadzi hydrolizę enzymatyczne, 
następnie prowadzi się ekstrakcję rozpuszczal-
nikiem organicznym mieszajęcym się z wodę, 
korzystnie acetonem, o stężeniu powyżej 90% 
objętościowych, z uzyskanego ekstraktu oddesty-
lowuje się rozpuszczalnik organiczny pod zmniej-
szonym ciśnieniem, a otrzymany wodny roztwór 
glikozydów zawierajęcy od 10 do 20% objętościo-

C07F 
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wych rozpuszczalnika organicznego mieszającego 
się z wodę, oczyszcza się na złożu niejonowego 
sorbentu syntetycznego. Digoksynę desorbuje 
się ze złoża rozpuszczalnikiem organicznym 
mieszającym się z wodę o stężeniu do 60% obję-
tościowych, korzystnie o stężeniu 50% objętoś-
ciowych. Frakcje zawierające digoksynę ekstra-
huje się chloroformem i wydziela czyste digo-
ksynę. Digoksyna stosowana jest w leczeniu 
chorób serca. /I zastrzeżenie/ 

C09B P. 257458 T 86 01 10 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska /Krzysztof 
Zajęć, Jadwiga Wilska-Jeszką, Janusz B. 
Berdowski/. 

Sposób otrzymywania barwników antocyjanowych 

Sposób otrzymywania barwników antocyjano-
wych na drodze ekstrakcji z owoców lub ich 
wytłoków, charakteryzuje się tym, że ekstrak-
cję prowadzi się za pomoce 0,05 - 2,0% wod-
nych roztworów soli kwasu siarkowego o pH => 
3,5 - 7,0, w temperaturze 10 - 80°C stosując 
5 - 25 części wagowych rozpuszczalnika ekstra-
hujacego na 1 część wagowe materiału roślin-
nego. 

Barwniki antocyjanowe znajduję zastosowanie 
w przemyśle spożywczym. /3 zastrzeżenia/ 

C09D P. 257620 T 86 01 24 

Marian Zembrzuski, Chorzele, Polska /Marian 
Zembrzuski/. 

środek do usuwania powłok z farby emulsyjnej 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa-
nia środka do usuwania powłok z farby emulsyj-
nej, zawierajęcej dodatek wapna lub kredy, jak 
również sadzy lub kurzu, osadzonych na powierz-
chniach gładkich, nie absorbujęcych wody. 

środek według wynalazku stanowięcy miesza-
ninę acetonu technicznego, alkoholu etylowego 
i ksylenu, charakteryzuje się tym, że zawiera 
•domieszkę toluenu w ilości 2 do 5 części wago-
wych oraz styrenu w ilości 1 do '3 części wago-
wych. /I zastrzeżenie/ 

C09D P. 258290 86 03 07 

Pierwszeństwo: 85 03 08 - Australia 
/nr PG 9629/ 

" TIHANA PTY LIMITED, Chatswood, Australia. 

Kompozycją powłokowa I sposób wytwarzania 
kompozycji powłokowej 

Przedmiotem wynalazku jost kompozycja powło
kowa, zwłaezcza o własnościach termoizolacyj
nych oraz sposób-jej wytwarzania w oparciu o 
produkt pozostający po mieleniu trzciny cukro
wej. 

Izolacyjna kompozycja-powłokowa według wyna
lazku składa się z utwardzalnego ciekłego spo
iwa i krzemionki lub bagassy. Sposób według 
wynalazku polega na tym, że zbiera się bagaseę, 
miele się i/lub rozdrabnia do uzyskania ziarna 
o wielkości od 0,01 do 5 mm, po czym rozdrob
nione bagassę miesza się z farbę, kompozycję 
powłokowe lub inne substancję. /15 zastrzeżeń/ 

C09J P. 257467 T 86 01 10 

Krajowy Zwięzek Chemicznych Spółdzielni 
Pracy "CHEMIX" Ośrodek Technologii Chemii Gos-
podarczej, Bydgoszcz, Polska /Mieczysław Najdą, 
Janusz Niadbalski, Leopold Rogowski/. 

Sposób wytwarzania emulsyjnego kleju 
do etykiet 

Celem wynalazku jest uzyskanie kleju o zwięk-
szonej rozlewności i zwiększonej sile klejenia. 

Spo3Ób według wynalazku polega na tym, że 
1,0 - 2,5 części wagowych wodorotlenku sodu 
rozpuszcza się w 1,86 - 4,64 częściach wagowych 
wody następnie dodaje się 5,0 - 7,0 części wa-
gowych gliceryny, 1,5 - 3,5 części wagowych 
alkoholu etylowego, następnie utrzymujęc tempe-
raturę 298 - 303 K dodaje się 15,0 - 20,0 częś-
ci wagowych zmielonej kalafonii, po czym otrzy-
mane mieszaninę ogrzewa się do wrzenia pod 
chłodnicę zwrotne. W osobnym zbiorniku przygo-
towuje się roztwór 4,0 części wagowych estru 
skrobiowego w wodzie, który po przefiltrowaniu 
dodaje się do całej masy i po wymieszaniu oraz 
schłodzeniu dodaje się 8,0 - 10,0 części wago-
wych latektu butadienowo-styrenowego o zawartoś-
ci suchej pozostałości 60 - 60%. 

/I zastrzeżenie/ 

C09K P. 253692 85 05 28 

Huta Stalowa Wola, Kombinat Przemysłowy, 
Stalowa Wola, Polska /Henryk Wilusz, Andrzej 
Wajs, Anna Wakuła, Henryk Diubek/. 

środek do ostrzenia elektrod 

Przedmiotem wynalazku jest środek do ostrze-
nia końcówki elektrody wolframowej do spawania 
w osłonie argonu.lekkich stopów i stali wysoko-
stopowych. 

Celem wynalazku jest opracowanie środka 
umożliwiającego prosty sposób ostrzenia elek-
trod, środek wodług wynalazku składa się z 95 -
85% wagowych azotynu sodowego i 5 - 15% wagowych 
azotanu sodowego. /I zastrzeżenie/ 

C12F 
C07H 

P. 253677 85 O5 28 

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa", 
Warszawa, Pol9ka /Anna Sokół, Jerzy Luba, Jan 
Piorunowski, Wanda Rafalska, Marek Szymczak, 
Aleksandra Wdowiak, Adam świdereki, Maria 
Dutkiewicz, Danuta Kował, Danuta Sikora/. 

Sposób biosyntetycznego wytwarzania 
ryfamycyny B 

Celem wynalazku jest zmniejszenie pracochłon-
ności procesu i obniżenie kosztów. 

Sposób biosyntetycznego wytwarzania ryfamy-
cyny B polega na tym, że fermentację prowadzi 
się w systemie półci.ngłym, z zastosowaniem' 
etapu posiewowago drugiej generacji, na podłożu 
zawierajęcym hydrolizat <£> -glukozo- ß -frukto-
zydu, jako niezbędne źródło cukrów prostych, 
przy czym w trakcie procesu dodaje się zubużonę 
pożywkę. /I zastrzeżenie/. 

P. 253491 85 05 20 

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, 
Warszawa; Centrum Badań Kosmicznych Polskiej 
Akademii Nauk, Warszawa, Polska /Zbigniew 
Gołacki, Andrzej Szczerbakow/. 

Sposób otrzymywania manokryształów tellurku 
ołowiawo-cynawego Pb Sn Te 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania monokryształów tellurku 
ołowiawo-cynawego, przydatnych do wytwarzania 
laserów złęczowych i diod fotowoltaicznych. 

Sposób otrzymywania monokryształów tellurku 
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ołpwiawo-cynawego o wzorze Pb i « xS n xTe
, w którym 

x odpowiada wartości 0,15 <x < 0,25, o nadmia-
- 4 rze telluru niższym niż 1,0 x 10 liczonym 

względem stechiometrycznej ilości telluru, po
lega na tym, że ampułę zawierajęce polikrysta-

liczny tellurek ołowiawo-cynawy i monokrysta-
liczne, przezroczyste podłoże umieszcza eię w 
komorze pieca „ a następnie ustala eię tempe-
raturę podłoża tak, aby nie przekraczała 700°C, 
natomiast temperaturę w najchłodniejszej części 
ampuły ustala się poniżej 450°C. 

/I zastrzeżenie/ 

0Z1AŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWU 

D01F P. 253344 85 05 10 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 
Staszica, Kraków, Polska /Stanisław Błażewicz, 
Dan Chłopek, Roman Pampuch, Augustyn Powrożnik, 
Bronisław Rajca, Edward Balcerzyk, Henryk 
Pstrocki, Wojciech Kozłowski, Bogdan Mac, 
Eugeniusz Orzymulski, Stanisław Włodarczyk/. 

Urządzenie do otrzymywania włókien węglowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia u rzędzenia pozwalającego na zwiększenie 
wydajności otrzymywania włókien węglowych w 
sposób ciągły, umożliwiającego jednocześnie 
realizowanie technologii wykorzystującej jako 
medium utleniające dwutląnek siarki. 

Urzędzenie-według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że zespół do utleniania 1 zespół do 
zwęglania sa. wydzielone i stanowią Je odpo-
wiednio komora /14/ do utleniania oraz piec 
rurowy /12/, pomiędzy którymi usytuowany jest 
układ naciągowy /3/. Komora /14/ i piec rurowy 
yi2/ posiadają króćce /8,- 9, 10, 11/ do wprowa-
dzania i wyprowadzania gazu oraz otwory do 
wprowadzania 1 wyprowadzania włókna, wyposażo-
na w uszozelnienia kurtynowe /4, 5, 6, 7/. 
Komora /14/ do utleniania ma dwa równoległe 
wałki /19/ z wielokrotnie nawiniętym włóknem, 
a ponadto zespół odbierający /15/ etanowi cew-
ka, ułożyskówana według osi prostopadłej do 
kierunku przesuwu włókna, przemieszczana ru-
chem obrotowym 1 ruchem posuwisto-zwrotnym od 
dwóch zespołów napędowych z eilnikiami, stero-
wanymi poprzez nastawniki elektroniczne. 

/2 zastrzeżenia/ 

D01H P. 253551 85 05 21 

Toruńska Przędzalnia Czesankowa "Merinotex' 
Toruń, Polska /Ryszard Darniewicz, Dan 
Przybylak, Jerzy Wilczyński/. 

Sposób łęczenia dwu pojedynczych przędz 
na skręcarce 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia nowej metody eliminujęcej znaczny stopień 
skomplikowania kinematyki mechanizmów skręcar-
ki i zmniejszającej pracochłonność procesu skrę-
cania, oraz eliminującej operację zdwajania 
przędzy. 

Sposób charakteryzuje się tym, że dwa nawi-
nięte przędzę pojedyncza nawoje /I i 2/ umiesz-
cza się jeden nad drugim na pionowoosiowy-ri wi-
rującym wrzecionie /3/ i ściąga się z nich 
jednocześnie dwie przędze /4 i 4*/» przemiesz-
cza ja,c je przez prowadnik /6/, umieszc'zony 
bezpośrednio nad górnym z dwu nawoi w jego osi. 

/I zastrzeżenie/ 

D04H P. 253670 85 05 25 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 
"Blachownia", Kędzierzyn-Kozle, Polska 
/Bronisław Kałędkowski, Marian Gryta, Oerzy 
Majchrzak, CJanusz Bereś, Józef Wójcik, Stani-
sław Ottenbreit, Dan Kwiatkowski, Dan Szura/. 

Sposób wytwarzania welonu szklanego 

Wynalazek'rozwięzuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania welonu szklanego przy uży-
ciu lepiszcza odpornego na zakażenie grzybami 
pleśniowymi. 
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Sposób wytwarzania welonu szklanego na 
drodze rozwłóknienia stopionej masy szklar-
skiej, uformowania runa szklanego, ewentualnie 
wzmocnionego nićmi jedwabiu szklanego, nasy-
cenia go lepiszczem zawierajęcym żywicę mela-
minowo-formaldehydowę, polioctan winylu, śro-
dek ułatwiający przyczepność lepiszcza do włó-
kien szklanych i środek antypieniacy i następ-
nym poddaniu obróbce termicznej, charaktery-
zuje się tym, że stosuje się lepiszcze zawie-
rające: 11,5 - 14,5% wagowych soli sodowej 
terpol.imeru maleinowo-styrenowo-akrylowego, 
50-60% wagowych żywicy mocznikowo-formaldehy-
dowe j, 18,5 - 23% wagowych żywicy melaminowo-
formaldehydowej, 0,05-0,25% wagowych środka 
antypienięcego, 7,5-14,7% wagowych polioctanu 
winylu i ewentualnie do 0,052% wagowych środka 
ułatwiającego przyczepność. /I zastrzeżenie/ 

DO6P P. 253315 85 05 08 

Centralny Ośrodek Badawc-zo-Rozwojowy 
Przemysłu Bawełnianego Łódź, Polska /Longina 
Kuchczyńska/. 

Sposób barwienia wyrobów włókienniczych z 
mieszanek włókien poliestrowych i celulozowych 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowania 
uproszczonego sposobu barwienia wyrobów włó-
kienniczych z mieszanek włókien poliestrowych 
i celulozowych. 

Sposób według wynalazku polega ma tym, że 
włókienniczy wyrób napawa się wodnym roztworem 
barwiarskim o pH»4-5 zawierającym 0,1-100 g/dm* 
barwników zawiesinowych, 0,1-100 g/dm^ barwni-
ków bezpośrednich, 0,1-2 g/dm^ środka zwilża-
jącego, 0,1-30 g/dm3 środka antymigracyjnego, 
0-300 g/dm3 mocznika, suszy i poddaje termicz-
nemu utrwalaniu, następnie wyrób obrabia się 
w wodnym roztworze chlorku lub siarczanu sodo-
wego, płucze w wodzie, utrwala utrwalaczem do 
barwników bezpośrednich, suszy i wykańcza ap-
retura żywicowa zgodnie z przeznaczeniem. 

/I zastrzeżenie/ 

DZIAŁ E 

BUDOWNICTWO} GÓRNICTWO ; KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

EÜ20 P. 257698 T 86 01 30 

Przedsiębiorstwo Budowy Obiektów Użytecz-
ności Publicznej "Budopol-Wrocław", Wrocław, 
Polska /Piotr Źurawski, Tadeusz Kruk, Andrzej 
Żurawski/. 

Kotwa 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa-
nia kotwy przeznaczonej do mocowania do ścian 
ciężkich elementów konstrukcyjnych. 

Kotwa zawierajęca tuleję rozprężne i śrubę, 
charakteryzuje się tym, że ma tuleję rozprężne 
/I/ rozcięte względem osi wzdłużnej na całej 
długości oraz łeb /4a/ śruby /4/ # ukształtowa-
ny w postaci klina, przy czym połęczenie ele-
mentów tulei rozprężnej /I/ ze śrubę /4/ jest 
stabilizowane pierścieniami /2/ i /3/. 

/5 zastrzeżeń/ 

E03B P. 253601 85 05 23 

Biuro ProjektówvBudownictwa Komunalnego, 
Wrocław, Polska /Wojciech Michalak/. 

Układ sterowania pompowni zasilającej 
zbiornik wodny 

Wynalazek rozwiązują zagadnienie sterowania 
pompowni zasilajęcej zbiornik wodny wyrównawczy 
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lub retencyjny, położony w znacznej odległości 
od źródła poboru wody. 

Układ sterowania według wynalazku charak-
teryzuje eię tym, że ma rurociąg tłoczny /A/ 
na jednym końca w zbiorniku /3/ połączony z 
urządzeniem zamykającym /16/, którego zamyka-
nie i otwierania jest sterowane sygnalizatorem 
/17/ poziomu wody w zbiorniku /3/, a na drugim 
końcu w pompowni /I/ rurociąg tłoczny /4/ połą-
czony ze zbiornikiem wodno-powietrznym /8/, 
który jeat zar>ilar;y pompę pomocnicza /li/ eta-
rowang sygnaiizjturem ciśnienia /1Ü/. 

/I zastrzeżenie/ 

E04B F. 253624 85 05 24 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska /Włodzimierz Starosoleki, 
Dacenty Bączkowski, Zbigniew Dzierżewicz/. 

Sposób wykonania monolitycznego połączenia 
prefabrykowanego żetbetowego słupa 

z fundamentem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu pozwalającego uzyskać monolitycz
ne połączenie słupa z fundamentem bez desko
wania , 

Sposób wykonywania połączenia monolitycz
nego prefabrykowanego słupa z fundamentom, 
polega na tym, że z fundamentu wyprowadza się 
zbrojenie i z podstawy słupa wyprowadza się 
również zbrojenie, a na fundamencie ustawia 
się żelbetowe rankę, przy czym podstawę słupa 
wpuszcza się w ramkę, a przestrzeń wewnątrz 
ramki wypełni., s U, betonem, /.i zastrzeżenie/ 

E04B P253638 85 05 27 

Przedsiębiorstwo Robót Antykorozyjnych i 
Budowlanych Przemysłu WęgJowego "PRA8UÜ", 
świętochłowice, Polska /Piotr Wilczek/. 

Konstrukcja ocieplająca ściany budynków z 
zastosowaniem okładzin azbestowo-

ceramicznych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie mocowania 
okładzin do łat drewnianych metodę dociskowa 
bez użycia wkrętów normalnych oraz rozprężnych 
osadzonych w betonowej warstwie fakturowej. 

Konstrukcja według wynalazku zawiera łatę 
drewniane /!/ i element mocujący w postaci 
stalowej iistivy profilowej /2/, wykonanej w 
kształcie korytka z wygiętymi poziomo po obu 
stronach kołnierzami /2a/. Łata /l/ i listwa 
/ 2 / mocowana są wspólnie do betonowej warstwy 
fakturowej /3/ za pomoce wstrzelonych gwoździ 
/4/, dociskając równocześnie i obustronnie do 
łaty /1/ kołnierzami /2a/ okładziny azbestowo« 
cementowe /5/, Stalowa listwa /?/ ma wywter-

coné w części korytkowej i na całej długości 
otwory /9/, rozstawiona w odległościach / [ / i 
/Ij/ oraz zabezpieczona Jest warstwa cynkowa, 

a po zewnętrznej stronie inna powłoka antykoro-
zyjna. /l zastrzeżenie/ 

E04B P. 257052 T 85 12 23 

Feliks Kerens, Opacz, Stanisław Za.]del. 
Warszawa, Jacek Sosnowski, Warszawa, Polska 
/Feliks Ferens, Stanisław Za j del, viacek 
Sosnowski/. 

Prefabrykowany element terinolzolacyjny 

Celem wynalazku jeat opracowanie lekkiego 
prefabrykowanego elementu o dobrych własnoś-
ciach izolacyjnych i mechanicznych. 

Element ten stanowi bryła prostopadłoścaen-
na / 2 / wykonana z półs£tywn8go tworzywa, któ-
rej cztery powierzchnie obciągnięte sa siatkę 
/I/. Element jest przeznaczony do wykonywania 
izolacji ścian i stropów. /I zastrzeżenie/ 

E04B P. 257053 T 85 12 23 

Feliks Ferens, Opacz Stanisław Zajdel, 
Warszawa, Dacek Sosnowski, Warszawa, Polska 
/Feliks Ferens, Stanisław Zajdel, 3acek 
Sosnowski/. 

Sposób wykonywania warstw termoizolacyjnych, 
zwłaszcza na ścianach i stropach budynków 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie zmniejsze
nia pracochłonność i wykonywania warstw termo
izolacyjnych. 
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Sposób według wynalazku, polega na tym, że 
wtryskuje się tworzywo termoizolacyjne / 4 / 
pod uprzednio rozciągnięte w pewnej odległoś-
ci od ściany lub stropu siatkę /3/. 

/I zastrzeżenie/ 

EO5G P. 257747 T 86 01 31 

Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy 
"Skarbiec", Warszawa, Polska /Henryk Lewon-
dowski, Zdzisław Winiarek/. 

Sejf do wmurowania w ścianę 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa-
nia sejfu o wzmocnionej konstrukcji prżeciw-
włamaniowej. 

Sejf do wmurowania w ścianę, zawierający 
ramkę kątowa zespolona ze 3talowym korpusem, 
mającym uchylne drzwiczki z zamkiem zapadko-
wym lub szyfrowym, współdziałającym z ryglami 
bocznymi usytuowanymi po przeciwnej stronie 
rygli stałych, charakteryzuje się tym, że 
pomiędzy zamkiem /5/ i drzwiczkami /3/ jest 
przyspawana stalowa płyta hartowana /6/, e w 
płaszczyźnie co najmniej trzech rygli bocz-
nych /10/, połączonych z zamkiem /5/ ruchomym 
mostkiem /9/, jest przyspawana hartowana list-
wa /li/ z gniazdami dostosowanymi kształtem 
do ruchomych rygli /10/. /I zastrzeżenie/ 

E21B P. 253507 85 05 21 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska 
/Andrzej Kaliszak, Ryszard Marcinkowski/. 

Sposób eksploatacji słaboprzepuszczjlnych 
złóż siarki 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie zmniej-
szenia kosztów eksploatacji słaboprzepusz-
czalnych złóż siarki. 

Sposób eksploatacji słaboprzepuezczalnych 
złóż siarki metoda otworowe, polega na tym, 
że prowadzi się eksploatację wstępne w stre-
fach złoża o naturalnie większej przepuszczal-
ności lub przepuszczalności zwiększonej za 
pomoce udrożniania, a następnie po udrożnieniu 
tej strefy złoża lokalizuje się w ntej system 
odprężania dla eksploatacji zasadniczej, którą 
rozwija się w bezpośrednim otoczeniu systemu 
odprężania. ./3 zastrzeżenia/ 

E21B 
E21C 

P. 253509 85 05 21 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska 
/Andrzej Kaliszak, Ryszard Marcinkowski/. 

Sposób eksploatacji złóż siarki 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia spoaobu eksploatacji złóż siarki metodę 
otworowa, w rejonie obiektów chronionych lub 
ujść dla wody złożowej. 

Sposób eksploatacji złóż siarki według 
wynalazku polega na tym, ża prowadzi się wstęp-
ne selektywna eksploatację złoża w jego stre-
fach brzoźnych bezpośrednio przy]ogajacych do 
obiektów chronionych lub ujść wody a następnie 
ostateczne uszczelnienie tych stref przez wpro-
wadzenie szczeliwa do wytworzonych w wyniku 
eksploatacji łatwo dostępnych kanałów. 

/5 zastrzeżeń/ 

E21B P. 253520 85 05 22 

Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i 
Górniczych, Kielce, Polska /Stanisław Lisowicz, 
Stanisław Zygulski/. 

Świder rurowy 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa-
nia świdra rurowego do wiercenia w skałach 
luźnych i słabozwiczłych. 

Świder rurowy, składający się z korpusu ru-
rowego, łęcznika do przewodu wiertniczego i 
noży, charakteryzuje się tym, że ma rurowy 
korpus /I/ zaopatrzony u góry w płytę / 2 / z 
zaworem zwrotnym / 4 / , a u dołu zamknięty doln$ 
płytę /3/ z jednej strony zamocowana przegubo-
wo, a z drugiej połączone zamkiem /li/, przy 
tym ma trwale zamocowane do dolnej płyty /3/ 
dwa noże /6/ o kacie natarcia 9° i pochylenia 
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28 0, usytuowane przeciwległe, ponadto dolna 
płyta /3/ ma dwa wycięcia zamykane klapami 
/7/, osadzonymi na zawiasach /O/ oraz w części 
obwodowej kołki /9/ współpracujące z tulejkami 
/1O/ zamocowanymi do écianki wewnętrznej ruro-
wego korpusu / 2 / . /I zastrzeżenie/ 

E21C P. 258797 86 04 03 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady 
Badawcze i Projektowe Miedzi "Cuprum", 
Wrocław, Polska /Zdzisław Cieślik, Oerzy Mazur, 
Ryszard Pawlak, Stanisław Siewierski, 
Stanisław Wisłowski/. 

System eksploatacji złóż 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia sposobu eksploatacji złóż o różnej miąż-
szości, od złóż cienkich do bardzo grubych. 

Sposób eksploatacji złóż stosowany w gór-
nictwie podziemnym według wynalazku charak-
teryzuje się tym, że na froncie eksploatacyj-
nym najpierw urabia się w stropie złoża skałę 
płonna, a następnie wybiera się złoże bądź na 
froncie eksploatacyjnym najpierw wybiera się 
złoża, a następnie urabia się pasami w stropie 
złoża skałę płonne, i uzyskany w ten sposób 
urobek ze skały płonnej lokuje się w przestrze-
ni powstałej po wybraniu złoża i skały płon-
nej. /2 zastrzeżenia/ 

E21D P. 253515 85 05 20 

Oybrow9kie Gwarectwo Węglowe Kopalnia Węgla 
Kamionnego "Oulian", Piekary Slęskie, Polska 
/Marian Filipek, Marek Flak, Waldemar Rubiniec, 
Hubert Anczok, Marian Mazur," Krzysztof 
Zajączkowski, Włodzimierz Krzeezowiak, Marian 
Kowal, Oerzy Wójcik, Bronisław Prokopowicz, 
Dózef Lubos/. 

Sposób obudowy wyrobisk ścianowych oraz 
sekcja obudowy zmechanizowanej do obudowy 

wyrobisk ścianowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób obudowy 
wyrobisk ścianowych prowadzonych z podsadzkę 

hydrauliczne oraz sekcja obudowy zmechanizowa-
nej do stosowania tego sposobu. Sposób obudowy 
ściany polega .na tym, że sekcje obudowy zme-
chanizowanej typu osłonowego rozmieszcza się 
wzdłuż frontu ściany przyległe parami w odleg-
łości od siebie równej szerokości jednej sekcji 

Sekcja obudowy charakteryzuje się tym, ze 
stropnice tylne /7/ maja wzdłużne tężniki, a 
przewody zasilajace i spływowe /18, 19/ umieai-
czone sa, w prowadniku /21/, zastawki ścianowego. 
przenośnika zgrzebłowego /17/. /5 zastrzeże,"!/ 

E21D P. 253510 85 05 20 

Gwarectwo Mechanizac i Górnictwa "POLMAü", 
Centrum Mechanizacji Górnictwa "KOMAG", 
Gliwice, Polska /Karol Osadnik, Tedeusz Stan, 
Kazimierz Zajęć, Franciszek Kusz, Zbigniew 
Bryła/. 

Urządzenie zabezpieczajigce stojak obudowy 
górniczej przed 'uszkodzeniem pod wpTyvvem 

tgpnięcia 

Urzędzenie według wynalazku charakteryzują 
się tym, że ma zbiornik /?./ popaczony zo sto-
jakiem /7/ obudowy i odgrodzony od przestrzoni 
stojaka /7/ przepona /!/ wykonane z kruchcjcs 
materiału. /4 zastrzeżenia/ 

E210 P. 253643 85 05 27 

Gwarectwo Budownictwa Górniczego, Zakład 
Robót Górniczych, Katowice, Polska /Zygmunt 
Budzyński, dózef Źmuda, Stefan ścibior, Zenon 
Nowak/. 

Sposób mocowania rozpory górniczej do drzwi 
obudowy i jarzmo do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie rnocowaniR 
rozpory górniczej, zwłaszcza typu ciężkiego do 
odrzwi obudowy, stosowanej w warunkach zagroże-
nia tąpaniami oraz w warunkach występowania 
wzmożonych ciśnień górotworu. 

Sposób mocowania rozpory górniczej do od-
rzwi obudowy według wynalazku polega na tym, 
że po uprzednim nałożeniu rozpory górniczej 
/3/ na odrzwia /!/ obudowy, wkłada się w gniaz-
do w rozporze górniczej /3/ od strony odrzwi 
/I/ Jarzmo / 2 / , a następnie wywiera się nacisl« 
ná wypukłe część jarzma /2/ i przemieszcza siV 
obydwa końce jarzma /2/ do wnętrza rozpory 
górniczej /3/. Końce jarzma /2/ przyjmuję ksz-
tałt odwróconej, spłaszczonej litery V.z roz-
chylnymi na zewnętrz ramionami, po czym unie-
ruchamia się rozporę górnicze /3/ w stosunku 
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do odrzwi /I/ obudowy. Jarzmo wykonane jest 
z pręta o prostokątnym przekroju poprzecznym, 
uformowanego w kształcie odwróconej litery V. 

/2 zastrzeżenia/ 

E21D P. 253743 85 05 30 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 
Staszica, Kraków, Polska /Marek Płachno, 
Józef Hensel, Andrzej Wójcicki, Mieczysław 
Michalewicz, Zbigniew Maj/. 

Układ stabilizujący prowadniki szybowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia układu stabilizującego umożliwiającego 
stabilizację prowadników w płaszczyźnie pozio-
mej i pionowej. 

Układ stabilizujący prowadniki szybowe 
charakteryzuje się tym, że ma blachy centru-
jące /I/ zamocowane do elementów sprężystych 
/3/ połączonych za pomoce uchwytów /4/ z pro-
wadnikami /2/. Każda z blach centrujących /I/ 
jest zamocowana co najmniej do dwu elementów 
sprężystych /3/. /I zastrzeżenie/ 

E21D P. 257547 86 01 16 

Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "POLMAG", 
Centrum Mechanizacji Górnictwa "KOMAG", 
Gliwice; Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 
Polska /Ryszard Rozalski, Zbigniew Gębicki/. 

Sposób wykonywania wyrobiska korytarzowego 
w odrzwiowe.] obudowie zamkniętej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmodyfiko-
wania znanego sposobu wykonywania wyrobiska 
korytarzowego w odrzwiowej obudowie zamkniętej, 

umożliwiającego zabezpieczenie łuków spągnico-
wych odrzwi przed zniszczeniem przez maszynę 
urabiającą, przemieszczającą się w przodku 
tego wyrobiska. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w 
spągu /6/ i w dolnej części ścian ociosowych 
korytarzowego wyrobiska /I/ wycina się rowkowe 
wybrania /8/ o głębokości malejącej od spągu 
ku ścianom ociosowym, usytuowane prostopadle do 
wzdłużnej osi /li/ tego wyrobiska, po czym w 
rowkowych wybraniach /8/, umieszcza się spąg-
nicowe łuki oraz ociosowe łuki odrzwi, przy 
czym maksymalna głębokość /G/ tych wybrań w 
środkowej części spągu 6 wyrobiska 1 jest 
większa lub co najmniej równa wysokości./M/ 
poprzecznego przekroju spęgnicowych łuków 
obudowy zamkniętej. /4 zastrzeżenia/ 

P. 253533 85 05 22 

Bytomsko-Rudzkie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia 
Węgla Kamiennego "Miechowice" , Bytom, Polska 
/Andrzej Chłopek, Marian Małachowski, Stefan 
Gwóźdź/. 

Sposób określania poziomu cieczy w wyrobiskach 
górniczych i urzgdzenia do określania po.ziomu 

cieczy w wyrobiskach górniczych 

Przedmiotem wynalazku jest zdalne określe-
nie poziomu cieczy w wyrobiskach górniczych, 
zwłaszcza za tamami izolującymi pola pożarowe. 

Sposób określania poziomu cieczy charaktery-
zuje się tym, że czujniki umieszcza się na róż-
nych poziomach podsadzanego wyrobiska tak* aby 
swoim zasięgiem czujniki te obejmowały całą 
kontrolowaną przestrzeń. 

Urządzenie zawiera para magnetyczną rurę 
/I/, w której na różnych wysokościach są 
umieszczone kontaktrony /2/, zbocznikowane 
przez rezystory /3/. Na zewnątrz tej rury, na-
przeciw kontaktronów /2/ są umieszczone w 
pływakach /10/ stałe magnesy /4/, przy czym 
pływaki /10/ mogą przemieszczać się swobodnie 
wzdłuż rury /I/ pomiędzy dwoma ogranicznikami 
/li/ zamocowanymi nieruchomo na rurze. 

/4 zastrzeżenia/ 
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E21F P. 253620 85 05 24 

Dolnośląskie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia 
Węgla Kamiennego "WAŁBRZYCH", Wałbrzych, 
Polska /Władysław Suława, Adam Kozera, 
Bronisław Korzeniowski/. 

Przesuwnik elektromechaniczny z ręcznym 
napędem awaryjnym 

Celem wynalazku jest opracowanie konstruk-
cji przesuwnika elektromechanicznego z ręcz-
nym napędem awaryjnym do napędu zasuw, zwłasz-
cza w kanałach wentylacyjnych kopalń. 

Przesuwnik elektromechaniczny majęcy korpus 
zawierajęcy zespół napędowy i zabierak, na 
którym zamocowana jest pokrywa przednia ze 
śrubę, uchwytem i nakrętkami regulującymi oraz 
pokrywa tylna z osłonę śruby charakteryzuje 
się tym, że w trzonie /li/ pokrywy tylnej osa-
dzona jest obrotowo tuleja /10/ połęczona złę-
czem koronkowym z napędem /9/ śruby /14/ i za-
kończona jest gniazdem /15/, w którym zamoco-
wane są przegubowo dźwignie /16/ z zaczepem 
/18/, ustalone sworzniem /17/, przy czym osło-
na /13/ dźwigni /16/ połączona jest gwintem z 
trzonem /li/ pokrywy tylnej. /I zastrzeżenie/ 

E21F P. 259769 86 05 27 

Kopalnia Węgla Kamiennego "Marcel", 
Wodzisław a l . - Radlin, Polska /Franciszek 
Kopka, Herbert Tománek, Czesław Woźnica, 
Marian Mitko, Jerzy Pawelec/. 

Układ drogi ucieczkowej z komory połączone;! 
z wyrobiskiem górniczym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia drogi ucieczkowej z komory, w której znaj
dują się materiały czy urządzenia zagrażające 
pożarem lub wybuchem. 

Układ drogi ucieczkowej z komory połączonej 
z wyrobiskiem górniczym, według wynalazku cha
rakteryzuje się tym, że w komorze /l/ na końcu 
przeciwległym do wejścia i wlotu świeżego po
wietrza znajduje się wejściowy otwór /8/ do 
tunelu /6/, odgrodzonego od pomieszczenia ko
mory /l/ i stanowiącego przejecie do górniczego 
wyrobiska /3/ ze świeżym prądem powietrza. 

/I zastrzeżenie/ 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

F03G P. 253596 85 05 23 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki 
Energetycznej, Katowice; Bielskie Zakłady 
Remontowo-Montażowe Przemysłu Chemicznego i 
Lekkiego "MONTOREM", Bielsko-Biała, Polska 
/Dan Sochański, Zbigniew Plewako, Bolesław 
Sudoł, Andrzej Gasiński, Gerard Kuźnik/. 

Sposób i urzgdzenie do odzyskiwania energii 
cieplnej zwłaszcza ze ścieków 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie możliwie 
maksymalnego odzyskiwania energii cieplnej ze 
ścieków przy zmiennych przepływach i poziomach 
ścieków, jak również ułatwienia obsługi urzę-
dzeń stosowanych w tym celu. 
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Sposób odzyskiwania energii cieplnej *re 
ścieków poleyía na tym, że ściek poddjjes się 
jednocześnie przemieszczeniu pionowemu i po-
ziomemu, przy czym przemieszczenie pionowe 
odbywa się we wstępnej fazie przepływu, a 
przemieszczenie poziome w dalszych fazach 
przepływu, przy czym ruch przemieszczania 
się cieczy jest lokalnie zaburzany i wymusza-
ny przez intensyfikatory ruchu. 

Urządzenie do odzyskiwania energii cieplnej 
składa się z komór: wstępnej wymiany energii 
/I/ i wtórnej wymiany energii / 2 / , przy czym 
wyjmowalne przegrody / 4 / kierunkują przemiesz-
czanie ścieków zarówno w kierunku pionowym 
jak i poziomym, a w każdej z komór znajduję 
się wyjmowalne elementy wymiennikowe /5/, przy 
których usytuowane są intensyfikatory ruchu 
/6/. /2 zastrzeżenia/ 

10 

F15B P. 253495 85 05 20 

Fabryka Maszyn Budowlanych "FAMA3A", Głogówj 
Polska /Andrzej Szymankiewicz/. 

£lektryczno-pneumątyczny układ sterowania 
zaworem hydraulicznym zwłaszcza w instalacji 

Tiydraulicznej żurawi samochodowych 

Celem wynalazku jest opracowanie układu za-
pewniającego bezawaryjne pracę i duże trwałość 
urządzeń sterujących zaworem hydraulicznym, w 
którym występują duże opory tarcia na skutek 
zanieczyszczeń cieczy cząstkami ciał stałych. 

Układ charakteryzuje się tym, że suwak hyd-
raulicznego zaworu / I / jest połączony z tłokiem 
pneumatycznym siłownika / 2 / , do którego sprę-
żone powietrze doprowadzone jest przewodem /3/ 
z elektromagnetycznego zaworu / 4 / sterowanego 
za pomoce impulsów elektrycznych. 

/I zastrzeżenie/ 

F1 53 P. 253720 15 05 29 

Zgłoszenie dodatkowe du patentu nr 112035 

Zakłady Mechaniczne im. Gen. !<„ Świerczew
skiego, Elbląg, Polska /Zdzisław Lefelbajn, 
Zbysław Stefaniak/. 

Przetwornik elektrohy_d rau liczny z rurkę 
strumieniowa, szczególnio Bö~ zdalnego 

sterowania oTćrytowych śrub nastąwnycn 

Wynalazek/rozwiązuje zagadnienie zmniejsze
nia poboru oleju zasilającego rurkę strumie
niowa. 

Przetwornik wg wynalazku jest wyposażony 
w rurkę skrętna /5/ umożliwiająca podawanie 
oleju do rurki strumieniowej /!/ i. spełniają
ca równocześnie rolę elementu sprężystego za
wieszenia i ustalajęcego położenie rurki stru
mieniowej /l/ względom osi wałka ,/2/. Za zwężka 
/30/ w korpusie /3/ zabudowany jest zawór prze
lewowy /li/. Zawór /li/ nie dopuszcza do nad
miernego wzrostu ciśnienia oleju zasilającego 
rurkę strumieniowa /!/. /I zastrzeżenie/ 

P15B P. 257750 T 86 01 31 

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki 
"Energopominr", Gliwice, Polska /Henryk Tytko/. 

Regulator ciśnienia 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowania 
regulatora ciśnień Le stosowanego vi obwodach 
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automatyki hydraulicznej, hydrauliczno-pneu-
matycznej i hydraułiczno-mechanicznej. 

Regulator ciśnienia składajęcy się z członu 
pomiarowego z lub bez zbiornika, poleczonego z 
korpusem przez elastyczne przegrodę, członu 
wykonawczego z korpusem i tłoczkiem oraz z 
nastawnika wielkości zadanej, charakteryzuje 
się tym, że ma trzpień /4/ umieszczony w osi 
prowadnicy /3/, oparty czołowo o tłoczek /6/ 
znajdujący się w korpusie /5/. Pod lub nad 
tłoczkiem /6/, w jego osi, znajduje się otwór 
spływowy z komory /B/. średnica otworu spły-
wowego jest mniejsza od średnicy górnej lub 
dolnej powierzchni czołowej tłoczka /6/. Nas-
tawnikiem wielkości zadanej jest dławik /!/ 
umieszczony na spływie lub dopływie komory 
/C/ sygnału zadanego. /I zastrzeżenie/ 

F15C P. 257307 T 85 12 31 

Politechnika świętokrzyska. Kielce, Polska 
/Witold Wolski, Mirosław Wciślik/. 

Układ elektronicznego sterowania siłownikiem 
hydraulicznym lub pneumatycznym 

Celem wynalazku jest skonstruowanie układu 
zapewniającego liniowa charakterystykę pracy 
siłownika niezależnie od kierunku ruchu tłoka 
oraz wyeliminowanie wpływu tarcia spoczynko-
wego na pracę układu sterowania. 

Układ elektronicznego sterowania, charakte-
ryzuje ;Się tym, że ma moduł kompensujęcy różnicę 
wzmocnień zespołu przetwornik-siłownik przy 
różnych kierunkach ruchu tłoka siłownika, za-
wierajęcy układ "idealnej diody" /9/, a wejś-
cie tego układu połączone jest z cewkę /!_/ 
przetwornika /6/, zaś jego wyjście poprzez 
potencjometr /P/ z dodatkowym węzłem sumacyj-
nym /4/, do którego dołęczony jest również 
generator /10/ fali, natomiast dodatkowy węzeł 
sumacyjny / 4 / połęczony jest z wejściem członu 
wyjściowego /5/. /3 zastrzeżenia/ 

F16B P. 253211 85 04 30 

Kazimierz Konieczny, Katowice, Antoni 
Michalski, Sosnowiec, Polska /Kazimierz 
Konieczny, Antoni Michalski/. 

Łącznik rozporowy z wbijanym od zewnątrz 
elementem rozporowych 

Łącznik według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że ma tuleję /?./ z przelotowym otwo-
rem /3/ zwężajęcym się stożkowo w swej części 
przedniej /4/ ku przedniej części /5/ łęczni-
ka rozporowego i element rozporowy /10/ w 
kształcie cylindrycznego gwoździa lub szpilki. 
Tylne część łęcznika rozporowego /10/ stanowi 
śruba /9/, a element rozporowy /10/ jest w 
swej przedniej części zakończony stożkiem 
/li/. /2 zastrzeżenia/ 

F16B 
B01D 

P. 253252 85 05 07 

Mazowieckie Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzyw-
nego, Tarczyn, Polska /Dacek Pietrzak/. 

Sposób łączenia elementów elastycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie trwałego 
łęczenia elementów elastycznych, zwłaszcza 
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uszkodzonych, gumowych sęczków filtracyjnych 
do wyciskania soków z wysłodków. 

Sposób według wynalazku polega na tym« że 
w końcówkach sęczków wierci się cylindryczne 
otwory, w które wciska si« sztywny łącznik, 
aż do momentu kiedy czołowe powierzchnie obu 
łęczonych elementów zostaną do siebie dociś-
nięte, przy czym stosuje się łęcznik w postaci 
gładkiego trzpienia /4/ ze sfazowanymi końcami 
/5/, którego długość jest nieco mniejsza od 
głębokości otworów /3/ w końcówkach /I/ i /2/ 
obu łęczonych elementów, a powierzchnię łęcz-
nika przed wciśnięciem smaruje się klejem. 

/I zastrzeżenie/ 

P16B P. 253318 85 05 10 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Techno-
logii i Konstrukcji Maszyn "Tekoma", Warszawa, 
Polaka /Czesław Kowalewski, Aleksander 
Źurawski/. 

Sposób połączenia elementów, zwłaszcza z 
odlewanymi korpusami ze stopów metali 

Celem wynalazku jest umożliwienie uzyski-
wania trwałych i szczelnych połęczeń elemen-
tów z korpusami urzędzeń. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
na kołek /I/ etanowięcy nadlew w korpusie /2/ 
nakłada się element /3/ i łeb kołka /I/ kształ-
tuje się, technikę wykorzystujęcę nacisk punkto-
wy. /I zastrzeżenie/ 

F16C P. 253712 85 05 30 

Zakłady Urzędzeń Chemicznych i Armatury 
Przemysłowej, Kielce, Polska /Aleksy Stańczyk/, 

Kompensator naprężeń mechaniczno-termicznych 
zwłaszcza do autoklawów 

Kompensator naprężeń zwłaszcza do autokla-
wów według wynalazku charakteryzuje eię tym, 
że ma pakiet sprężyn talerzowych /I/ nałożo-
nych na trzpień /2/, dociskanych częścię koł-
nierzowe tulei /3/ do pokrywy /4/ autoklawu, 
przy czym w tulei /3/ znajduje się podtoczenie 
na długości /I,/, którego część czołowa /5/ sta-
nowi zderzak oporu mechanicznego. 

/I zastrzeżenie/ 

F16D P. 259140 86 04 24 

Pierwszeństwo; 85 04 26 - Węgry 
/nr 1606/85/ 

Finomszerelvénygyár, Eger, Węgry /Ietván 
Csorgo, Oozsef Oolenszky/. 

Urządzenie do przenoszenia momentu i do 
ograniczenia przeniesionego momentu 

Celem wynalazku jest skonstruowanie proste-
go i niezawodnego w działaniu urzędzenia do 
przenoszenia momentu obrotowego 1 przerywania 
tego przenoszenia po osiągnięciu ściśle okreś-
lonej, granicznej wielkości momentu. 

Urządzenie przenoszące moment z wirującego 
wału napędzającego na wirujący wał napędzany 
zawiera dwie części /I i 2/, poleczone z wałem 
napędzającym względnie wałem napędzanym, przy 
czym między częściami /I, 2/ znajduje się ele-
ment sprężysty, umożliwiający ruch względny 
części /I, 2/, a element ton stanowię sprężyny 
płytkowe /li, 12/, z których każda jest w swych 
końcach poddana działaniu siły eciakajęcej i 
przy przekroczeniu danej granicznej wielkości 
momentu wytwarza między swymi końcami ruch, 
skierowany na zewnętrz z Jej płaszczyzny. 

/13 zastrzeżeń/ 
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F160 P. 253356 85 05 13 

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze, Zespół 
Produkcji Uszczelnień Technicznych, Wrocław, 
Polska /Dózef Wołodźko/. 

Pierścieniowy zestaw uszczelniający 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie uszczel-
nienia węzłów, w których części powstaję wzglę-
dem siebie w spoczynku względnie poruszają się 
ruchem posuwisto-zwrotnym lub obrotowym, zwłasz-
cza w krytycznych warunkach, gdy wymagana jest 
duża odporność na bardzo agresywne media i 
miejscowe przegrzania. 

Pierścieniowy zestaw uszczelniajęcy składa 
się z elastomerowego pierścienia sprężystego 
/3/ pełniącego rolę właściwego uszczelnienia 
zaciskowego oraz dwupowłokowej osłony /I i 2/ 
wykonanej z tworzywa zapewniającego żądane 
własności fizykomechaniczne. Powłoki /I i 2/ 
maja w przekroju kształt ceowy. /7 zastrzeżeń/ 

F16G P. 253698 85 05 28 

Kombinat Metalurgiczny Huta im. Lenina, 
Kraków, Polska /Andrzej Oobrek, Władysław 
Foszcz, Bolesław Dacuński, Marian Knap, Henryk 
Nowak/. 

Uszczelnienie przegubu wału napędowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia uszczelnienia przegubu zabezpieczającego 
przed wypływem środka smarującego przegub i 
umożliwiającego swobodna zmianę kata położenia 
wału łącznika względem wału napędzającego. 

Uszczelnienie przegubu wału napędzającego 
według wynalazku charakteryzuje się tym, że na 
końcówce wału /I/ osadzona jest szczelnie dwu-
stopniowa tuleja /3/ f zakończona pierścieniem 
/5/ z materiału elastycznego. Powierzchnia zew-
nętrzna pierścienia /5/ ma kształt wycinka 
kuli, zaś na końcówce drugiego współpracują-
cego wału / 2 / umieszczona jest również dwustop-
niowa tuleja /6/, której większa średnica wew-
nętrzna jest nieznacznie mniejsza od maksymal-
nej średnicy pierścienia /5/ z materiału elas-
tycznego. /I zastrzeżenie/ 

F16K P. 257495 T 86 01 14 

Kłodzka Fabryka Urzędzeń Technicznych, 
Kłodzko, Polska /Leopold Żmija, Tadeusz Postawa/, 

Uszczelnienie wrzeciona zaworu zaporowego 
kabłakowego 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa-
nia prostego lecz skutecznego uszczelniania 
przy użyciu minimalnej ilości elementów. 

Zgodnie z wynalazkiem między uszczelnieniem 
/6/ a zgrubieniem / 2 / kabłakowej pokrywy osa-
dzona jest para elementów złęcznych /!/ i /&/, 
których przemieszczenie od siebie powoduje 
doszczelnienie wrzeciona /4/. Jeden z gwinto-
wanych elementów złęcznych - dławik /7/ jest 
związany profilem kołnierza /9/ z pokrywę co 
unieruchamia dławik względem pokrywy, a unie-
ruchomienie tulei /8/ - drugiego elementu 
złęcznego, jest zrealizowane przez odginane 
podkładkę. /9 zastrzeżeń/ 

F16K P. 258729 86 04 01 

Pierwszeństwo: 85 04 13 - RFN 
/nr P 3513297.3/ 

Klein, Schauzlin und Becker Aktiengessell-
schaft, Frankenthal, Republika Federalna 
Niemiec. 

Zawór odcinający z miękkim grzybkiem 
uszczelniającym 

Celem wynalazku jest skontruowanie zaworu 
odcinającego, którego miękka część uszczelnia-
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Jęca podczas całego odkształcenia jest zamy-
kana wewnątrz gniazda zaworu. 

Zawór odcinający ma miękki grzybek uszczel-
niający poruszany przez trzpień zaworowy, 
który to grzybek poniżej swej miękkiej części 
uszczelniajęcej ma metaliczne podparcie przy« 
legajęce do stożkowego gniazda zaworowego przy 
zamykaniu zaworu odcinajęcego, a podparcie to 
przy dalszym ruchu powierzchni metalicznej w 
kierunku zamykania powoduje docisk miękkiej 
części uszczelniajęcej do gniazda zaworowego. 

Pełne zamykanie miękkiej części uszczelnia-
jęcej uzyskuje się podczas odkształcania przez 
to, że podparcie / 7 / usytuowane poniżej mięk-
kiej części uszczelniajęcej /2/ utworzone jest 
przez sztywne płytkę / 4 / przykrywajęcę po-
wierzchnię czołowe miękkiej części uszczelnia-
jęcej. Powyżej miękkiej części uszczelniaję-
cej / 2 / zastosowano drugie podparcie /&/ do-
chodzęce do przylegania do gniazda zaworowego 
/6/, a górna strona czołowa miękkiej części 
uszczelniajęcej / 2 / jest przykryta przez sprę-
żyście el styczne płytkę /3/ odkształcalnę 
przez trzpień zaworowy /1O/ poruazajęcy się 
dalej po przyłożeniu podpór /7, 8/ do gniazda 
zaworowego. /6 zastrzeżeń/ 

F16L P. 253678 85 05 29 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej "lnstal". Warszawa, 
Polska /Andrzej Piętek, Derzy Rokosz/. 

Sposób wytwarzania elementów izolacyjnych 
rurowych 

Zagadnieniem podlegającym rozwięzaniu jest 
wykorzystanie przewodów z miękkich materiałów 
do przygotowania elementów izolacyjnych. 

Sposób wytwarzania elementów izolacyjnych 
dla przewodów rurowych polega na tym, że na 
rurę przewodowe /I/ nauswa się otulinę /3/ w 
postaci węża izolacyjnego ze spienionego ma-
teriału izolacyjnego oraz rurę osłonowe /2/. 
Do nasunięcia otuliny /3/ na rurę /I/ stosur 
je się sprężone powietrze doprowadzane do 
wewnętrz otuliny /3/, przy czym wlot powiet-
rza doprowadza się do przestrzeni między otu-
linę a rurę. Do nasunięcia rury osłonowej /2/ 
na rurę /I/ z otulinę /3/ stosuje się sprę-
żone powietrze doprowadzane do wnętrza rury 
osłonowej / 2 / , przy czym wlot powietrza dop-
rowadza się do przestrzeni pomiędzy otulinę 
/3/,a rurę osłonowe /2 / . /3 zastrzeżenia/ 

F16L P. 253726 85 05 31 

Instytut Chemii Przemyłowej, Warszawa, 
Polska /Paweł Friedrich, Wiesław Płaczek, 
Leszek Mynarz, 3erzy Gaszewski, Tadeusz 
Tarasiuk, Krzysztof Karpiński/. 

Sposób i uchwyt do zamykania i uszczelniania 
końców rur poddanych cfèniëhiu wewnętrznemu 

Zagadnieniem podlegającym rozwieraniu Jest 
znaczne skrócenie czasu trwania operacji nek-
ładanifl i zaciskania uchwytów na końcach rur 
oraz dostosowania siły zaciskajęcej elementów 

uchwytów do ciśnienia wewnętrznego jakim pod-
dane są rury. 

Sposób polega na tym, że elementy uchwytu 
zaciskane są na rurze siłę pochodzęcę od ciś-
nienia medium np. cieczy, korzystnie ciśnienia 
medium wtłaczanego do wnętrza rury. 

Uchwyt do zamykania i uszczelniania końców 
rury poddanych ciśnieniu wewnętrznemu, stano-
więcy komplet dwóch uchwytów - górnego i dol-
nego, nakładanych na końce badanej rury, cha-
rakteryzuje się tym, że ma zawór zwrotny /6/ 
dla doprowadzania do uchwytu medium, na przy-
kład cieczy, korzystnie umieszczony w pokrywie 
/I/ oraz ruchomy element / 4 / w kształcie pierś-
cieniowego dna, które usytuowane jest euwliwie 
wewnętrz obejmy / 2 / między pokrywę / I / i stoż-
kowym pierścieniem /3/, natomiast elastyczna 
uszczelka /5/ umieszczona jest między ruchomym 
elementem / 4 / i badane rurę /&/, przy czym pok-
rywa /I/ i obejma / 2 / złęczone są ze sobę ko-
rzystnie za pomoce połęczenia gruntowego. 

/9 zastrzeżeń/ 

F16P P. 253765 85 05 31 

Warszawski« Zakłady Telewizyjne "UNITRA-WZT", 
Warszawa, Pc laka /Paweł Zamecznik/. 

Zapadkowy mechanizm blokujący 

Wynalazek dotyczy mechanizmu do samoczynne-
go blokowania ruchomych względem siebie elemen-
tów /I, 3/ pod wpływem ich dosunięcia oraz ich 
zwalniania po ponownym ich dociśnięciu. Wynala-
zek rozwięzuje zagadnienie zredukowania liczby 
elementów ruchomych mechanizmu oraz uproszcze-
nia jego montażu i wytwarzania. 

Mechanizm według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że zapadka /5/ zamocowana jest wahliwie 
i przesuwnie na kołku /4/, a punkty podparcia 
końcó« sprężyny /6/ są tak dobrane, że prosta 
/b/ przez nie przechodząca przecina proste /a/, 
równoległa do kierunku dosuwania i przechodzą-
cy przez oś obrotu zapadki, w punkcie prze-
mieszczajęcym się po tej drugiej prostej pod-
czas przefnieszczania zapadki /5/, przy czym 
składowa siły sprężyny /6/ w kierunku odchyla-
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nia /B/ zapadki /5/ jest stale dodatnia, na-
tomiast przy zapadce odchylonej powierzchnia 
naciskowa /9/ zapadki /5/ leży na drodze 
przemieszczania elementu naciskającego / 2 / . 

/I postrzeżenie/ 

F17D P. 257733 T 86 01 30 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska 
/Andrzej Kolonko/. 

Podziemny rurociąg 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia powłoki podziemnego rurocięgu, zmniejsza-
jącej tarcie między rurocięgiem a przemiesz-
czajacymi się masami gruntu na terenach nara-
żonych na deformacje powierzchni. 

Podziemny rurocięg według wynalazku charak-
teryzuje się tym, że na zewnętrznej powierz-
chni ma warstwę substancji smarujęcej oraz 
powłokę z folii o małym współczynniku tarcia 
w postaci taémy z folii, nawiniętej na zakład-
kę wzdłuż linii śrubowej. /3 zastrzeżenia/ 

F233 P. 252667 85 04 01 

Sposób poleca na tym, że do układu cyrku-
lacji wewnętrznej doprowadza się wodę przez 
zawór /19/, zamyka się zawory odcinające /14/, 
a następnie wytwarza się przy pomocy pompy /9/ 
obieg cyrkulacyjny wody, do której przez do-
zownik popiołu /3/ doprowadza się popiół, a 
przez stację dozowania /6/ żużel, po czym część 
otrzymanej pulpy odprowadza się na składowisko 
w sposób cięgły lub okresowy, korygując gęs-
tość pulpy wodę doprowadzane przez zawór regu-
lacyjny /!/ i dysze / 2 / . /2 zastrzeżenia/ 

F24F P. 253566 86 05 23 

Biuro Studiów i Projektów Energetycznych 
"Energoprojekt", Warszawa, Polska /Czesław 
Kotlarski/. 

Instalacja odpylania retencyjnego zbiornika 
materiałów sypkich i pylästych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania instalacji odpylania retencyjnego zbior-
nika materiałów sypkich i pylastych, zwłaszcza 
w przypadku pneumatycznego transportu materiału 
do tego zbiornika. 

Instalacja ma kolumnę /3/ zabudowane na 
zbiorniku /I/ przed urządzeniem filtracyjnym 
/ 4 / , której powierzchnia przekroju poprzecz-
nego jest znacznie większa od powierzchni wlo-
tu powietrza do urzędzenia / 4 / . Część podciś-
nieniowa zaworu bazoieczeństwa /I/ zainstalowa-
nego 'na kolumnie /3/ jest połęczona kanałem /&/ 
z kolektorem powietrza za wentylatorem /&/, 
Kolumna /3/, zawór bezpieczeństwa /7/, urzędze-
nie filtracyjne /A/, wentylator wyciągowy /£/ 
i kanał / 8 / znajduje się wewnętrz ogrzewanej 
obudowy / 2 / . /I zastrzeżenie/ 

F24H P. 253528 85 05 22 

Bielskie Przedsiębiorstwo Instalacji 
Sanitarnych, Bielsko Biała, Polska /Kazimierz 
Ryłko, Kazimierz Marek, Czesław Włoch/. 

Urządzenie blokujące dopływ gazu, zwłaszcza 
do kotłów centralnego ogrzewanTa" 

Celem wynalazku jest skonstruowanie prostego 
niezawodnego i wygodnego w użyciu urządzenia 
blokującego dopływ gazu. 

Urządzenie to jest usytuowane pomiędzy kapi
lárami / 2 / , zabezpieczającymi zanik ciągu i 
przekroczenie granicznej temperatury czynnika 
grzewczego, a zaworem /3/, przy czym uchylne 
styczniki /4/ osadzone sa na wspólnej dźwigni 
/6/, która w miejscu osadzenia styczników /A/ 
podparta Jest sprężynę /7/, a drugi koniec 
wspólnej dźwigni /6/ ma zawias /u/, przy czym 
styczniki /4/ połączone sa poprzesz gniazda 
styczników /5/. Na wspólnej dźwigni /6/ znaj du-. 

Elektrownia "Łaziska", Łaziska Górne, Polska 
/Klemens Ścierski, Henryk Tymowski, Gustaw 
Grechuta, Andrzej Rebajn, Kazimierz Jakoktochce, 
Zbigniew Kirakowski/. 

Sposób hydraulicznego przygotowania i 
transportu gęstej pulpy, zwłaszcza w 
elektrowniach i elektrociepłowniach 

Celem wynalazku jest opracowanie prostego 
sposobu ciągłego przygotowania pulpy popiołowo-
żużlowej . 
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je się zapadka blokujęca /9/ skierowana koń-
cówka /2O/ korzystnie pod katem prostym, w 
stronę trzpienia blokujęcego /1O/, który w 
górnej części ma szczerbę /li/ i przechodzi 
przez prowadnicę /12/ urządzenia /I/, łęczęc 
go z zaworem /3/. /2 zastrzeżenia/ 

F26B P. 253595 85 05 23 

Instytut Celulozowo-Papierniczy, Łódź, 
Polska /Andrzej Strawiński, Zbigniew Bednarek/ 

Sposób i urządzenie do naprowadzania pary-
w cylindrach suszących 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy 
efektywności wymiany ciepła w suszarkach 
cylindrycznych. 

Sposób polega na tym, że parę skierowuje 
się na wewnętrzne powierzchnię tworzącej 
cylindra w postaci płaskich strumieni, tak 
rozmieszczonych aby pokrywały tworząca wew
nętrznej powierzchni cylindra i tak skierowa
nych aby zgarniały warstwę znajdujących się 
na tej powierzchni skroplin i przemieszczały 
w kierunku wylotu wody z cylindra lub odbioru 
przez elementy odwadniające. Urządzenie wed
ług wynalazku ma postać nieruchomej rury /2/, 
przebiegającej wzdłuż wnętrza cylindra /l/, 
wyposażonej w umieszczone szeregowo przewody 
/A/ zakończone dyszami, szczelinowymi /5/ skie-
rowanymi w stronę odpływu skroplin z cylindra, 
a jednocześnie skierowanymi przeciwnie do ru
chu cylindra. Urządzenie jest przeznaczone do 
zaBtoeowania w przemyśle papierniczym. 

/3 zastrzeżenia/ 

F27D P. 253729 85 05 31 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, 
PolskB /3ózef Panasiuk, Oanusz Trojanowaki, 
Zbigniew Wieczyński, Czesław Dybiec/. 

Piec jarzeniowy, kołpakowy 

Wynalazek rozwiązuje problem chłodzenia 
w jarzeniowym piecu kołpakowym. 

Piec jarzeniowy kołpakowy składa się z seg-
mentu podstawy /I/, segmentu dna / 2 / z trzonem 
/3/ ustawionym na izolatorach /A/, zwartym z 
przepustem prądowym wysokonapięciowym /5/ i 
z prowadnicami /6/, na których prowadzony jest 
kołpak /7/ podnoszony w czasie załadunku i roz-
ładunku, złożony przynajmniej z jednegd segmen-
tu cylindrycznego /&/ zakończanego pokrywę /9/» 

W segmencie cylindrycznym /&/ i pokrywie 
/9/ znajduję się króćce /10/ i /li/ z kołnie-
rzami, do których poprzez zawory próżniowe, 
klapowe, kątowe /12/ oraz przewody pośrednie 
/13/ i /14/ przyłączony Jest wentylator /15/ 
z umieszczonym na jego wlocie rurkowym gazowo-
wodnym wymiennikiem ciepła /16/. 

/I zastrzężenie/ 

F 28D P. 253577 85 05 22 

Gdańskie Przedsiębiorstwo Instalacji 
Sanitarnych, Gdańsk, Polska /Wiesław Daniszew-

ski/. 

Wymiennik ciepła 

Celem wynalazku jest skonstruowanie wymien-
nika ciepła o dużej sprawności wymiany ciepła. 

Wymiennik ciepła, zaopatrzony w płaszcz /I / 
cylindryczny o poziomej osi ze etycznym króć-
cem dopływowym, cylinder / 2 / wewnętrzny oraz 
asymetryczny wsad /5/ grzewczy, charakteryzuje 
się tym, że wsad /5/ grzewczy sytuowany jest 
w zasobniku /3/ pierścieniowym między płasz-
czem /I / cylindrycznym a cylindrem / 2 / wewnęt-
rznym korzystnie po przeciwnej stronie króćca 
dopływowego, skierowanego ku dołowi, zaś pal-
nik /7/ usytuowany jest stycznie do wsadu /5/ 
grzewczego. /3 zastrzeżenia/ 
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F42B P. 253541 85 05 24 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "Skarżysko", 
Skarżysko-Kamlenna", Polaka /Andrzej Maskalè-
wicz. Maciej Maskalewicz, Adolf Łyżwa/, 

Pocisk artyleryjski o działaniu odłamkom)-
burzącym 

Celem wynalazku Jest skonstruowanie pocisku 
artyleryjskiego o działaniu odłamkowo-burzacy», 
w którym ulega fragmentacji komora silnika ra-
kietowego jako dodatkowego napędu. 

Pocisk zawierajęcy komorę z ładunkiem 
wybuchowym oraz komorę specjalna charaktery-
zuje się tym, za stosunek grubości écianki /I/ 
komory specjalnej /2/ do grubości ścianki /3/ 
komory ładunku wybuchowego /4/ równa się sto-
sunkowi długości komory ładunku wybuchowego 
/A/ do długości całkowitej pocisku i wynosi 
0,6 do 0,9, przy czym grubość ścianki oddzie-
lającej /5/ komorę specjalne /2/ i komorę ła-
dunku wybuchowego /A/ jest co najwyżej równa 
grubości Jednej ze ścianek obu komór. 

/2 zastrzeżenia/ 

F42C P. 253255 85 04 22 

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia-
Zielonka k/Warszawy, Polska /Stanisław 
Kaczmarski, Tadeusz Kuśnierz, Bohdan Zarzycki/. 

Zapalnik artyleryjski, z nastawnym 
opóiniaczem 

Celem wynalazku jest skonstruowanie zapal-
nika, którego uzbrojenie nie zależy od przyś-
pieszeń ani od ruchu wirowego pocisku. 

Zapalnik charakteryzuje się tym, że we wnę-
trzu kaptura balistycznego /8/ umieszczony ma 
bijnik /9/ wykonany ze stali w kształcie cylin-
drycznego trzpienia o dwcich średnicach z koł-
nierzem oporowym /10/ wykonanym w miejscu łą-
czenia się średnic, przy dym bijnik ten jednym 
końcem wchodzi w otwór wykonany w górnej części 
kaptura, a drugim w tuleję prowadzący wkręcane 
w wylot nieprzelotowego otworu kadłuba /I/. 
Na górna część trzpienia bijnik/9/ nałożona ma 
sprężynę spiralny /12/ opierajęcą się jednym 
końcem) o dno kaptura balistycznego /ß/, a dru-
gim o podkładkę cerstrujęcą /15/ nałożona na 
trzpień i opierające się P kołnierz bijnika. 
Zapalnik ma zastosowania w pociskach o małych 
przyśpieszeniach. /2 zastrzeżenia/ 
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DZIAŁ G 
F I Z Y K A 

GO IB 85 05 04 P. 253235 

Zakłady Mechaniczna "TARNÓW", Tarnów. 
Polska,/Bolesła* Bronicki, R&aumłem 
Lejawka/. 

Przyrząd do sprawdzania zbieżności stożków 
zewnętrznych, zwłaszcza stożków zewnętrznych 
chwytów stożkowych wyposażenia do obrabiarek 

sterowanych numerycznie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstruk
cji przyrządu, który umożliwia sprawdzanie 
zbieżności dokładnych stożków zewnętrznych. 

Przyrząd według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że ma łęczniki wraz z nałożonymi na 
nie suwliwie i zamocowanymi przy pomocy nak
rętek / 8 / wspornikami /l, 2/. Wsporniki te 
maję w wykonanych wyjęciach pryzmatycznych 
/3/ umocowane trwale wałki osiujęce /5/. Pod 
łącznikami umieszczony jest zespół oporowy 
zawierajęcy pręty z nałożonymi na nie spręży
nami ograniczonymi kołkami. Pręty te połęczone 
są ze sobę z jednej strony płaskownikiem, a 
z'drugiej 6trony elementem oporowym /16/ zamo
cowanym na prętach przy pomocy nakrętek /IB/. 

/3 zastrzeżenia/ 

G01F P. 257844 86 02 07 

Pierwszeństwo: 85 02 08 - Włochy 
/nr 52970-B/85/ 

Fratelli Borletti S.p.A., Milano, Włochy 
/Rudolfo Bitetti/. 

Urządzenie do okreélanla poziomu cieczy. 
zwłaszcza paliwa w "motocyklowym zbiorniku 

Celem wynalazku jest skonstruowanie nie-
zawodnego i łatwego w produkcji urządzenia. 

nadajęcego się do zamontowania w motocyklowym 
zbiorniku paliwa. 

Urządzenie do określania poziomu cieczy ma 
w przelotowym otworze /B/ usytuowanym w ściance 
/3/ zbiornika, osadzony kołnierz /6/, w którym 
ma zamontowane środki /10/ do określania po-
ziomu cieczy, stanowiące elektryczne elementy 
stykowe /li, 1.2, 13/ wyprowadzone na zewnętrz 
zbiornika przy czym środki /10/ zawierają pły-
wak poleczony za pośrednictwem pręta /16/, 
określającego płynna jego położenie przekazy-
wane na elektryczna styki /18/, usytuowane na 
podpierającej płytce /39/, wskazuja.ce określo-
ny opór właściwy na oporniku /40/. 

/19 zastrzeżeń/ 

GOI H 
G098 

P 2 5 3 5 7 4 85 05 22 

Zakłady Elektroniczne "ELWRO", Wrocław, 
Polska /Anna Tokarska, 3anusz Krupowiea, 
Waldemar Srokowski/. 

Układ do pomiaru okresu drgań wahadła 

Wynalazek rozwięzuja zagadnienie pomiaru 
okresu drgań wahadeł, zwłaszcza wahadeł stoso-
wanych jako przyrzędy dydaktyczne w laborato-
riach fizycznych. 

Na wejściu układu znajduje się czujnik foto-
elektryczny /!/, który w momencie przecięcia 
strumienia świetlnego przez wahadło generuje 
impuls formowany w układzie formowania /2/. Po 
zewnętrznym uruchomieniu układu zerowania i 
startu /10/ sygnałem z tego układu zostaje od-
blokowana bramka wejściowa /3/. Pierwszy im-
puls z bramki wejściowej /3/ odblokowuje bramkę 
licznika czasu /5/ i wysterowuje układ elimi-
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nacji 1-S2ego impulsu /15/, co powoduje otwar-
cie bramki licznika okresów /16/. Kolejne im-
pulsy z czujnika fotoelektrycznego /I/ po 
przejściu przez dwójkę licząca /14/ i bramkę 
licznika okresów /16/ sa zliczane w liczniku 
okresów /li/. Impulsy z generatora kwarcowego 
/7/ po przejściu przez pierwszy dzielnik częs-
totliwości /6/, bramkę licznika czasu /5/, 
drugi dzielnik częstotliwości /8/ sa zliczane 
w liczniku czasu /9/. Stany liczników /9/ i 
/li/ poprzez multiplekser /17/ sa dekodowane 
w układzie deszyfratora /18/. Wyjście deszyf-
ratora /18/ poprzez separatory prądowe /22/ 
steruje katodami wyświetlaczy /21/. 

/2 zastrzeżenia/ 

G013 P. 257718 T 86 01 29 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska 
/Wacław Urbańczyk/. 

Sposób Ł urządzenie do pomiaru różnicy dróg 
optycznych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urzą
dzenie do pomiaru różnicy dróg optycznych, 
przeznaczone zwłaszcza do pomiarów różnicy 
spowodowanej przejściem fali świetlnej przez 
obiekty przeźroczyste. 

Sposób pomiaru według wynalazku polega na 
tym, ze przed rozdzieleniem wiązki światła 
laserowego moduluje się eliptycznoeć jej stanu 
polaryzacji. Następnie w procesie detekcji 
wzmacnia się tylko te składowe harmoniczne na
tężenia, które wchodzą w skład sygnału modulu
jącego aliptyczność. 

Urządzenie do pomiaru różnicy dróg optycznych 
zawiera laser / l / jako źródło światła, polary-
zator i fotodetektor. Na drodze wiązki wycho
dzącej z lasera /%/ jest umieszczony -modulator 
eliptycznoáct etanu polaryzacji i dzielnik 
wiązki, który «tanowi dwójłomny pryzmat Wullas-
tona / 8 / . Modulator składa się X polary «retora 
fi/ i komórki Faradaya /3/ połączonej z gene
ratorom /li/ oraz z ćwierć falówki /A/. Poza 
tym urządzenie według wynalazku ma selektywny 
układ detekcji natężenia. /5 zastrzeżeń/ 

60IK P. 253503 85 05 21 

Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej 
"Mera-Pnefal", Warszawa, Polska /Ryszard 
Wiśniewski, Dan Kazimierczak/. 

Układ przetwornika temperatury z czujnikiem 
tranzystorowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia układu o dużej liniowości charakterystyki 
i stabilności w zmiennych warunkach otoczenia. 

Układ przetwornika temperatury charaktery-
zuje się tym, że czujnikiem temperatury "jest 
para tranzystorów sprzężonych cieplnie lub 
tranzytor podwójny /I/ pracujący w układzie 
wzmacniacza różnicoweyo, którego rezystory ko-
lektora /2/ i /3/ maja różna wartości. 

ûazy sa polaryzowane za źródła napięcia od-
niesienia zbudowanego na -diodzie Zenera /4/. 
Napięcie wyjóciowa tego stopnia wysterowuje 
poprzez wzmacniacz operacyjny /5/ tranzystor 
wyjściowy /6/ f którego emiter jest dołączony 
do punktu wspólntijo rezystorów /3/ i. /!/ za 
pośrednictwem re/yr.tora /O/, a kolektor stano~ 
wi wyjecie prędowe układu odnieajofte do itiaey. 

/I zastřu lizanie/ 

G01L P. 253676 85 05 27 

Zakład Budowy Urzadień i Aparatury Haukowo-
Ooártiíidczalrtel Głównego Instytutu Górnictwa, 
Katowice, Polaka Władysław Juraszek, Loch 
Pa sterny, Hen r yk Roj/ . 

Kiaktryczny przetwornik ciśnienia i siły 

Celem wynalazku jest opracowanie stosunkowo 
prostej konstrukcji przetwornika ciśnienia i 
siły, o dużej dokładności i odporności na za
wilgocenie. 

Przetwornik składa się z tłoka / 5 / przesuw
nego w głowicy / 6 / korpusu / 8 / , magnetosprężys-
tego wkładu / 4 / czujnikowego i ruchomej podsta
wy / l / w kształcie odcinka kuli, umieszczonej 
w płycie / 2 / oporowej z gniazdem / 3 / . Magneto-
6prężysty wkład /A/ czujnikowy przytwierdzony 
do ruchomej podstawy / l / opiera się drugostron
nie o tłok / 5 / , natomiast pomiędzy tłokiem / 5 / , 
a głowica / 6 / znajduje się sprężyna / 7 / wstęp
nego nacisku. 

Przetwornik jest przeznaczony zwłaszcza do 
pomiaru ciśnienia mieszanin płynów z ciałami 
stałymi, np. do pomiaru ciśnienia w rurocięgach 
transportujących mieszaninę podsadzkowe. 

/I zastrzeżenie/ 
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GO1L P. 257305 T 85 12 31 

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska 
/Stanisław Kałuża, Jarosław Paszczoła/. 

Czujnik ciśnienia 

Przedmiotem wynalazku jest czujnik ciśnie-
nia stosowany w układach do statycznego i dy-
namicznego pomiaru ciśnień, przykładowo w 
aparaturze pomiarowej, cylindrach silników 
itp. 

Czujnik składa się z dwóch elementów pół-
przewodnika /I/ rozdzielonego warstwę półprze-
wodnika sprężystego /2/ o innym typie przewo-
dzenia. Każdy z elementów jest poleczony elek-
trycznie z układem sterowania/4/ wytwarzającym 
w warstwie półprzewodnika sprężystego /2/ 
barierę potencjału o regulowanej wartoóci i 
mierzącym pręd tunelowania czujnika, 

/I zastrzeżenie/ 

GOIL 
A61B 

P. 257704 06 Ù1 30 

Dariusz świniaruki, Warszawa, Polska 
/Dariusz Swiniarski/. 

Manometr 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia manometre do pomiaru małych clanień, 
przeznaczonego do stosowania w aparatach do 
pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. 

Manometr zbudowany jest z płyty /I/, do 
której z jednej etrony jest zamocowany mecha-
nizm przekładniowy /2/ i prostopadle do niego 
zespół puszek membranowych /3/, a z drugiej 
strony, naprzeciw mechanizmu przekładniowego 
/2/, podzielnia /5/ i wskazówka /ft/. Płyt* 

/I/ Jest umieszczona w obudowie złożonej z 
wyprofilowanych częeci przedniej /7/ i tylnej 
/8/ tak, że jest przykręcona do częóci przed-
niej /"// przy pomocy łączników /9/, do których 
z kolei Jest przykręcona wkrętami /10/ część 
tylna /8/. W części przedniej /7/ obudowy ma-
jęcej otwór ze ściankę /li/ okierowang do wew-
netrz jest osadzona przy pomocy zatrzasków 
/12/ szybka /13/. /5 zastrzeżeń/ 

G01M P. 253559 85 05 21 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. K. Pułaskiego, 
Radom, Polska /Zbigniew Kęsy, Andrzej Kęsy/. 
Urządzenie do wywoływania obciążeń skrętnych 

w układzie mocy zamkniętej, zwłaszcza do 
badania przekładni zębaTych 

Calem wynalazku jest skonstruowanie urządze-
nia zapewniającego uzyskanie przy tej samej 
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wartości energii traconej na tarcie w hamulcu, 
większej amplitudy obciążeń skrętnych niż w 
układzie z mopa zamkniętg i hamulcem. 

Urządzenie wyposażone w mechanizm różnicowy 
charakteryzuje się tym, że część nieobracaja-
ca się /6/ hamulca o zmiennym momencie hamowa-
nia, jest połączona poprzez przekładnię / 7 i 
8/ z obudowę /9/ mechanizmu różnicowego, a wi-
rująca część hamulca /5/ jest połączona po-
przez przekładnię /2 i 3/ z wałem /I/ układu 
mocy zamkniętej. /2 zastrzeżenia/ 

G0IM P. 257306 T 85 12 31 

Politechnika świętokrzyska, Kielce, Polska 
/Andrzej Oeżoweki, Jarosław Karpiński, Tomasz 
L. Stańczyk, Wojciech Kołodziej, Dan Otrębowski/ 

Sposób i układ do badania stateczności 
kierunkowej pojazdów kodowych, zwłaszcza 

samochodowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wygodnego 
i dokładnego określania stateczności kierun-
kowej pojazdów na stanowisku badawczym. 

Sposób badania stateczności polega na tym, 
że mierzy się kęty skrętu kół kierowanych 
przednich wokół sworzni zwrotnic, wywołujęc 
eiły działające na te koła tak, że badany 
pojazd dociąża się odpowiednio rozłożone masę 
obciężników i wytwarza się eiły hamowania na 
obwodach tych kół. Układ realizujący ten spo-
sób ąa co najmniej Jeden dźwignik /3/ zacze-
piony z jednej strony o klin oporowy / 2 / , a z 
drugiej o zespół dźwigni /A/, które poprzez 
mierniki siły /5/ oraz płyty nośne /6/, na któ-
rych ustawione eą koła przednie kierowane ba-
danego pojazdu /I/, wywołuję siły hamowania 
/Fhp/ na obwodach tych kół. /2 zastrzeżenia/ 

G0IN P. 253237 85 05 06 

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicz-
nej, Warszawa, Polska /Maria Suplińska, 
Ryszard Zerucki/. 

Urządzenie do mineralizacji prób 
środowiskowych i biologicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie całkowitej 
mineralizacji prób środowiskowych i biologie*-

nych przy użyciu promieniowania nadfioletowe-
go. 

Urządzenie zawiera zespół promienników /9/ f 

zamocowanych na płycie regulacyjnej /li/. Próby 
przeznaczone do mineralizacji, umocowane w uch-
wycie umieszcza się na płycie /6/ nad promien-
nikami. Urządzenie ma także zespół wentylacyj-
ny, złożony z wentylatora i kratek oraz zamk-
nięte jest obudowę /!/, która jednocześnie 
spełnia rolę osłony przed promieniowaniem. 

/I zastrzeżenie/ 

G0IN P. 253309 85 05 08 

Uniwersytet Slęski, Katowice, Polska /Adam 
Józefów/. 

Przyrzgd do pobierania próbek powietrza 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia przyrządu umożliwiającego ciągły przepływ 
powietrza i jego skuteczne wymieszanie z cie-
cze pochłaniajęcę. 

Przyrzgd do pobierania próbek powietrza 
według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
ma człon zasysajęco-pochłaniajęcy /A/ składa-
jęcy się z ejektora / 2 / z pompa /I/ oraz z 
pośredniego zbiornika /6/ wyrównująjcego stan 
cieczy w układzie i magazynującego ciocz poch-
łaniajęca gazy, przy czym ejektor / 2 / od stro-
ny podciśnieniowej jest połączony z miernikiem 
/5/ ilości przepływu powietrza i filtrem / 4 / , 
od strony nadciśnieniowej z pompę /!/ oraz od 
strony wylotowej z pośrednim zbiornikiem /6/. 

/I zastrzeżenie/ 

G0IN P. 253630 85 05 27 

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk, Polska 
/Janusz Szeleźniak, Piotr Jędrysik, Stanisław 
Miłosz/. 

Urządzenie do pomiaru zanieczyszczeń ciekłych 
i stałych w gazach 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia urządzenia do dokładnych i częstych pomia-
rów stężenia zanieczyszczeń ciekłych i stałych 
w gazach, zwłaszcza na statkach morskich. 

Urządzenie ma jedne pomiarowe komorę / 7 / 
usytuowane między dmuchawę /14/, a przestrze-
niami /4, 5, 6/, z których pobierany jest. gaz 
i poleczonych rurami dolotowymi / 8 , 9, 10/ po-
przez dwudrogowe zawory /I , 2, 3/ sterowane 
pneumatycznie. Zawory te są sterowane piloto-
wymi elektromagnetycznymi zaworami /li, 12, 
13/. Każda dolotowa rura jest połączona bez-
-pośrednio ze stronę ssęcę dmuchawy /14/ por 
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G0IN P. 253769 85 05 31 

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, Poleká 
/Alfred Polański/. 

Sposób oznaczania powierzchni aktywnych w 
katalizatorach nośnikowych i urządzenie 

do oznaczania powierzchni aktywnych 
w katalizatorach nośnikowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie oznaczania 
powierzchni aktywnych w katalizatorach w wa-
runkach równowagowych, przy użyciu względnie 
taniej aparatury. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że na 
odgazowaną przy użyciu pompy rotacyjnej próbkę 
zredukowanego katalizatora nośnikowego dozuje 
ale w sposób cięgły adsorbat /gaz pomiarowy/ 
pod zasadniczo stałym ciśnieniem i równocześnie 
mierzy się czas potrzebny do uzyskania ciśnie-
nia równowagowego manowarstwy adsorbatu na po-
wierzchni badanego katalizatora, a wielkość 
powierzchni odczytuje się z nomogramu określa-
jęcego zależność powierzchni od czasu. 

Urządzenie do oznaczania powierzchni aktyw-
nych, wyposażone w biuretę z badane próbka 
.katalizatora, pompę próżniowe 1 manometr, ma 
połączony kranami odcinającymi /7/ i /2/ z po»-

pę próżniowe /9/ i manometrem /I/, kalibrowany 
dozownik kapilarny /3/ z monostatem /5/ do 
doprowadzania adsorbatu na badane próbkę. 

Wynalazek ma zastosowanie do oznaczeń po-
wierzchni aktywnych nośnikowych katalizatorów 
niklowych, rutenowych, palladowych, miedzio-
wych itp. /3 zastrzeżenia/ 

G0IN P. 256185 T 85 11 08 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego -
Akademia Rolnicza, Warszawa, Polska /Beata 
Oust, Wiktor Pawłow8ki/. 

Sposób oznaczania wilgotności suszów 
roślinnych 

Sposób oznaczania wilgotności euszów roślin-
nych polega na tym, że rozdrobnione próbkę su-
szu ek8trahuje się w metanolu o znanej wilgot-
ności. 

Część współmierne ekstraktu przenosi się do 
zamkniętego naczyńka pomiarowego zawierajęcego 
jod wygenerowany z roztworu jodku potasu w 
mieszaninie metanolu i pirydyny zawierajęcej 
dwutlenek siarki, miareczkuje wygenerowanym 
jodem, a punkt końcowy miareczkowania określa 
na podstawie zmiany potencjału elektrod wskaź-
nikowych układu detekcyjnego. Zawartość wody 
w próbce określa się na podstawie matematycz-
nej zależności pomiędzy wilgotnością próbki i 
czasem generacji jodu. Ewentualna obecność 
związków współoznaczajęcych się z jodem elimi-
nuje się przez miareczkowanie części współmier-
nej ekstraktu w metanolowopirydynowym roztworze 
jodku potasowego. /% zastrzeżenie/ 

G0IN P. 257735 T 86 01 30 

Uniwersytet Ślęski, Katowice, Polska /Leszek 
Szapert, Andrzej Waszkiewicz/. 

Sposób sporządzania gazowych mieszanin 
wzorcowych oraz aparatura do stosowania 

tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie szybkiego 
i taniego sporzędzania mieszanin wzorcowych par 
i gazów. 

przez zwężki /15, 16, 17/. Żarówka w pomiaro
wej komorze /7/ jest połączona ze stabiliza
torem /20/ prądu, którego wejście poleczone 
jest z wyjściem całkującego układu /21/. 
Wejście układu całkującego /21/ poleczona jest 
przez analogowy klucz /22/ z wyjściem wzmac
niacza pomiarowego /23/, którego jedno wejście 
połączone jest z fotoogniwem w komorze pomia
rowej /7/, a na drugie podana jest wartość za
dana /U /. Klucz analogowy /22/ w celu stero
wania połączony jest z komutatorem /27/. 

/I zastrzeżenie/ 



44 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 24 /338/ 1986 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
ciecz z jednej strony poddaje s.iy ciągłemu 
działaniu ciśnienia o stałej wartości, a z 
drugiej strony wprowadza się do niej gaz, np. 
powietrze i poddaje odparowaniu łącznie z 
mieszaniem z tym gazem, aż do uzyskania par 
tej cieczy stanowiącej mieszaninę z Qazem. 
Aparatura potrzebna do stosowania tego sposobu, 
ma magazynujący zbiornik /I/, który z jednej 
strony jest zaopatrzony w oskalowana biuretę 
/3/, połączone poprzez zbiornik wyrównawczy 
/ 4 / , zawór /5/ z pompa /6/, a z drugiej strony 
w kapilarę /!/ z termicznym odparowywalnikiem 
/&/, zaopatrzonym w króciec /9/ do wprowadza-
nia gazu i króciec /10/ do wyprowadzania fi-
nalnego produktu w postaci mieszaniny pary z 
gazem. /2 zastrzeżenia/ 

GO1R P. 253488 85 05 20 

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych 
im. Komuny Paryskiej "TELKOM-ZWUT", Warszawa, 
Polska /Andrzej Niesłuchowski, Mirosław 
Hutnik/. 

Sposób kontroli stanu zasilania urządzenia» 
zwłaszcza telekomunikacyjnego 

Sposób polegający na przepatrywaniu przez 
komputer sterujęcy stanu wejść przepatrywacza 
elektronicznego, według wynalazku charaktery-
zuje sjię tym, że do zasilania przepatrywacza 
elektronicznego /P/, oprócz potencjałów /J31/ 
/J3n/, użyty jest również kontrolowany poten-
cjał /U/ zasilający część elektromechaniczne 
/C/ urządzenia poprzez zestyk /Z/ stycznika 
zasilającego /S/. Komputer sterujęcy /K/ uznaje 
informacje o istnieniu zasilania części elek-
tromechanicznej /C/ urzędzenia za prawdziwe, 
jeśli z góry określona liczba dowolnych wejść 
/Wl/ + /Wk/, a w szczególności jedno tylko do-
wolne wejście spośród wszystkich przepatrywa-
nych przez komputer sterujący /K/ pozosteja-
cych w spoczynku wejść /Wi/ + /Wk/ przepatry-
wacza elektronicznego /P/, Jest w stanie wska-
zującym na to. /I zastrzeżenie/ 

P. 253555 85 05 21 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P-248012 

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska 
/Stanisław Stryszowski/. 

Elektroda wewnętrzna układu do wykrywania 
uszkodzeń izolatorów 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie zwiększe-
nia stopnia wykrywalności uszkodzeń izolatorów. 
Elektroda według wynalazku na metalowym pręcie 
/I/ ma izolację /2/, na której usytuowany jest 
materiał półprzewodzacy w postaci tulejki /3/. 

/I zastrzeżenie/ 

G01R P. 253709 85 05 30 

Północny Okręg Energetyczny, Zakład Energe-
tyczny Olsztyn, Polska /Andrzej Sas/. 

Sposób i układ do lokalizacji zwarć w sieciach 
niskiego napięcia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie lokalizacji 
zwarć w sieciach niskiego napięcia. 

Sposób według wynalazku polega na wymuszeniu 
prędu w obwodzie zwartym i dokonaniu pomiaru 
wymuszonego prędu cęgami Oietza /I/. 

Układ według wynalazku zawiera transformator 
bezpieczeństwa /TR/, którego uzwojenie wtórne 
/II/ podłęczone jest do obwodu zwartego, a re-
gulacja prędu wyjściowego odbywa się poprzez 

G0IR 
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regulator tyrystorowy / 2 / , składający się z 
prostownika /Pr/ zawierajęcego diody /Dj/ -
0 4/, tyrystora /Ty/ i układu kluczującego / 3 / , 
zawierajęcego tranzystory /Tj/ i / T ^ , rezys
tory stałe R,/ i /R4/t rezystory zmienne /Rg/i 
/Rj/» /R

5/«
 o r a 2 kondensatory /C^/ i /Cg/. 

/2 zastrzeżenia/ 

GO IV P, 253597 85 05 23 

Katowickie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia 
Węgla Kamiennego "Mrucki", Katowice, Poleká 
/Zýgmunt Kierejczyk, 3erzy Ficek, Zdzisław 
świerkot, Bogusław Czorny/. 

Sposób wykrywania górniczych osobistych 
nadajników radiowych"zabúdowanych w lampach 
Re - 1Ź i urządzenie do stosowania tego 

sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu i urzędzenia umożliwiajęcyeh sku
teczne identyfikację osób wyposażonych w lampy 
Rc-12. 

sposób według wynalazku polega na tym, że 
w układzie częstotliwości radiowych /2/ doko-
•nuje się przemiany częstotliwości przy pomocy 
generatora lokalnego podnosząc częstotliwość 
pośredni? tak, aby uzyskać odpowiednio szero
kie pasmo przenoszenia. 

U>zędzenie składa się z anteny /!/, układu 
przemiany częstotliwości radiowych /2/ i ukła
du wykonawczego /3/ o regulowanym progu za
działania o rei z nastawnym czasie podtrzymania 
etyku wykonawczego. Urządzanie ma zasilacz 
napięć stabilizowanych /4/, stałych i prze
miennych. /2 zastrzeżenia/ 

G05B P. 253044 85 04 22 

Gwarectwo Automatyzacji Górnictwa "EMACJ" , 
Katowice, Pol»ka /Marek Mokrosz, Marek Hyrnlk, 
Andrzej Kot, vtózef Bajor, vVisdysltuv Mironowic? 
Leonard Pełczyński, Janusz Suchy, Krystian 
Żymełka/, 

Sterownik przemysłowy 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie kontroli 
i sterowania wybranych procesów technologicz-
nych. 

Sterownik przemysłowy według wynalazku za-
wiera blok sterlijęcy /I/ połęczony z blokami 
wejáciowo-wyjéciowymi /y za pomocą magistra-
li /li/ oraz blok multimodułu /?,/ połączony 
z blokami wprowadianla-wyprowadzania danych 
i sygnałów / 4 / za pomoce magistrali /I6/ ok-
reślonej typem użytego multimodułu / 2 / . Blok 
sterujęcy /I/ zawisra układ arytmetyczno-lo-
giczny /5/ połączony liniami inforituicyjno-
organizacyjnymi /6/ z układem pamięci progra-
m u /7/» układem pamięci danych /8/, buforem 
adresu przerwanie /9/, układem «separacji /iO/ 
i selektorem /12/. Blok wejécicwo-vvyjéciůw/ 
Zawiera układ rejestru maski /i"//» rejestr 

przyjęcia zgłoszenia /18/, układ konwersji 
sygnału strobujęcego /19/, separator technolo-
giczny /20/, selektory przerwania / 2 1 / , prze-
rzutniki wyselekcjonowanego zgłoszenia /22/, 
układ blokady impulsu strobujęcego /23/ i ko-
der adresu /24/. / I zastrzeżenie/ 

G05D P. 253619 85 05 24 

rar . Cukrownie Gdańskie, Cukrownia "Malbork", 
Malbork, Polska /DuLiusz Boba tyrwwi.cz, 
Zbigniew Kołodziejski, Leszek Siakierski/ . 

Układ regulacji przepływu cieczy, zwłaszcza 
soku buracznego w procesie technicznym 

cutTrowni 

Celem wynalazku jeat opracowanie układu 
regulacji przepływu cleczy , zapewniającego 
zmniejszenia rozbijania miazgi w soku dyfuzyj
nym i osadów w soku przed filtrami, zlikwido
wanie pienienia się soku oraz przedłużenie 
trwałości pomp i ich uszczelnień. 

Układ regulacji przepływu cieczy, charakte
ryzuje się tym, że ma pompy / l / o regulowanych 
obrotach, jako elementy wykonawcze automatyki, 
sterowane sygnałami / 2 / roboczymi, badż sygna
łami / 3 / interwencyjnymi w dowolnej ilości, 
przy czym pompy / l / sa połączone między sobs 
poprzez sygnały / 2 / robocze i sygnały / 3 / inter
wencyjne. /3 zastrzeżenia/ 

http://tyrwwi.cz
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G06F P. 253716 85 05 29 

Zakłady Urzędzeń Komputerowych "MERA-ELZAB", 
Zabrze, Polska /Marian Konsek, Andrzej Podeszfa/ 

Układ do adresowania pamięci mikrokomputera 

Celem wynalazku jest opracowanie układu do 
adresseji pamięci mikrokomputera, umożliwia-
jącego zastosowanie w jednym mikrokomputerze 
wielu procesorów oraz wykorzystanie równych 
systemów oprogramowania. 

Układ według wynalazku zawiera plik rejes-
trów strony /PP. ' przyporządkowanych kanałom 
DMA i co najmniej jednemu procesorowi, łado-
wanych z magistrali i wydających w odpowied-
nich cyklach jej pracy kod rozszerzenia na 
rozszerzona magistralę adresu, do której do-
łączone sa moduły pamięci składające się z 
bloku rozpoznania adresu /BRA/, poleczonego 
poprzez układ sterowania dostępem /USD/ z deko-
derem nośnika /ON/. Układ zawiera także blok 
przydziału magistrali /BPM/, przydzielający 
cykle pracy magistrali poszczególnym proceso-
rom tak, że przyporządkowane tym procesorom 
odpowiednie rejestry strony generuję kod roz-
szerzenia, uzupełniający obszar adresowy pro-
cesora do obszaru rozszerzonej magistrali. 

/3 zastrzeżenia/ 

P. 253694 85 05 28 G08B 
E05B 

Oanusz Niewiarow8ki, Słupsk, Polska /Janusz 
Niewiarowski/. 

Układ rozjžodowu.iacy urządzenie alarmowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia układu, który umożliwiałby, poprzez wybra-
nie zaprogramowanego szyfru, wyłgcznle elek-
tronicznego urządzenia alarmowego. 

Układ ma przerzutnik monostabilny zbudowany 
z elementów / R ^ C^/ oraz bramek /B 1 # B^, któ-
ry steruje bramkami /Bj, BĄ/ zasilającymi blok 
rozkodpwujacy. Naciśnięcie przycisku /Pn/ po-
wodują blokadę całego układu na czas określony 
elementami /R^, C^/, a naciskanie przycisków 

klawiatury /Pj.^Pg/ w kolejności ustalonej 

szyfrem pozwala na wyłączenie urządzenia alar-
mowego. /I zastrzeżenie/ 

G11C P. 253557 85 05 21 

Zakłady Elektroniczne "ELWRO", Wrocław, 
Polska /Zbigniew Gałgański, Krystyna Mizia, 
Gertruda Schubert, Krystyna Lorek, Czesława 
Ninard/. 

Układ sterowania dynamiczna, pamięcią, 
półprzewodnikowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sterowania 
dynamiczna pamięcią półprzewodnikowe w syste-
mach mikrokomputerowych o strukturze modular-
nej, wymagających szybkich pamięci operacyjnych, 

W układzie według wynalazku na wejście adre-
sowe arbitra /ARB/, poprzez pierwszy iloczyn 
/Il/i pierwsza sumę /Sl/, podawane jest żądanie 
cyklu zapisu lub odczytu. Na wejście odświeża-
nia arbitra /ARB/, poprzez pierwszy układ opóż-
niajęcy /UPl/, podawane Jest z przerzutnika 
mono8tabilnego /M/ żędanie cyklu odświeżania. 
Typ żędanego cyklu zapamiętany zostaje w rejes-
trze zgłoszeń /RROB/. Układ /USC/ generuje trzy 
sygnały określające sekwencje czasowa sterowania 
pamięcią. Pierwszy sygnał, poprzez drugi iloczyn 
/I2/, w czasie trwania cyklu roboczego generuje 
strob /RASC/ wyboru wiersza. Drugi sygnał /ADH/ 
steruje wyborem adresu dla cyklu roboczego lub 
poprzez czwarty iloczyn /I4/ generuje sygnafc 
/AOL/ wyboru adresu dla cyklu odświeżania. 
Trzeci sygnał generuje strob /CAS/ wyboru kolum-
ny dla cyklu roboczego. Zewnętrzny rozkaz /RRQ/ 
odświeżania informacji wprowadzany poprzez 
układ różniczkujący /UR/ na wejście zerujące 
przerzutnika monostabilnego /M/ umożliwia syn-
chronizację cyklu odświeżania z cyklem roboczym. 

/I zastrzeżenie/ 



Nr 24 /338/ 1986 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 47 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

HO1H P. 253727 85 05 31 

Instytut Organizacji, Zarządzania i Ekono
miki Przemysłu Budowlanego "ORGBUD", Warszawa, 
Polska /Bohdan Świętochowski, Edward 
świrkowski/. 

Wkład regeneracyjny do wkładek topikowych 
bezpieczników instalacyjnycn 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa
nia wkładu regeneracyjnego do wkładek topiko
wych bezpieczników instalacyjnych, umożliwia
jącego wielokrotne użycie porcelanowego korpu
su wkładki bezpiecznika instalacyjnego oraz 
jego okuć. 

Wkład według wynalazku składa się z rurki 
izolacyjnej /l/ zamkniętej z jednej strony 
zamknięciem górnym /2/, do którego przytwier
dzony jest poprzez drut" sygnalizacyjny /3/ 
wskaźnik zadziałania /4/, zaó z drugiej strony 
zamknięciem dolnym /5/. Rurka izolacyjna /l/ 
wypełniona jest wewnątrz gasiwem /6/, przy czym 
zamknięcie górne /2/ i dolne /5/ poleczone aą 
topikiem /7/, umieszczonym wewnątrz rurki /l/. 

/I zastrzeżenie/ 

H01H P. 253766 85 05 31 

Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Aparatury 
Precyzyjnej "FAEL", Zębkowice śląskie, Polska 
/Marian Ourczak, Mieczysław Grzęda, Wiesław 
Antal, Dan Brauer/. 

Przycisk o działaniu migowym zwłaszcza 
do kaset sterowniczych 

Celem wynalazku jest opracowanie prostej 
konstrukcji przycisku o łatwej technologii 
wykonania. 

Korpus przycisku /l/ ma otwór przelotowy 
/2/, a w nim sprężynę naciskowa /3/, która 
rozpycha kulki /4/. Każda kulka /4/ swa czasza 
/5/ osadzona Jest we wgłębieniu /6/ dociskacza 
/7/, który z jednej strony dwoma swymi wystę-

pami zaczepiony jest o kanałek obejmy /10/, a 
z drugiej strony umiejscowiony jest w kanałku 
/li/ korpusu przycisku / I / i dociśnięty pierś-
cieniem oporowym /12/ osadzonym w obejmie /1O/, 
Przycisk jest przeznaczony do ręcznego zalecza-
nia urzędzeń elektrycznych. /I zastrzeżenie/ 

H0IM P. 253725 85 05 31 

Politechnika śląska im. W. Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska /Stanisław Wolf, Mirosław 
Ooachimczak, Henryk Christoph, Aleksander 
Tuziemski, Oózef Widłak, Andrzej Hargesheimer, 
Teresa Polak, Barbara Mili, Tofia Tumidajska/.. 

Sposób odzysku kadmu i niklu ze zużytych 
akumulatorów kadmowo-niklowych 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie pełnego 
oddzielania kadmu od żelaza i niklu przy użyciu 
stosunkowo prostej eCifcratury. 

Sposób według wynuiazku polega na tym, że 
złom akumulatorów kadmowo-niklowych z ewentual-
nym dodatkiem składników'stopowych poddaje się 
dwustopniowemu procesowi w piecu indukcyjnym z 
regulowane temperaturę, przy czym w pierwszej 
fazie proces prowadzi się w temperaturze do 
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1250 K, w której następuje wolne odparowanie 
kadmu i jego związków, «j po całkowitym jego 
odparowaniu w drugiej fazie procesu tempera-
turę podnosi się do około 1673-1773 K, w któ-
rej następuje wytopienie żelazoniklu lub stali 
zawierajęcej nikiel. /I zastrzeżenie/ 

H01L 
G01R 

P. 253492 85 05 20 

Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa, 
Polska /Piotr Dumania, Tadeusz Król/. 

Sposób wykrywania defelctóc; masek układów, 
scalonych, zwłaszcza o regularnej 

konstrukcji 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wykrywa-
nia defektów masek roboczych i masek wzorco-
wych stosowanych w produkcji układów scalonych 
dużej skali integracji. 

W sposobie według wynalazku defekty masek 
wykrywane są na podstawie pomiarów parametrycz-
nych i funkcjonalnych struktur układów scalo-
nych znajdujących się na płytkach podłożowych 
oraz na podstawie analizy mikroskopowej uszko-
dzonych elementów 6trukrur. Analizie mikrosko-
powej poddawane sa elementy struktur na płyt-
kach podłożowych, na maskach roboczych oraz 
na maskach wzorcowych. /I zastrzeżenie/ 

H02H 
H02J 

P. 253686 85 05 29 

Politechnika śląska im. W. Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska /Henryk Szepe, Florian Krasucki, 
Dan Blaž, Andrzej Cholewa/. 

Układ elektryczny urządzenia tłumięcego 
nieliniowe drgania napięć, zwłaszcza w 

górniczych sieciach elëk~troenergotycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia układu rozróżniającego stan występowania 
zjawiska drgań nieliniowych napięć od ©tanu 
zwarcia doziemnego w sieci, działajęcego wybiór-
czo tylko podczas występowania napięć o często-
tliwości drgań bliskiej 25 Hz, a tym samym nie 
wpływającego niekorzystnie na działanie zabez-
pieczeń ziemnozwarciowych. 

Układ według wynalazku zawiera detektor częs-
totliwości /DC/, detektor amplitudy /DA/, blok 
sterowania /BS/, blok /BZ/ zabezpieczenia ciepl-
nego rezystora tłumięcego, zasilacz /Z/, rezys-
tor tłumiący /Rl6/ oraz łęcznik bezstykowy 
/V11/. /I zastrzeżenie/ 

P. 253512 85 05 20 

Zakłady Teleelektroniczne "Telkom-Telfa", 
Bydgoszcz, Polska /Ryszard Rozwalak, Dan 
Rumiński, Derzy Uhlenberg, Zdzisław Gutowski/. 

Przetwornica napięcia zmiennego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia przetwornicy napięcia zmiennego w oparciu 

0 typowe tranzystory mocy. 
Przetwornica zbudowana na bazie multiwibra-

tora i dwóch tranzystorów zewnętrznych charak-
teryzuje 6ię tym, że emitor tranzystora /Tl/ 
multiwibratora /I / połączony jest z baza tran-
zystora /T4/. Między kolektor tranzystora /T2/ 
1 plus źródła zasilania włączony jest dzielnik 
rezystórowy /RI/, /R2/. Punkt wspólny tych 
rezystorów poleczony je6t z bazę tranzystora 
/T3/. /l zastrzeżenie/ 

H02P P. 253529 85 05 22 

Politechnika Rzeszowska im. 3.,Łukasiewicza, 
Rzeszów, Polska /Kazimierz Buczek/. 

Energoelęktroniczny układ zasilania silnika , 
indukcyjnego w gwiazdę i trójkąt 

Wynalazek rozwiązuje problem poprawy współ-
czynnika mocy cos y" pracujących silników induk-
cyjnych, a tym samym oszczędności energii elek-
trycznej. 

Układ zawiera zespół czasowy /ZC/, sprzężony 
elektrycznie z zespołem rozruchu silnika /ZR/, 
którego wyjście jest dołączone do: wejścia /I/ 
blokady zaleczania w gwiazdę /BG/, wejścia /2/ 
układu załączania w gwiazdę /ZG/ oraz do wejścia 
blokady załączania w trójkąt /BT/. Wyjecie blo-
kady zaleczania w gwiazdę /ZG/ poleczone jest 
z wejściem zespołu opóźniajęcego zaleczanie w 
gwiazdę /ZOG/, którego wyjecie jest połączone 
z wejściem /3/ układu zaleczania w gwiazdę /ZG/, 
zaś wyjecie tego układu połączone jest z wejś-
ciem /4/ silnika /S/, przy czym wyjecie blokady 
zaleczania w trójka.t /BT/ sprzężone Jest z rçejé-
ciem /5/ zespołu opóźniania zaleczania w trójkęt 
/ZOT/. Z kolei Jego wyjecie poleczone jest z 
wejściem układu zaleczania w trójkęt /ZT/, któ-
rego wyjście poleczone jest z wejściem /6/ sil-
nika /S/, z którym sprzężony jest zespół pomia-
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ru mocy czynnej /PPC/, którego wyjście dołą-
czone jest do wejścia przetwornika moc - na-
pięcie /PPN/, sprzężonego z dyskryminatorem 
napięcia /DN/. Wyjście tego dyskryminatora 
połączone jest z wejściem /!/ zespołu opóź-
niającego zaleczenie w trójkąt /ZOT/ oraz 
wyjściem /8/ blokady załączania w gwiazdę 
/BG/. /I zastrzeżenie/ 

H02P P. 253741 85 05 29 

Zakłady Aparatury Spawalniczej "ASPA" 
im. Komuny Paryskiej, Wrocław, Polska 
/Zbigniew Duda, Paulina Hołownia, Roman 
Pysko, Andrzej Szczepaniak/. 

Układ elektronicznego sterownika prędkości 
obrotowej 

Przedmiotem wynalazku jest układ elektro-
niczny sterownika prędkości, zwłaszcza jedno-
fazowych silników komutatorowych prądu zmien-
nego. . 

Układ według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że zawiera mostek diodowy /Dl, 02, D3, 
D4/ zasilany napięciem sieciowym, do którego 
zacisków stałoprędowych jest dołączony tyrys-
tor /TY/ w połączeniu szeregowym z dławikiem 
/L/. Z biegunem dodatnim mostka jest połęczo-
ny dławik /L/, zaś z biegunem ujemnym katoda 
/K/ tyrystora /TY/, który jest wyzwalany ge-
neratorem relaksacyjnym stanowiącym odpowied-
nie połączenie tranzystorów /Tl/ i /T2/, o 
stałej czasowej zależnej od wartości rezystan-
cji rezystora /R/ i pojemności kondensatora 
/C/, pomiędzy które jest włączony poprzez dio-
dę /D/ obwód szerego połączonych rezystancjii 
zadajnika /Z/ o liniowej charakterystyce oraz 
rezystora /Rl/. Katoda /Kl/ diody /D/ jest 
włączona pomiędzy rezystor /R/ generatora re-
leksacyjnego i kondensator /C/, a anoda /Al/ 
diody /D/ jest włączona pomiędzy zadajnik /Z/ 
i rezystor /Rl/, który drugim końcem jest 
połączony z ujemnym biegunem mostka diodowego, 
Drugi koniec zadajnika poprzez rezystor /Rz/ 
jest połączony z dodatnim biegunem mastka 
diodowego. /3 zastrzeżenia/ 

H03H P. 253702 85 05 29 

Politechnika "Gdańska, Gdańsk, Poleká 
/Wojciech Toczek/. 

Szereoowy obwód rezonansowy RLC z symulowaną 
indukcyjnościę, zwłaszcza eliminator małej 

częstotliwości 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia szeregowego obwodu rezonansowego z symu-
lowaną indukcyjnoecię, zwłaszcza eliminators 
małej częstotliwości, o dużym tłumieniu częs-
totliwości rezonansowej. 

Obwód rezonansowy zawiera integrator oraz 
przetwornik napięciowo-prędowy. Przetwornik 

napięciowo-prędowy ma postać pary komplemen-
tarnych tranzystorów /TI,' T2/, przy czym baza 
jednego tranzystora /Tl/, stanowiącego stero-
wane źródło prądowe, połączona jest z masą. 
Baza drugiego tranzystora /T2/, stanowiącego 
obciążenie aktywne sterowanego źródła prądowe-
go, jest zasilana przez wtórnik emiterowy /T3/ 
napięciem z pierwszego odczepu rezystorowego 
dzielnika napięcia /R6, R7, R8/ włączonego po-
między napięcie zasilające a masę, zaś drugi 
odczep dzielnika napięcia połączony jest z 
wejściem nieodwracającym integratora /W3/, na-
tomiast emiter tranzystora /T2/ jest połączo-
ny ze źródłem napięcia zasilającego poprzez 
rezystor /R5/. Szeregowo z integratorem /W3/ 
włączony jest regulowany, opóźniający korektor 
fazy /R2, C2/ odseparowany na wejściu przez 
wtórnik napięciowy /Wl/ i na wyjściu przez 
wtórnik napięciowy /W2/. /2 zastrzeżenia/ 

H04B 
HÔ5K 

P. 253659 85 05 28 

Warszawskie Zakłady Telewizyjne, Warszawa, 
Polska /Dan Strzelczyk, Barbara Palusińska, 
Oerzy Rupiewicz/. 

Szufladkowy zespół programujący do sprzętu 
radio-telewizyjnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnie-
nia niezawodnego blokowania szufladki zespołu 
programującego w położeniu wsuniętym i jej 
zwalniania. 

Szufladka zespołu programującego zamocowa-
na jest przeauwnie w prowadnicy /I/. Element 
zapadkowy / 7 / mechanizmu blokującego zamocowany 
jest za pośrednictwem elementu sprężynującego 
/8/, osadzonego w prowadnicy /I/ szufladki /2/ 
w taki sposób, że w nie napiętym 6tanie ele-
mentu sprężynującego /&/ element zapadkowy / 7 / 
zajmuje położenie na linii równoległej do kie-
runku ruchu szufladki / 2 / względem prowadnicy 
/I/ i przechodzącej przez powierzchnię blo-
kującą labiryntowej krzywki na dolnej powierz-
chni szufladki / 2 / , z którą to krzywkę element 
zapadkowy /7/ współpracuje. 
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Element sprężynujący /8/ ma korzystnie postać 
sprężystego ramienia z elementem zapadkowym / 7 / 
zamocowanym w pobliżu jednego końca, zamocowa-
nego drugim końcem w prowadnicy /I/. 

/3 zastrzeżenia/ 

H04L P. 253505 85 05 21 

Państwowa Dyspozycja Mocy, Warszawa« Polska 
/Bogumił Rudnicki, Stanisław Olajnlk, Tadsusz 
Zadrożny/. 

Urządzenie do testowania i generaci i sygnałów 
« binarnych 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa-
nia urządzenia umożliwiajęcego odbiór i gene-
rację sygnałów binarnych, szeregowych lub 
równoległych o dowolnej szybkości transmisji 
i dowolnej długości słów, pozwalającego selek-
cjonować zapisywane lub odczytywane z pamięci 
RAM dane binarne, według dowolnie zaprogramo-
wanych kryteriów logicznych. 

Urzędzenie ma jedna wspólne pamięć typu RAM 
/!/ o przestrajanej pojemności od 1 do 512 lub 
więcej słów 16-bitowych, której obwody wyjścio-
we mogę być przełączane poprzez układ przełę-
czania /3/ na odpowiednie układy odbiorcze 
sygnałów szeregowych IN-S, równoległych IN-P 
lub programowanych wewnętrznie, zaé obwody 
wyjściowe tej pamięci powiązane eą poprzez re-
jestr buforowy / 2 / z układem wyjściowym szere-
gowym/12/, wyjściem równoległym OUT-P, ukła-
dem binarnej wizualizacji słów /13/ oraz po-
przez układ przełączania /3/ z układem tzw, sita 
logicznego /5/ obsługującego wejście lub wyjś-
cie pamięci RAM. 

Sterowanie zapisem i odczytom tej pamięci 
odbywa się za pomoce odpowiedniego układu ste-
rującego /8/, synchronizowanego sygnałami wejś-
ciowymi, a także sygnałem ustalajęcym długość 
słów szeregowych z bloku wyboru długości sło-
wa /li/ oraz sygnałem zezwalającym wybieranym 
z grupy różnych kryteriów logicznych sita lo-
gicznego /5/. Urzędzenie według wynalazku prze-
znaczone jest do obsługi i serwisu urządzeń 
telemechaniki cyfrowej, układów transmisji da-
nych oraz kontroli lub symulacji szeregowych 
i równoległych sprzęgów cyfrowych urzędzeń 
automatyki.z systemami komputerowymi. 

/2 zastrzeżenie/ 



II. W Z O R Y U Ż Y T K O W E 

DZIAŁ A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

AO1C W. 76691 86 02 25 

Zakłady Chemiczne "URANIUM", Międzywojewódz-
ka Spółdzielnia Pracy, Łódź, Polska /Kazimierz 
Karski, Bronisław Płaza, Zbigniew Gagodziński/, 

Skrzynka pikówka 

Wzór rozwięzuje zagadnienie opracowania 
skrzynki do pikowania rozsad. 

Skrzynka według wzoru użytkowego ma kształt 
prostokątnego pojemnika /I/, którego dłuższe 
boki /2/ i /3/ w jednají czwartej swej długości 
przechodzę w schodkowe wygięcie /4/ o kształ-
cie zbliżonym do litery "Z" i łaczac się z 
krótszym bokiem /5/ tworzę uchwyt /6/. W dnie 
/7/ są kwadratowe otwory /8/ oraz wzmocnienia 
tworzęce nóżki. /I zastrzeżenie/ 

A01D W. 76677 86 02 24 

Zakład Budowy Maszyn "ZREMB", Chojnice, 
Polska /Oogdan Pokorski/. 

Mechanizm przeniesienia napędu do zbieracza 

Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie uprosz-
czenia konstrukcji mechanizmu przeniesienia 

napędu do zbieracza pokosów. 
Mechanizm charakteryzuje się tym, że wzdłuż 

osi symetrii dyszla /6/, w płaszczyźnie jego 
pracy znajduje się koło łańcuchowe /4/ i zes-
pół sprzęgła /5/, połęczony następnie z wałem 
przegubowo-teleskopowym /I/, przy czym w boku 
dyszla /6/ w linii pracy łańcucha /9/ jest 
przepust /10/ ze ślizgiem /li/. 

/I zastrzeżenie/ 

A23N W. 76673 86 02 21 

Fabryka Maszyn Rolniczych "Agromet-Inofama", 
Inowrocław, Polska /Tadeusz Chojnowski, 
Bolesław Kwiatkowski, Adam Oagielski/. 

Kolumna parnikowa przewoźna 

Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie opra-
cowania kolumny sprzęganej z ciągnikiem rolni-
czym za pomoce zaczepu do przyczep jednoosio-
wych. 

Kolumna parnikowa przewoźna według wzoru 
charakteryzuje bię tym, żo ma wytworzacz pary 
/I/, płuczkę z transporterem pionowym / 2 / , 
zbiornik do parowania /3/, przenośnik wygarnia-
jący /A/ i gniotownik /5/, zamocowane na ramie 
podwozia /6/, która spoczywa na jednej osi z 
kołami jezdnymi /9/. /I zastrzeżenie/ 

A45C W 76467 86 01 23 

Adam Andrzejek, Marek Łuszczyński, Warszawa, 
Polska /Adam Andrzejek, Marek Łuszczyński/. 

Skarbonka 

Skarbonka według wzoru charakteryzuje się 
tym, że na spodzie przezroczystego korpusu /I/ 
w osi symetrycznego otworu wrzutowego, ma 
gniazdo pierścieniowe /3/ z kwadratowym wycię-
ciem /4/, mającym skośne naroża /5/ i przewę-
żone krawęd?.ie /la/ obejmowane tarczowe po-
wierzchnię pokrywki /6/ oraz Jej dwoma zaczepa-
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mi pazurkowymi /9/, ueytuowanymi naprzeciw 
prostokątnych wycięć / 8 / w pokrywce /6/. 

/2 zastrzeżenia/ 

A47H W. 76715 86 02 28 

Wojciech Marglewski, Kraków, Poleká 
/Wojciech Marglewski/. 

Roleta, zwłaszcza do okien kabin pojazdów 
samochodowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra-
cowania prostej i niezawodnej w działaniu ro-
lety do okien kabin pojazdów samochodowych. 

Roleta według wzoru charakteryzuje się tym, 
że ma rurowe obudowę /I/ o wąskim wzdłużnym, 
.rozcięciu na całej długości, osadzone obroto-
wo we wspornikach /3/, / 4 / , zaopatrzonych w 
zaczepy /5/, współpracujące z obwodami rowkami 
/6/ obudowy /I/ i zabezpieczające Je przed 
wysuwaniem się ze wsporników /3/, /*/, a znaj-
duj ęcy się wewnątrz rurowego wałka /!/ koniec 
śrubowej sprężyny /13/ osadzony Jest w zaciś-
niętych widełkach /I4/ trzpienia /12/. 

/i zastrzeżenie/ 

A61B W. 75137 86 02 27 

Roman Oołżycki, Krosno, Polska /Roman 
Dołżycki/. 

Wziernik laryngologiczny 

Celem wzoru jeet skonstruowanie wziernika 
laryngologicznego jednorazowego użytku. 

Zgodnie z wzorem użytkowym wziernik w 
kształcie lejka złożonego z dwóch wydrążonych 
stożków ściętych ma część walcowa / I / moleto-
wanę na całym obwodzie, zaopatrzone w uchwyt 
/ 2 / z podpórkę /3/ o prostym kształcie oraz 
po przeciwnej stronie wzmocnienie / 4 / , a.od 
strony wewnętrznej po stronie uchwytu / 2 / ma 
wybrzuszenie /5/. /3 zastrzeżenia/ 

A63C W. 77281 86 05 08 

Wrocławska Wytwórnia Sprzętu Sportowego 
"Polsport", Wrocław, Polska /Tadeusz Michalski/. 

Sworzeń ustalający zestaw kołowy wrotki 

Celem wzoru użytkowego jest uproszczenie 
kształtu sworznia i umożliwienie przy zastoso-
waniu prostych narzędzi demontażu połączonych 
nim elementów bez ich uszkodzenia. 
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Sworzeń /I/ wykonany w formie belki z prze-
suniętymi obu końcami, służy do rozłęcznego 
połączenia stopki lub piętki /2/ wrotki z 
uchwytem /3/ ośki kółka /5/ wrotki, a odpowie-
dnio ukształtowane końce sworznia /!/ pod wpły-

wem siły rozprężającej elastycznego, gumowego 
amortyzatora /4/, utrzymuję we właściwym poło-
żeniu względem siebie stopkę lub piętkę /2/ z 
uchwytem /3/. /I zastrzeżenie/ 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

BOiD W. 76267 85 12 27 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Technicznych Wyrobów Włókienniczych, Łódź, 
Polska /Grażyna Pigułowska, Andrzej Moraczewski, 
Grzegorz Romel, Andrzej Kuzitowicz, Ryszard 
Skibiński/. 

Przegroda filtracyjna do urządzeń 
filtracyjnych w przemyśle cukrowniczym 

Celem wzoru użytkowego jest skonstruowanie 
przegrody zmniejszającej straty cukru oraz 
zużycie kwasu solnego do wykwaszania przegrody 
filtracyjnej. 

Przegroda wykonana z surowców włókienni-
czych złożona jeet z.trzech warstw /I/, /2/ i 
/3/. Warstwy zewnętrzne /I/ i /2/ stanowi runo, 
a waV8twę wewnętrzne /3/ tkanina. Wszystkie 
warstwy połączone sa ze sobę trwale igłowaniem. 

/I zastrzeżenie/ 

BOIL 
BÖTF 

W. 76426 86 01 07 

Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska /Eugeniusz 
Czerniawski/. 

Wytrzasarka laboratoryjna 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra-
cowania wytrzęsarki nadającej cieczy zawartej 
w kolbach zafalowanie podłużne z dodatkowym 
zawirowaniem. 

Wytrzęsarka ma szeregowo rozstawione piono-
we pręty zamocowane na stałe do zewnętrznej 
powierzchni ruchomej płyty /i/ z nałożonymi na 
nich wymiennymi płaskimi nasadkami z otworami 

do przytrzymywania kolb na różnej wysokości 
oraz ma na podstawie /5/ zamocowane pośrednie 
koło /9/, połączone pasem klinowym z eloktrycz-
nym silnikiem /8/ i połączone dodatkowym pasem 
klinowym z pasowym kołem /ll/# połączonym z 
kolei poprzez sprzężony z nim widłowy uchwyt 
/13/ i ukośne ruchome ramię /14/ z pionowym 
ramieniem /15/, przymocowanym od spodu do pły-
ty /I/. Płyta /I/ przylega dociakowo do tocz-
nych łożysk /17/ zamocowanych do czterech pio-
nowych słupów /18/ przymocowanych na stałe do 
podstawy /5/. Podstawa /5/ ma nogi /6/ zaopa-
trzone od spodu w gumowe amortyzatory /7/. 

/2 zastrzeżenia/ 

BOIL W. 77457 86 06 02 

Derzy Strykier, Wesoła k/Warszawy, Polaka 
/Derzy Strykier/. 

Stojak do probówek 

Celem wzoru użytkowego jest umożliwienie 
wytwarzania w prosty sposób funkcjonalnych 
stojaków dla probówek o dowolnych średnicach. 

Stojak według wzoru yżytkowego charaktery-
zuje się tym, że składa'się z trzech częścit 
części górnej i środkowej oraz podstawy, usy-
tuowanych poziomo i połączonych pionowymi 
słupkami /3/. Część górna jest taka sama jak 
środkowa i składa się z elementów wzdłużnych 
/5/ oraz poprzecznych /&/ tworzęcych kratkę 
z trzema rzędami otworów /7/. Natomiast pod-
stawa złożona Jest z prostokątnej ramki /8/ 
mającej elementy poprzeczne /9/ oraz z elemen-
tów oporowych /10/, równoległych do dłuższych 
boków ramki /8/ i usytuowanych po dwa pod każ« 
dym z trzech rzędów otworów /7/ 

/I zastrzeżenie/ 
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BOIL W. 77458 86 06 02 

Derzy Strykier, Wesoła k/Warszawy» Polaka 
/Derzy Strykier/. 

Stojak do probówek 

Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie opra-
cowania funkcjonalnej i łatwej w wytwarzaniu 
konstrukcji stojaka do probówek. 

Stojak według wzoru użytkowego charaktery-
zuje się tym, że składa się z części górnej 
/Î/, części środkowej / 2 / oraz podstawy /3/ 
połączonych pionowymi słupkami / 4 / . Części 
/ I , 2/ złożone sa z elementów wzdłużnych i 
poprzecznych tworzących poziome kratki z dwo-
ma rzędami otworów o przekroju kwadratowym. 
Natomiast podstawa /3/ równoległa do części 
/ I , 2/ złożona jest z prostokątnej ramki z 
elementami oporowymi dla danej probówki. Ele-
menty oporowe równoległa do dłuższych boków 
ramki usytuowane są. po dwa pod rzędami otwo-
rów częeci /I, 2/. /I zastrzeżenie/ 

B01L W. 77459 86 06 02 

Oerzy Strykier, Wesoła k/Warszawy, Polska 
/0er2y Strykier/. 

Stojak do probówek 

Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie opra-
cowanie funkcjonalnej konstrukcji stojaka do 
probówek, możliwej do wytwarzania w prosty 
sposób i przy minimalnej ilości odpadów. 

Stojak według wzoru użytkowego charakteryzu-
je się tym, że składa się z pionowych elementów 
/I / o kształcie zbliżonym do litery omega, usy-
tuowanych w rzędzie w równych odstępach i po-
łączonych, mniej więcej w połowie swej wysokoś-
ci, z dwoma elementami wzdłużnymi / 2 / , na któ-
rych, w pobliżu elementów /I/, są ułożone gór-
ne elementy poprzeczne /3/, połączone z ele-
mentami / I , Z/, przy czym cztery symetrycznie 
rozmieszczone elementy /I/ 60 połęczone z dol-
nymi elementami poprzecznymi /A/, które z kolei 
są połączone z dwoma elementami oporowymi /5/ 
usytuowanymi wzdłużnie i tworzącymi oparcie 
dla denek probówek. Wszystkie poleczenia pomię-
dzy elementami /I , 2, 3, 4, 5/ są połączenia 
nierozłącznymi wykonanymi poprzez zgrzewanie. 

/I zastrzeżenie/ 

BOIL W. 77460 86 06 02 

Derzy Strykier, Wesoła k/Warszawy, Polaka 
/Jerzy Strykier/. 

Stojak do probówek 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie 
funkcjonalnego, prostego i taniego w wytwarza-
niu stojaka do probówek. 

Stojak według wzoru użytkowego charaktery-
zuje się tym, że składa się z pionowych ele-
mentów / I / w kształcie odwróconej litery U f 

usytuowanych w rzędzie iv różnych odstępach i 
połączonych z elementami wzdłużnymi: górnymi 
/ 2 / t zewnętrznymi, środkowymi / 3 / oraz dolnymi 
/5/. W miejscu styku każdego elementu /I/ z 
zewnętrznymi elementami /3/ znajduje element 
poprzeczny / 4 / , natomiast w czterech, symet-
rycznie względem poprzecznej, pionowej płasz-
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czyzny symetrii stojaka, rozmieszczonych 
punktach styku elementów /I/ z elementami /5/ 
znajdują się elementy poprzeczne /6/, do któ-
rych są zamocowane elementy oporowe / 7 / . 

/I zastrzeżenie/ 

BO5C W. 76682 86 02 25 

Antoni Sentek, Warszawa, Polaka /Antoni 
Sentek/. 

Mazak* do nanoszenia samopołyskowej politury 
na powierzchnię skóry lub tworzyw sztucznych 

Mazak nakładany na kołnierz pojemnika po-
litury o dowolnym kształcie ma u dołu rozsze-
rzona szyjkę /I/ z wgłębieniem / 2 / od jej wew-
nętrznej strony, środkowe część szyjki /3/ z 
ukośne eliptyczne przeponę / 4 / , częściowo 
przecięte wzdłuż swej dłuższej osi, prostokęt-
ny kołnierz /5/ usytuowany w górnej części 
szyjki mazaka, równolegle do przepony / 4 / oraz 
przyklejone do kołnierza gąbkę /6/. 

/I zastrzeżenie/ 

B21D W. 76086 85 12 03 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenerge-
tycznego "ELBUD", Zakład Konstrukcji Metalowych 
"Elbud", Wieleń, Polska /Zdzisław Kudliński/. 

Wykrojnik do otworów w kątownikach 

Celem wzoru jest skonstruowanie wykrojnika 
zapewniającego uzyskanie dużej dokładności 
wykonywania otworów. 

Wykrojnik do otworów w kętownikach wykony-
wanych na prasie zawiera podstawę wykrojnika 
/I/, obsadę matrycy / 2 / wraz z matryca /3/, 
zderzak wewnętrzny / 4 / , prowadzenie stempla 
/5/ i zderzak zewnętrzny zamocowany do obsady 
matrycy / 2 / . Podstawa /6/ zderzaka zewnętrz-
nego wykonana jest z kątownika wzmocnionego 
żebrami / 7 / , a w podłużnym otworze podstawy 
/6/ za pomoce śruby /&/ zamocowany jest obro-
towy krążek oporowy /9/. /3 zastrzeżenia/ 

B21J 
B303 

W. 76260 85 12 23 

Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu 
Technicznego "ZORPOT", Kraków, Polska 
/Włodzimierz Oaneczek, Zygmunt Duraszewski, 
Dózef Zięba, Zdzisław Sypik, Edward Łysonik, 
Oocek Łabuda, Leszek Sielski/. 

Prasa pozioma do produkcji nitów 

Celem wzoru użytkowego jest skonstruowanie 
prasy do produkcji nitów nakłuwanych metodę 
tłoczenia objętościonego. 

Prasa pozioma do produkcji nitów nakłuwa-
nych, mająca spęczak wstępnego formowania gło-
wy nita, spęczak wykańczajacy, kowadło z matry-
ca ucinajęca i matrycę formujące z wypychaczem 
charakteryzuje się tym, że w dzielonym kowadle 
umieszczona jest przesuwnie, podparta sprężys-
tymi elementami /5/ formująca matryca / 4 / f wy-
sunięta względem powierzchni kowadła o wielkość 
/y/ dobrana do głębokości nakłucia w trzpieniu 
nita, a wypychacz /O/ jest zaopatrzony w formu-
jące końcówkę /9/ odpowiadająca kształtowi na-
kłucia, przy czym wstępny spęczak,/10/ i wykoń-
czajęcy spęczak /li/ maję powierzchnie czołowe 
przesunięte względom siebie o wielkość /x/, 
dobrane do głębokości nakłucia w trzpieniu 
nita. /I zastrzeżenie/ 
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B210 W. 76261 85 12 23 

Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu 
Technicznego "ZORPOT", Kraków, Polska 
/Włodzimierz Janeczek, CJacek Łabuda, Zygmunt 
Ouraszewski, Oózef Zięba, Zdzisław Sypik, 
Edward Łysonik, Leszek Sielski/. 

Uchwyt zatrzaskowy 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie 
uchwytu do podtrzymywania nakłuwanego nita 
podczas usuwania go z matrycy prasy. 

Uchwyt zatrzaskowy według wzoru użytkowego 
charakteryzuje się tym, że podtrzymujące ra-
mię /6/ z półokrągłym wycięciem, zamocowane 
na dźwigni /5/ poleczonej ze sterującym krzyw-
kowym zeepołem /li/ jest zaopatrzone w zapad-
kowy zatrzask /&/ dociskany sprężynę /9/ i 
otwierany przez uderzenie w nieruchomy zderzak 
/10/ zamocowany do korpusu prasy. 

/I zastrzeżenie/ 

B23K W. 76712 86 02 28 

Zakłady Urządzeń Chemicznych "METALCHEM", 
Kościan, Polska /Marek Gucia, Ryszard 
Wawrzyniak, Henryk Szłapka/. 

Stanowisko do spawania wzdłużnego, zwłaszcza 
zwijek 

Celem wzoru użytkowego jest umożliwienie 
obustronnego spawania wzdłużnego elementów 
na jednym stanowisku. 

Stanowisko według wzoru składa się ze słupa 
nośnego / 2 / umieszczonego na wózku Jezdnym 
/l/ oraz obrotnika z dosuwana podkładka topni
kowe. Na słupie nośnym / 2 / znajdują się dwa 
wózki podestowe, górny /3/ i dolny /4/, do 
których przymocowane eę podesty, odpowiednio 
górny /17/ i dolny /18/, wyposażone w tory /19/ 
do przemieszczania automatów spawalniczych 
/20/. Przemieszczanie pionowe wózków jezdnych 
/3 i 4/ wraz z podestami /17 i 18/ po słupie 
nośnym /2/ odbywa się na zasadzie współpracy 

rolek /24/ z prowadnicami bocznymi /9/ i czoło-
wymi /10/ zamocpwanymi wzdłuż całej długości 
słupa nośnego /2/. Napęd wózków podestowych 
/3 i 4/ jest realizowany od irotoreduktorów /30/, 
poprzez przekładnie ślimakowe /31/ i przekładnie 
łańcuchowe. /5 zastrzeżeń/ 

B24B 
B23P 

W. 76606 86 02 12 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-
Mielec", Mielec, Polska /Tadeusz Ortyl, 
Bolesław Gołęb, Józef Zięba/. 

Przyrząd do wygniatania rowków na przedmiotach 
walcowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wygnia-
tania rowków wzdłużnych w półautomatycznym 
cyklu technologicznym na stanowisku ślusarskim, 
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Przyrząd ma głowicę /!/ stanowięcę przedłu-
żenie tłoczyska / 2 / osadzonego w otworze cy-
lindra /3/ korpusu / 4 / , stemple /5/ połączone 
za pośrednictwem krężków /!/ z bieżniami kli-
nowymi / 8 / i skierowane na przedmiot obrabiany 
/6/. Szczelna przegroda /9/ otworu cylindra 
/3/ i szczelnie osadzony na tłoczysku / 2 / tłok 
/10/ tworzę komorę sprężania /li/ z kanałem 
wlotowym /12/ w celu wykonania ruchu roboczego 
głowicy /I/ wgłęb osadzonych bieżni klinowych 
/&/, na głębokość wygniatanych rowków w przed-
miocie obrabianym /6/, a ruch powrotny głowicy 
/ l / w pozycję wyjściowe umożliwiają sprężyna 
tłoczyska /13/ i sprężyny stempli /14/. 

/I zastrzeżenie/ 

825B W. 76516 86 01 30 

Spółdzielnia Rzemieślnicza Usługowo-Produk-
cyjna, Rzeszów» Polska /Kazimierz Perchał, 
Kazimierz Świder, Eugeniusz Świder/, 

Korba klucza nasadowego 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie 
prostej konstrukcji korby przeznaczonej głów-
nie do odkręcania z dużym momentem obrotowym 
elementów śrubowych. 

Korbę klucza nasadowego stanowi pręt walco-
wy majęcy w połowie swej długości odsądzenie 
/I/ w kształcie zbliżonym do odwróconej litery 
"U", k.tórej jedno ramię jest nachylone pod 
ketem /cC / rozwartym w stosunku do osi pDZio-
mej korby,,a łęczęcy to ramię koniec / 2 / korby 
zaopatrzony jest w rękojeść /3/, umieszczone 
na nim obrotowo. 2 kolei drugi koniec / 4 / korby 
zakończony jest częścię kwadratowe /5/ z koł-
nierzem /6/, majęca wykonany poprzecznie otwór 
/ 7 / , w którym jest umieszczona sprężyna /8/ 
oraz zawelcowana w nim kulka /9/. Wymiary częś-
ci kwadratowej /5/ sa dostosowane do wymiarów 
gniazda zestawu kluczy nasadowych. 

;, /I zastrzeżenie/ 

B258 W. 76565 86 02 10 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego 
"PZL"-Mielec", Mielec, Polska /Paweł Hajnycz, 
Bogdan Łukaszek/. 

Przyrząd do wciskania kołków rozprężnych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wcis-
kania kołków rozprężnych do otworów montażo-
wych konstrukcji w miejscach trudnodostępnych. 

Przyrząd według wzoru charakteryzuje się, 
tym, że tłoczysko / 4 / siłownika pneumatycznego 
/3/, osadzone na rękojeści /I/, połęczone jest 
poprzez dźwignię krzywkowe / 7 / z prowadnicę 
/8/ zakończone zaczepem /9/ oraz z nałożonym 
na tę prowadnicę suwakiem /12/ do wykonania 
ruchu roboczego w kierunku zaczepu /9/. Ruch 
dźwigni sterujęcej /15/ wywołuje w poczatko-
wej fazie wstępny ruch roboczy suwaka /12/ z 
nałożonym na szpilkę /14/ kołkien rozprężnym, 
a w końcowej fazie docelowy ruch technologiczny 
suwaka /12/ z kołkiem rozprężnym. 

/I zastrzeżenie/ 

B25F W. 76492 86 01 28 

Przedsiębiorstwo Techniczno-Produkcyjne 
"UNITRA-UNITECH". Warszawa, Polska /Tadeusz 
Karp, Antoni Łoposzko/. 

Uniwersalna oprawka narzędzi ślusarskich 

Celem wzoru użytkowego jest skonstruowanie 
uniwersalnej oprawki zapewniającej wygodne 
posługiwanie się narzędziami ślusarskimi, 
zwłaszcza w przypadku wywierania nacisku na 
narzędzie z równoczesnym jego obrotem. 

Oprawka składa się z rękojeści / 2 / , która » 
na jednym końcu zaopatrzona jest w uchwyt 
wiertar6ki /I/ na odpowiednie narzędzie, zaś 
na drugim końcu w nakręcane tulejkę /3/, w któ-
rej w przelotowym otworze znajduje się teketo-
litowa wkładka / 4 / oraz łożysko toczne /5/. 
Na czołowych płaszczyznach pierścieni łożyska 
/5/ osadzono filcowe podkładkę /6/, a w otworze 
łożyska jest osadzony wałek wypukłej pokrywy 
/7/. Uniwersalna oprawka znajduje zastosowanie 
do prac oontażowych w przemyśle elektronicznya. 

/I zastrzeżenie/ 

B26B 
H02B 

W. 76707 86 02 27 

Zakłady Azotowe "Włocławek", Włocławek, 
Polska /Zdzisław Ogiński/. 

Nacinarka powłok kablowych 

Wzór użytkowy roziviezuje zagadnienie szyb-
kiego i bezpiecznego nacinania powłok kablowych, 
zarówno przy raontażu jak i demontażu przewodów 
w sieciach elektrycznych. 

Nacinarka powłok kablorrych zwłaszcza kabli 
plastycznych i przewodów do nacinania wzdłuż-
nego i po okręgu bez względu na średnice obra-
bianego kabla składa się z rękojeści /2/, w któ-
rej osadzony jest nóż /6/ o regulowanej za po-
stoca śruby /A/ głębokości cięcia, blokowany 
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we Właściwej pozycji przez nakrętkę /8/, a 
rękojeść /2/zakońcaona Jest czterema elemen-
tami /I/ rozwartymi o kat 90° tworzący kształt 
ostrosłupa. /1 zastrzeżenie/ 

B288 W. 76686 86 02 25 

Przedsiębiorstwo Obsługi Pozaprodukcyjnej 
Budownictwa Komunalnego "Pesop" - Pion Badawczo-
Wdrożeniowy. Czechowice, Polska /Andrzej 
Kotzian/. 

Forma do odlewania kilku elementów z betonu 

Forma do odlewania kilku elementów z betonu 
składa się z części "A" ruchomej i części "B" 
nieruchomej« połęczonych ze sobe zjednej stro-
ny za pomoce znanych złęczy, a z drugiej stro-
ny za pomocą zawiasów. Część "A" i "B" etanowi 
ściana przednia /I/ i ścianę boczna /2/ o ksz-
tałcie proetokęta, które połęczone sa ze soba 
trwale pod ketem prostym, ściana przednia /I/ 
ma pionowe rowki /3/, w których umieszczone są 
przegrody /5/, zaś do przedniej ściany /!/ 

części nieruchomej "B" obrotowo zamocowana jest 
ramka /7/, która zaopatrzona jest w listwy /8/ 
mające w środku znaczniki /9/. Przegrodę /5/ 
etanowi blacha o kształcie prostokąta o wyso-
kości większej od wysokości ściany przedniej 
/I/ i szerokości równej szerokości ściany bocz-
na j /2/ zaopatrzona w otwór /6/. 

/3 zastrzeżenia/ 

B30B 
B21D 

W. 76706 86 02 27 

Rybnicko-Oastrzębekie Gwarectwo Węglowe, 
Kopalnia Węgla Kamiennego "Borynia", Oastrzębie 
Zdrój, Polska /Norbert Pioseczny, Roman 
Gruszczyk/. 

Prasa do prostowania wsporników górnych trasy 
przenośnika 

Prasa według wzoru ma kadłub /I/, do które-
go zamocowany jest siłownik /13/. Oo siłownika 
/13/ przymocowany jest stempel /10/, który ma 
wypukłe powierzchnię robocze /li/, zaopatrzona 
w zestawy rolek /12/. 

Ze stemplem /10/ współpracuje matryca /6/, 
która ma wklęsła powierzchnię robocze /8/, 
zaopatrzone w zestawy rolek /9/. 

/2 zastrzeżenia/ 

B41F W. 76701 86 02 28 

Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa 
Książka Ruch" Zakłady Wklęsłodrukowe, Warszawa, 
Polska /Zdzisław Wojucki, Andrzej Żywicki, 
Mieczysław Szulik, Ferdynand Olesińeki/. 

Licznik egzemplarzy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania 
licznika egzemplarzy gazet. 

Licznik egzemplarzy stosowany jest na maszy-
nach rotacyjnych oraz na liniach paczkujęcych. 
Licznik wyposażony Jest w prowadzący wózek /I/ 
z przymocowana przegubowo płoza /3/, w której 
osadzona Jest zwrotna dysza /A/ z pneumatyczny-
mi przewodami /5/ i /6/. Zwrotna dysza /4/ ma 
kształt grzybka z zamknięte od góry komora /&/ 
i otworem /9/ w .części środkowej czaszy /1Q/, 
która ślizga się po grzbietach gazet /li/. 
Zasilajęcy przewód /5/ połęczony jest z insta-
lację sprężonego powietrza, a przewód /6/ z 
przetwornikiem /7/ impulsu ciśnienia na impuls 
elektryczny. /I zastrzeżenie/ 
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B65B W. 76663 86 02 20 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla 
Przetwórstwa Płodów Rolnych, Pleszew, Polska 
/Ryszard Florczyk, Bogdan Rajch, Roman 
Wróblewski/. 

Urządzenie do podnoszenia i opróżniania worków 

Celem wzoru użytkowego jest umożliwienie 
powolnego i równomiernego wysypywania cukru z 
worków do takich urządzeń jak mieszarki, wy-
parki itp. 

Urządzenie według wzoru ma pionowe kolumnę 
/4/, po której porusza eię kosz /I/ z workiem 
oraz umieszczona obok kolumny prowadnicę /7/, 
po której porusza się wodzik /6/ zwięzany dźwig-
nię /5/ z koszem /I/. W górnym odcinku prowad-
nicy /7/ znajduje się zderzak /9/, który po 
dojściu do niego wodzika /6/, przy ruchu kosza 
w górę, powoduje poprzez układ dźwigniowy stop-
niowe przechylanie kosza /I/ wraz z umieszczo-
nym ną nim workiem. /I zastrzeżenie/ 

B66C 
F16L 

W. 76690 86 02 25 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska 
/Danuta Zuchowska, Ryszard Steller, Stanisław 
Dziołak, Zygmunt Alenowicz, Oerzy Rachwał/. 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie 
funkcjonalnego pływaka do zabezpieczania przed 
zatonięciem rurociągów urządzeń do oczyszcza-
nia dna zbiorników wodnych. 

Pływak według wzoru użytkowego charakteryzu-
je się tym, że stanowi go pierścień /i/ z roz-
cięciem. /I zastrzeżenie/ 

B66O W. 76703 86 02 28 

Kazimierz Ludwik, Żarki - Letnisko; Leszek 
Bogusz, Marek Kasperczyk, Zawiercie, Polska 
/Kazimierz Ludwik, Leszek Bogusz, Marek 
Kasperczyk/. 

Wciągnik ręczny dwukraźkowy 

Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie opraco
wania funkcjonalnego wcięgnika ręcznego, dwu-
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Wciągnik ręczny, dwukrężkowy według wzoru 
użytkowego zbudowany z mechanizmu krężka ru-
chomego i mechanizmu napędowego« połączonych 
linę nośną oraz z zespołu haka stałego połę-
czonego bezpośrednio z mechanizmem napędowym, 
charakteryzuje się tym, że krężek stały /10/ 

ma kształt szpuli, której kołnierz /15/ ma na 
całym obwodzie wi'eniec zębaty, z którym współ-
pracuje zapadka napędowa /12/ zamocowana obro-
towo na dźwigni /li/ oraz zapadka blokująca, 
której ramię /17/ dociskane jeet sprężynę /19/, 

/5 zaatrzężeń/ 

D£IAŁ O 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

DO1B W. 76526 86 01 31 

Koszalińskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego 
"PŁYTOLEN", Koszalin, Polska /Dacek Kosmacz, 
Andrzej Kodym, Eugeniusz Piasecki/. 

Wytrzasacz 

Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie opra-
cowania konstrukcji dokładnego 1 niezawodnego 
w działaniu wytrzęsacza stosowanego w prze-
myśle lniarskim do oddzielania paździerzy od 
włókna. 

Wytrzęsacz składa się z ramy /I/, do któ-
rej przymocowano wspornik /2/, na którym osa-
czono wałki /3/ ułożyekowana w obudowach /4/. 
Do wałków /3/ przymocowano igły /5/ w taki 
sposób, że rzędy igieł pokrywaję się ze sobę 
w płaszczyznach prostopadłych i w płaszczyz-
nach równoległych. Ponadto listwy /6/J pomiędzy 
którymi poruszają/się wahliwie igły /5/ maję 
przekrój odwróconego trapezu i tworzę z po-" 

zlomem ramy /!/ kęt /oC/ równy 14fl8 stopni 
oraz sa na ramie /I/ ustalane za pomoce regu-
latorów /13/. /2 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ E 
BUDOWNICTWO» GÓRNICTWO} KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

E01D 
E04G 

W. 76647 86 02 18 

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych, 
Kielce, Polska /Andrzej Wilk, Stefan Dendrzajak, 
Lechosław Gazda, Leopold Gienza/. 

Urządzenie formulęce do wykonania 
betonowych ustrojów nośnych mostów 

Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie opra-
cowania urzędzenia do wykonywania odcinków 
mostu w sposób cięgły poprzez wypełnianie form 
mieszankę betonowe podczas każdego kolejnego 
cyklu produkcyjnego. 

Urzędzenie formujęce według wzoru składa 
się z formy dolnej, form bocznych i formy 
wewnętrznej poleczonych ze sobę wspólne pod-
stawę charakteryzuje się tym, że forma wew-
nętrzna ma belki poprzeczne górne /9/ mocowa-
ne z jednej strony nieprzesuwnie w przegubie 
sworzniowym /16/ dźwigara lewego /5/, a z dru-
giej strony oparte na baryłkowym sworzniu /17/ 
dźwigara prawego /8/ oraz belki poprzeczne 
dolne /10/ zawieszone nieprzesuwnie na wiesza-
kach stałych /18/ z jednej strony, a z drugiej 

__strbny, zawieszone _na_ wahliwych cięgnach /19/. 
Układ jezdny /15/ formy wewnętrznej ma wahacze~ 
/20/ z kołami jezdnymi /21/ zamocowane do ramy 
/13/ z jednej strony w przegubie sworzniowym 
a z drugiej strony zawieszone przegubowo na 

érubie /23/ wspóipracujęcej z nakrętkę /24/, 
połączona z trawersę /25/ osadzone na ramie /13/, 

/I zastrzeżenie/ 
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EO2D W. 76659 86 02 21 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Komunalnego« Przemyśl, Polska /Leszek Zajęć/. 

Element pośredni włazu studni kanalizacyjnej 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uprosz-
czenia konstrukcji elementu pośredniego włazu 
studni kanalizacyjnej. 

Element pośredni według wzoru charaktery-
zuje się tym, że ma kształt pierścienia, któ-
ry w górnej części ma wybranie / 2 / , tworzące 
półkę / 3 / , odpowiadajęce średnicy i wysokości 
pokrywy włazu, a w dolnej części ma zwężenie 
/ 5 / , zakończone stopka / 6 / , odpowiadajęce śred-
nicy i wysokości gniazda korpusu włazu. Wzór 
użytkowy ma zastosowanie przy nakładaniu kolej-
nych warstw nawierzchni ulic bez naruszania 
jej struktury. /I zastrzeżenie/ 

E02F W. 76540 86 02 05 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicz-
nego i Robót Fundamentowych "Hydrobudowa i", 
Nowy Dwór Mazowiecki, Polska /Jan Gieruszczak, 
Aleksander Kasprzyk, Olgierd Turalski, 
Władysław Włodarski, Władysław Maliszewski/. 

Osprzęt głębiarkowy-chwytakowy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra-
cowania osprzętu głębiarkowego - chwytakowego, 
mocowanego na podwoziu kroczącym podstawowej 
maszyny kafara, przeznaczonego do wykonywania 
głębokich szczelin w gruncie, zwłaszcza w miejs-
cach trudno dostępnych. 

Osprzęt głębiarkowy - chwytakowy według 
wzoru charakteryzuje się tym, że ma konstrukcję 
nośna, która stanowi wieża /!/ zwieńczona u 
góry, w zwieńczeniu znajduje się zespół krężków 
linowych / 2 / , rolkowe prowadniki /3/ przewodów 
hydraulicznych /16/ oraz zderzaki /4/ ograni-
czajęce wysokość podniesienia chwytaka /5/. 
Wieża /I/ podłączona jest u podstawy przegubowo 
do ramy nadwozia /6/ za pomoce uch /7/ zawie-
szenia wieży i ustalana za pomoce sztywnych i 
regulowanych złączami śrubowymi /10/ rurowych 
zastrzałów /8/, umocowanych Jednymi końcami do 
górnej części wieży /l/, drugimi zaś do kozła 
/9/ maszyny podstawowej kafara /li/, przy czym 
chwytak /5/ obciężony balastem /12/ jest zawie-
szony na linie /13/, przechodzącej przez zespół 
krężków linowych /2/. /I zastrzeżenie/ 

E04D W. 76662 86 02 20 

Ewa Pia8ecka, Wrocław, Polska /Ewa Piasecka/. 

Nakładka dociskowo-uszczelniajaca do 
mocowania płyt budowlanych, 2właszcza 

do pokrywania dachów 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania nakładki przydatnej do mocowania płyt 
budowlanych płaskich i falistych, umożliwiają-
cej lepsze uszczelnienie w miejscu mocowania 
płyt. 

Nakładka według wzoru ma podkładkę /I/ i 
przykrvwke / 2 / , która sa połęczone trwale ze 
sobę elastycznym paskiem ,/3/,,stanowięc razem 
Jedne wypraskę ze sprężystego tworzywa sztucz-
nego. Podkładka /I/ ma kształt półkulisty, 
zwrócony wypukłością do góry i dwa występy 
/6, 8/ współosiowe z otworem /4/. Górny występ 
/6/, na który jest nasadzona przykrywka /2/ w 
kształcie kapturka, ma powierzchnię zewnętrzne 
walcowe, natomiast dolny występ /8/ ma powierz-
chnię zewnętrzne stożkowe o małej zbieżności. 

/3 zastrzeżenia/ 
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E04F W. 76694 86 02 27 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicz-
nego i Robót Fundamentowych "HYDROBUDOWA", 
Nowy Dwór Mazowiecki, Polska /Derzy Madej, 
Marian Chomko, Zbigniew Pawelski/. 

Urządzenie do izolowania ścian pionowych 
papg samoprzylepne 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra-
cowania konstrukcji urządzenia do izolowania 
ścian pionowych papę samoprzylepna. 

Urządzenie składające się z zespołu wycię-
garki, zespołu przesuwu poziomego oraz zespołu 
przesuwu pionowego charakteryzuje się tym, że 
zespół wcięgarki /I/ osadzony jest na górnej 
półce /Z/ dwuteownika /3/ za pomoce wałków /4/ 
i rolek podtrzymujących /5/, a zespół przesuwu 
poziomego /6/ jest połączony z dolne półka /7/ 
dwuteownika /3/ za pomoce rolek podtrzymuję-
cych /8/, przy czym zespół /6/ połączony jest 
przegubowo z rura /9/, po której przesuwa się 
w"płaezczyźnie pionowej zespół przesuwu piono-

wego /10/ za pomoce rolek /Xl/. Zespół wcią-
garki /I/ i zespół przesuwu pionowego /10/ po-
łączone eę linę stalowe /12/, która za pomoce 
korby /17/ przez rolkę prowadzące /13/ nawija-
na jest na szpulę /14/, na której zamontowany 
jest mechanizm zapadkowy. Do zespołu przesuwu 
pionowego /10/ przymocowany jest na stałe drą-
żek /I5/, a całe urzędzenie mocowane jest do 
rozpór za pomoce obejm /16/. /I zastrzeżenie/ 

E04G W. 76481 86 01 23 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej, Chodzież, Polska /Roman Zamęcki/. 

Rusztowanie do remontu sal widowiskowych 

Celem wzoru Jest opracowanie konstrukcji 
rusztowania umożliwiającego remont sal wido-
wiskowych o pochyłej podłodze bez konieczności 
demontażu krzeseł. 

Rusztowanie według wzoru wykonane jest z ty-
powych rama /I/owych /I i 2/ o różnej wysokości, 
z których ram /I/ ma mechanizm regulacji wyso-
kości /3/. Ramy wyposażone sa w koła Jezdne 
/4/, w płaszczyznach ram /I i 2/ oraz w przys-
pawane, w płaszczyznach prostopadłych do ram 
/I i 2/, rurowe łączniki stabilizujące /5/ za-
kończone kołnierzami /6/ i połączone ze sobę, 
przy czym ramy /I 1.2/ maja śruby dociskowe 
/7/ blokujęce koła /4/. /I zastrzeżenie/ 

E21D W. 76675 86 02 21 

Dąbrowskie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia Węgla 
Kamiennego "Czerwona Gwardia", Czeladź, Polska 
/Bogusław Będkowski, Ireneusz Wróbel, Henryk 
Bokea, Czesław Kłusa/. 

Klamra górniczej obudowy tymczasowej 

Wzór użytkowy rozwlęzuje zagadnienie mocowa-
nia podcięgów w trakcie wykonywania obudowy 
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tymczasowej, przy zastosowaniu stropnic sta-
lowo-członowych. 

Klamra według wzoru użytkowego składa się 
z kabłakowego jarzma /I/, poleczonego z nim 
nierozłącznie zawiesia /2/ oraz sworznia /3/ 

osadzonego w otworze / 4 / wykonanym w zawiesiu 
/2/. Sworzeń /3/ zakończony jest z jednej 
strony łbem /5/, a z drugiej ma przelotowy, 
poprzeczn otwór /6/. /I zastrzeżenie/ 

DZIAŁ F 

MECHANIKA: OŚWIETLENIE; OGRZEV/ANIE ; UZBROJENIE ; TECHNIKA MINERSKA 

F04D 
FÏ53 

W. 76482 86 01 24 

Alicja Szatan, Sosnowiec, Polska /Alicja 
Szatan/. 

Dławnica 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie 
prostej i trwałej dławnicy, łatwej w montażu 
na wale wirnika pompy oraz w demontażu. 

Oławnica składa się z uszczelniającego pierś-
cienia /I/ o zewnętrznej powierzchni / 2 / stoż-
kowej, osadzonego w korpusie pompy /4/ uszczel-
niającego pierścienia /5/, majęcego wewnętrzne 
powierzchnie stożkowo-walcowe, zakończone opo-
rowym kołnierzem i śrubowej sprężyny /li/ stoż-
kowej, osadzonych na wale /&/ wirnika oraz z 
uszczelniajęcego pierścienia /10/ umieszczone-
go na oporowym kołnierzu pierścienia /5/. 

/I zastrzeżenie/ 

F16B W. 76687 86 02 25 

Przedsiębiorstwo Obsługi Pozaprodukcyjnej 
Budownictwa Kom. "PESOP" w Katowicach, Pion 
Badawczo-Wdrożeniowy, Czechowice-Oziedzice, 
Polska /Andrzej Kotzian/. 

Rozporowy zespół mocujgcy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra-
cowania rozporowego zespołu mocującego UIÍOZ-
liwiajęcego wielokrotne, pewno mocowanie róż-

nego rodzaju elementów do wykonanych z twar-
dego zwartego materiału ścian budowli. 

Zespół mocujgcy według wzoru charakteryzuje 
się tym, że ma tuleję rozporowa /3/ umiesz-
czane w otworze /2/ wykonanym w ścianie /I/ i 
wbi-jany do wnętrza tulei rozporowej /3/ kołek 
rozpierajęcy / 7 / . Umieszczana w otworze /2/ 
część tulei rozporowej /3/ Jest rozcięta wzdłuż 
na cztery części, a jej wewnętrzny otwór ma 
średnicę stopniowo zmniejszająca się w kierunku 
rozciętego końca. Na pełnej, nierozciętej częś-
ci tulei rozporowej znajduje 6ię gwint, na któ-
ry nakręcona jest nakrętka /4/ mocujęca przy-
twierdzany do ściany /I/ element /6/. Wbijany 
w tuleję rozporowe /3/ koniec kołka rozpiera-
jęcego /!/ ma kształt stożka ściętego. 

/3 zastrzeżenia/ 

F16K W. 75862 85 11 04 

Przedsiębiorstwo Inżynierii Usług Remontowych 
"Technorem", Kraków, Polska /Tadeusz Górski, 
Ryszard Belcarz/. 

Mechaniczny zawór oddechowy 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest mechaniczny 
zawór oddechowy przeznaczony do stosowania w 
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zbiornikach stojących podziemnych lub naziem-
nych z dachami stałymi jak również w zbior-
nikach z dachami pływającymi, w których prze-
chowywane są produkty naftowe. 

Celem wzoru Jest skonstruowanie zaworu za-
pewniającego prosta regulację podczas usta-
wiania wymaganego ciśnienia, małe opory prze-
pływu oraz znaczny prześwit zaworu w fazie 
całkowitego otwarcia. Mechaniczny zawór odde-
chowy charakteryzuje się tym, że obrotowe 
przegrody zamykajęce sa usytuowane w wałkach 
/2/ zakończonych wielorowkami, na których 
mocowane są koła zębate /5/ oraz dźwignie /6/, 
przy czym przegrody te sa ograniczone podczas 
obrotu za pomocą listew oraz ograniczników 
/8/ w kształcie cylindrycznych trzpieni. 

/2 zastrzeżenia/ 

F16K W. 76683 86 02 24 

Zakłady Porcelany Stołowej "Lubiana" w 
Łubianie, Kościerzyna, Polska /Bogusław 
Szlagowski/. 

Zawór zaporowy, grzybkowy 

Wzór użytkowy rczwięzuje zagadnienie uprosz-
czenia konstrukcji grzybka zaworu. 

Zawór według wzoru charakteryzuje się tym, 
że ma grzybek /3/, którego dolna powierzchnia 
/!/ uformowana jest w kształcie wypukłej cza-
ezy, zaopatrzony w wycięcia /5/ i /6/, oblapy 
gumę /4/ i współpracujący z wymiennym gniazdem 
/2/. /2 zastrzeżenia/ 

F17B W. 76657 86 02 19 

Bogdan Oasiak, Rybnik, Polska /Bogdan 
Oasiak/. 

Łącznik butIowy 

Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie uspraw-
nienia połęczenia butli gazowej z rampa insta-
lacji gazowej. 

Łącznik według wzoru ma skręconą spiralnie, 
metalowe rurkę /I/, zakończone z jednej strony 
kołnierzem /2/ wkręconym w kętowy rozdzielacz 
/3/, połączony rozłącznie z wlotowa końcówkę 
/5/. Przeciwległe rurka /I/ połęczona jest 
trwale z wylotowe końcówkę /4/, przy czym obyd-
wie końcówki /4 i 5/ maję osadzone przesuwnie 
gwintowane nakrętki /6/. Końcowe odcinki spi-
ralnej rurki /I/, umieszczone sa w tulejowych 
uchwytach /7 i &/, zamocowanych do kołnierza 
/2/ i wylotowej końcówki /4/, przy czym uchwy-
ty /4 i 5/ łączy zamocowana w nich rozłęcznie 
metalowa linka /9/ umieszczona wewnętrz spi-
ralnej rurki /I/. Rozwięzanie znajduje zasto-
sowanie w procesie rozprężania i przetłaczania 
gazów. /I zastrzeżenie/ 

F24C W. 76678 86 02 24 

Zakłady Sprzętu Grzejnego "Wrozamet", 
Wrocław, Polaka /Zbigniew Reder, Włodzimierz 
Bieroński/. 

Rama nośna palników nawierzchniowych 
w kuchni gazowej 

Celem wzoru Jest skonstruowanie ramy nośnej 
palników, której wykonanie może odbywać się na 
linii automatycznej z kręgów blachy. 

Rama charakteryzuje się tym, że ma jednolity 
uprofilowany korpus /I/ o zarysie prostokętnym, 
wyposażony pośrodku swej podłużnej osi w okrąg-
ły otwór /2/ o średnicy /3/ nie większej niż 
0,48 długości /5/ krawędzi długiej /4/ korpusu, 
a na krawędziach krótkich /&/ ma półkoliste wy-
cięcia /7/ o średnicy /&/ równej średnicy /3/ 
otworu okręgłego /2/, których środki są oddalo-
ne od środka otworu okręgłego co najmniej o pół 
długości /5/ krawędzi długiej /4/ 
- /2 zastrzeżenia/ 
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F24C W. 76689 86 02 26 

Bielskie Zakłady Wyrobów Elektro-Metalowych 
"Elektrometr", Bielsko-Blała, Polska /Józef 
Kaetelik, Witold Gwóźdź, Krzysztof Majewski, 
Marek Stefanoweki, Ganusz" Bubak, Henryk Kiecek/, 

Ogrzewacz akumulacyjny 

Celem wzoru użytkowego Jest skonstruowanie 
ogrzewacza z izolację termiczne w postaci osło-
nowej puszki, nie stykajęcej się z elementami 
stosu 1 ze ácianami obudowy ogrzewacza. 

Ogrzewacz składa się z prostopadłoeciennej 
obudowy /!/ wyposażonej w podstawę /2/, na 
której spoczywają elementy szamotowe /3/ two-
rzęce stosy / 4 / . Stosy te osłonięte sa puszka 
/5/, która złożona Jeat ż booznyçh ścian /6/ 
i czołowych ścian /7A/ sięgajęcych powyżej 
wysokości stosów/4/. Ogrzewacz akumulacyjny 
stosowany Jest do ogrzewania pomieszczeń. 

/3 zastrzeżenia/ 

F24H W. 76520 86 01 3O 

Dacek Krajewski, Franciszek Krztoń, Borek 
Nowy, Andrzej Baran, Słocina, Polska /Dacek 
Krajewski, Franciszek Krztoń, Andrzej Baran/* 

Grzejnik centralnego ogrzewania 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie 
prostej konstrukcji grzejnika centralnego og-
rzewania o dużej wydajności cieplnej. 

Grzejnik' składa się z dwóch kolektorów /I i 
2/ poleczonych ze sobę za pomocą układu rur 
/3/ użebrowanych spiralnie, usytuowanych w jed-
nym rzędzie równolegle względem siebie. 

/I zastrzeżenie/ 

F24H W.76651 86 02 20 

Stanisław Walczak, Kobyłka k/Warszawy, 
Polska /Stanisław Walczak/. 

Kocioł centralnego ogrzewania 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania konstrukcji kotła, umożliwiającego spala-
nie paliw o niższej Jakości. 
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Kocioł centralnego ogrzewania typu wodnego 
ma w komorze zasypowej /i/ ruszt /3/ w posta-
ci trójkątnych przewodów wypełnionych wodę 
oraz nad rusztem /3/ usytuowane elementy / 4 / 
o kształcie litery "T". W dolnej części kocioł 
ma otwarty otwór wlotowy /5/ oraz otwór wloto-
wy /6/ zamykany regulowane przesłonę /7/. W tyl-
nej części znajduję się kanały /8/, w których 
są elementy /9/ o kształcie krzywoliniowym oraz 
kanały /1O/, /11/, /12/ zakończone otworem spus-
towym /13/, zaopatrzonym w regulowane przesłonę 
/Î4/ oraz posiadające w dolnej części osadnik 
pyłów /15/. /I zastrzeżenie/ 

F25D W. 76206 85 12 19 

Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych, Dębica, 
Polska /Oerzy Mazur, Dan Głań, Dan Magdoń, 
Zygmunt Wawrzaszek, Władysław Wojtaszek, 
Andrzej Motyka, Tadeusz Gorazd, Jarosław 
Boruch, CJerzy Mika, Jan Szacik, Wiesław 
Zachorodny, Bogdan Prucnal, Stefan Wiercioch, 
Władysław Hadowski/. 

Urządzenie chłodnicze 

Celem wzoru użytkowego jest skonstruowanie 
urzędzenia chłodniczego, odznaczającego się 
łatwością instalowania go w pomieszczeniach 
z małymi przejściami transportowymi. 

Urządzenie jest przeznaczone do schładzania 
form i wtryskarek w przetwórstwie tworzyw 
sztucznych. Urządzenie ma ramę /I/ o kształcie 
prostopadłościanu, na której posadowiono roz-
łącznie, równo z obrysem ramy, skraplacz z 
wentylatorami /2/, przy czym dyfuzor wentyla-
torów skraplacza /2/ stanowi osłona górna skrap-
lacza /16/ i osłona boczna, zaś w ramie na dol-
nym poziomie usytuowano agregat sprężarkowy 
/3/, agregat ponpowy /4/, parowacz, zbiornik 
noánika zimna /6/, a w obiegu nośnika zimna, 
na wypływie z parowacza jest zabudowany bocz-
nikowo sprężynowy regulator ciśnienia /9/. 

/2 zastrzeżenia/ 

F28D W. 76041 85 11 29 

Łódzkie Przedsiębiorstwo Śt/downictwa 
Przemysłowego, Łódź Polska /Marian Gaca/. 

Wymiennik parowdyfflödnY 

Celem wzoru jest skonstrtrowania wymiennika 
pozwalejęcego na wykorzyetáfíe używanej już 
w procesach technologicznych pary wodnej o 
niskich parametrach energetycznych. 

Wymiennik parowo-wodny składa się z komory 
zewnętrznej /!/, do której doprowadzana Jest 
woda z instalacji przez króściec /3/ wlotowy, 
umieszczony u dołu bocznej ścianki i odprowa-

dzana przez króciec / 2 / znajdujący się w gór-
nej ściance, oraz z komory wewnętrznej, do 
której doprowadzana jest para wodna przez kró-
ciec / 7 / umieszczony w górnej ściance. Komora 
wewnętrzna /5/ ma na pionowych przeciwległych 
ściankach otwory, do których przyspawane są 
rury /6/ przechodzące przez wnętrze komory wy-
pełnione parę wodng. /I zastrzeżenie/ 

F28D W. 76469 86 01 22 

Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożyw-
czego "Spomasz", Kańczuga, Polska /Adam Lech/. 

Grzejnik do centralnego ogrzewania 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie 
prostej konstrukcji grzejnika przeznaczonego 
do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i biuro-
wych. 
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Grzejnik charakteryzuje się tym, że rury 
/9/ osłonięte są z obu stron profilami dużymi 
/1O/ w postaci arkuszy blachy, O szerokości 
mniejszej od długości rur wygiętych w kształ-
cie powtarzajęcych się płaskich zagłębień /li/ 
1 występów /12/ f przy czym zagłębienia te są 
etyczne do rur i połączone z nimi zgrzeinami 
/13/» a ponadto końce rur, w części bezpośred-

nio przylegajęcej do kolektorów, osłonięte są 
z obu stron profilami małymi /14/ w postaci 
pasków blachy wygiętej w kształcie powtarzaję-
cych się płaskich zagłębień /15/ i występów 
/16/, przy czym występy te są styczne do rur, 
a zagłębienia /15/ przeciwległych profili ma-
łych stykaję się ze sobę i są połęczone zgrze-
inę /17/. /2 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ G 
F I Z Y K A 

GO1L W. 76656 86 02 19 

Bogdan Daeiak, Rybnik, Polska /Bogdan 
Oasiak/. 

Próbnik ciśnienia gazu 

Wzór użytkowy rozwlęzuje zagadnienie opra-
cowania próbnika, umożliwiajęcego szybkie ba-
danie stanu napełnienia butli gazowych. 

Próbnik według wzoru ma wlotowy łęcznik /I/ 
zaopatrzony w nakrętkę /2/, połączony rozłęcz-
nie z rozdzielaczem /3/. Rozdzielacz /3/ ma 
wzdłużny kanał /4/ połęczony z manometrem /5/ 
i zamknięty zaworem. Zawór ma wystajęcy na 
zewnętrz trzpień /7/ zakończony pokrętłem /&/, 
którego przeciwległa, stożkowa końcówka /9/ 
mieści się w cylindrycznym otworze /4/ rozdzie-
lacza /3/ i odcina wylotowy pionowy odcinek 
/6/ kanału /4/. Rozdzielacz /3/ ma od spodu 
rozłącznie zamocowany uchwyt /10/. 

/I zastrzeżenie/ 

G0IN W. 76665 86 02 20 

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Poleká 
/Oacek Teichen/. 

Czujnik do pomiaru twardości materiałów, 
zwłaszcza metali 

Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie opra-
cowania urzędzenia do szybkiego przeprowadza-
nia nienlszczęcej kontroli twardości. 

Czujnik według wzoru, wyposażony w bijak 
przemieszczający się w prowadniku i współpra-
cujący z cewka indukcyjne, charakteryzuje eię 
tym, że ma walcowy bijak /!/ z zakończeniem 
etożkowo-kulistym, wyposażony w uchwyt /2/ o 
kształcie trzpienia, prowadnik /3/, który sta-

nowi dwustronnie otwarta rurka szklana umoco-
wana pomiędzy kołpakiem /4/ a kołnierzem opo-
rowym /5/ i urzędzenie blokujęce bijak /I/, 
składajęce się ze sworznia /8/ z gniazdem /9/, 
przycisku ręcznego /10/ i sprężyny spiralnej 
/li/, /I zastrzeżenie/ 

G 0 I N W. 76674 86 02 21 

Zabrzańskie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia 
Węgla Kamiennego "Pstrowski", Zabrze, Polska 
/Tadeusz Ramien, Henryk Wypych, Franciszek 
Osadnik, Horst Zenger/. 

Ręczna pompka ssaco-tłoczacą do pobierania 
prób gazďw 

Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie opra-
cowania pompki do pobierania pipetowych prób 
gazów kopalnianych na sucho, zwłaszcza zza tam 
pożarowych, izolacyjnych oraz z otworów kont-
rolnych. 

Pompka według wzoru ma dwie jednakowe ścian-
ki /I/ połęczone gumowe harmonijkę /Z/ rozprę-
żane sprężynami /3/, przy czym każda z tych 
ścianek /I/ na przeciwległych końcach ma gniazdo 
zaworowe z zaworem /A/, zakończone króćcem /5/ 

/I zastrzeżenie/ 
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GlOK W. 76136 85 12 11 

Tadeusz Szwarc, Gdańsk-Wrzeszcz, Polska 
/Tadeusz Szwarc/. 

Gwizdek sygnalizacyjny 

Celem wzoru użytkowego jest skonstruowanie 
gwizdka przeznaczonego do stosowania w ratow-
nictwie morskim, emitujęcego dźwięk o wymaga-
nej sile i chroniącego usta rozbitka przed 
obrażeniami w warunkach mrozu. 

Gwizdek charakteryzuje się tym, że powierz-
chnia zewnętrzna uetnika / 2 / ma warstwę ochron-
ny / 4 / natomiast ścianki boczne szczeliny akus-
tycznej /5/ ukształtowane ea promieniem /Rl/ 
równym promieniowi/R2/ przegięcia dolnej ścian-
ki / 8 / i wynoszących korzystnie trzykrotne gru-
bość /S/ szczeliny powietrza /&/, a promień 
przegięcia górnej ścianki / 7 / równy jest gru-
bości /S/ szczeliny powietrza /6/ 

/I zastrzeżenie/ 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

HO1H W. 76696 86 02 26 

Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu 
Urzędzen Elektrycznych Budownictwa "Elektro-
montaż". Bydgoszcz, Polska /Piotr Redmer/. 

Mechanizm zatrzaskowo-ustalajacy 
przełącznika programowego 

wielopozycyjnego 

Celem wzoru jest opracowanie prostej kons-
trukcji mechanizmu zatrzaskowo-ustalajęcego, 
odznaczającego się niezawodnością działania 
i funkcjonalnoscię w użyciu. 

Mechanizm ma tarczę ustalajęca /I/ z dzie-
sięciokętnym odsądzeniem / 4 / # na którym wyko-
nane sa kuliste wgłębienia, w których spoczy-
waję kulki /7/ dociskane tarczę górne /&/ po-
przez sprężynę /9/. Elementem ograniczajęcym 
martwy zakres pracy przełącznika sa dwa płas-
kie pierścienie blokady /10/ z występem /li/, 
współpracujęce z pionowo odgiętym języczkiem 
/15/. Obrotowe części przełącznika łożyskowane 
sa w zespołach łożyskowych składających się z 
tulejki z tworzywa /16/ z sześciokętnym otwo-
rem, mosiężnej tulejki /19/ z gwintem zewnęt- _ 
rznym /20/ i sześciokątnej nakrętki /21/. 
Mechanizm ma zastosowanie jako część wyposaże-
nia w obrotowych przełącznikach programowych 
stosowanych w układach sterowania prac« urzę-
dzen dźwigowych. /I zastrzeżenie/ 

6 8 
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H05K W. 76716 86 02 28 

Zakłady Teleelektroniczne "TELKOM-TELFA", 
Ëydgoszcz, Polska /Waldemar Tyłus, Zbigniew 
Osowicki/. 

Moduł urządzeń elektronicznych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra-
cowania modułu urządzeń elektronicznych, któ-
ry pozwalałby ha zwiększenie stopnia wykorz/s-
tania objętości obudowy urzędzenia elektronicz-
nego. 

Moduł Według w4oru zbudowany jest na płytce 
obwodów drukowanych. Płytka / I / ma na jedny ni 
boku wycięcie /4/, przy którym umieszczony jast 
wtyk / 2 / tâk Usytuowany, że jego elementy sty-
kowe /6/ nie wystaję poza krawędź płytki /!/. 
Na przeciwległym boku płytka /I/ ma podcięcie 
/5/ przeznaczone na elementy manipulacyjne /8/ 
i sygnalizacyjne /9/ modułu, a na pozostałej 
części tegö boku umieszczone eą uchwyty /3/. 

/I zastrzeżenie/ 

Nr BUP 

1/1986 

%0/1986 

12/1986 

13/1986 

Str. 

2 

58 

62 

15 

Nr zgłoszenia 

P. 252083 

W. 75374 

P. 254886 

P. 251077 

Oest 

Tadeusz Gołda, Edward 
Gorylewski, Dan Klimek, 
Stanisław Kloc, Grażyna 
Popieluch, Maria Trafae, 
Czesław Siwieć, Karol Sadura, 
Dózef Warzybok/. 

Oerzy Dankisz 

P. 254885 

Biuro Projektowo-Kon8truk-
cyjne Mechanizacji Budow-
nictwa "Zremb", Warszawa, 
Polska /Janusz Stańczyk, 
Ludwik Szymkowiak/. 

Powinno być 

Mieczysław Drwiła, Tadeusz 
Gołda, Edward Goryleweki, 
Dan Klimek, Stanisław Kloc 
Grażyna Popieluch, Maria 
Trafas, Czesław Siwieć, 
Karol Sadura, Dózef Warzy* 
bok/. 

Derzy Donkiez 

P. 254886 

Biuro Projektowo-Konatruk-
cyjne Mechanizacji Budow-
nictwa "Zremb", Warszawa, 
Polska i Przedsiębiorstwo 
Produkcji Sprzętu Budow-
lanego PROKOM, Międzychód, 
Polska /Danusz Stańczyk, 
Ludwik Szymkowiak/. 

SPROSTOWANIE 



WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WYNALAZKÓW OPUBLIKOWANYCH W BUP Nr 24/1986 

Nr zgłoszenia 

1 

253528 

253529 

253533 

253541 

253548 

253551 

253555 

253557 

253559 

253563 

253566 
253574 

253577 

253584 

253595 

253596 

253597 

253600 

253601 

253614 

253617 

253619 

253620 

253624 

253625 

253630 

253636 

253637 

253638 

253640 

253641 

253642 

253643 
253654 

253657 

253659 

253661 

253670 

253676 

253677 

253678 

253681 

253682 

253683 

Int.Cl4 

2 

F24H 

H02P 

E21F 

F42B 

B010 

D01H 
G01R 

GUC 
G0IM 

C07C 

F24F 

G01H 

F28D 

C07D 

F26B 

F03G 
G0IV 

C07C 

E038 

B21B 

B41D 

G05D 

E21F 

E04B 

B25D 

G01N 

C07C 

C07C 

E04B 

B25B 

B23P 

B23P 

E210 
B210 

A01B 

H04B 

C07C 

004H 

G01L 

C12P 

F16L 

B23B 

B65G 

B23P 

Strona 

3 

36 

48 

29 

38 

6 

24 

44 

46 

41 

16 

36 

39 

37 

19 

37 

30 

45 

17 

25 

7 

14 

45 

30 

26 

13 

42 

17 

17 

26 

12 

10 

10 

28 

8 

1 
49 

17 

24 

40 

23 

35 

8 

15 

11 

Nr zgłoszenia 

1 

241196 

246787 

251684 

251870 

252038 

252039 

252667 

252861 

253044 

253211 

253235 

253237 

253252 

253255 

253286 

253309 

253315 

253318 

253319 

253344 

253352 

253356 

253370 

253377 

253378 

253389 

253418 

253419 

253447 

253488 

253489 

253491 

253492 

253495 

253500 

253503 

253505 

253507 

253509 

253512 

253515 

253518 

253519 

253520 

ïnt.ČI4 

2 _ 

A61K 

A61B 

C07C 

C070 

e07O 

CO 70 

F23J 

B25J 

GO 58 

F168 

G01B 

G01N 

F16B 

F42C 

Ą61M 

G0IN 

006P 

F16B 

B24B 

Q01F 

C07D 

F160 

A61M 

Ç07F 

C07F 

B07C 

B23K 

B23K 

B23K 

G01R 

A61F 

C30B 

H01L 

F15B 

A23L 

G01K 

H04L 

E21B 

E21B 

H02M 

E210 

E210 

A23L 

E21B 

Strona 

3 

4 

2 

16 

18 

18 

18 

3 6 

13 

45 

32 

39 

42 

32 

3 8 

4 

42 

25 

33 

12 

24 

19 

34 

4 

22 

22 

7 

9 

9 

10 

44 

3 

23 

48 

31 

2 

40 

5 0 

27 

27 

48 

28 

28 

2 

27 
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1 

253686 

253692 

253694 

253697 

253698 

253702 

253703 

253705 

253706 

253709 

253712 

253715 

253716 

253717 

253718 

253720 

253723 

253725 

253726 

253727 

253729 

253732 

253741 

253743 

253750 

253752 

253756 

253757 

253758 

253764 

253765 

253766 

253769 

253892 T 

255694 

255779 T 

256014 

256016 

2 

H02H 

C09K 

G08B 

B65G 

F163 

H03H 

805D 

A21D 

B253 

G01R 

F16C 

B21H 

G06F 

B25B 

B01D 

F15B 

B25B 

H0IM 

F16L 

H01H 

F270 

B23Q 

H02P 

E21D 

C07H 

A62C 

B23K 

B23K 

A61K 

B61L 

F16P 

H01H 

G01N 

A23K 

C07C 

C07D 

C070 

C070 

3 

48 

23 

46 

15 

34 

49 

7 
2 

14 

44 

33 

8 

46 

12 

6 

31 

13 

47 

35 

47 

37 

11 

49 

29 

22 

5 

10 

10 

4 

15 

35 
47 

43 

2 

17 

20 

20 

20 

1 

256185 T 

256287 T 

256312 

256373 

256374 

257052 T 

257053 T 

257234 T 

257286 T 

257305 T 

257306 T 

257307 T 

257458 T 

257467 T 

257495 T 

257502 T 

257543 T 

257547 

257620 T 

257698 T 

257703 T 

257704 T 

257718 T 

257733 T 

257735 T 

257745 T 

257747 T 

257750 T 

257844 

258290 

258361 

258602 

258729 

258797 

259140 

259218 T 

259219 T 

259769 

2 

60 IN 

A628 

A61B 

C070 

C07D 

E04B 

£048 

A61B 

Á62C 

G0IŁ 

G01M 

FÍ5C 

C09B 

CÖ9J 

F16K 

C07H 

Á01C 

E21D 

C09D 

E02D 

A61B 

G01L 

G010 

F17D 

G01N 

B23C 

E05G 

F15B 

G0IF 

C09D 

B50Q 

B01D 

F16K 

E21C 

F16D 

B21H 

B21H 

E21F 

3 

43 

5 

2 
21 
21 
26 

26 

3 

5 

41 
42 

32 
23 

23 

34 
22 

1 
29 

23 

25 

3 

41 

40 

36 

43 

9 

27 

31 

39 

23 

14 

7 

34 

28 

33 

8 

8 

30 
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Nr zgłoszenia 

1 

75137 

75862 

76041 

76086 

76136 

76206 

76260 

76261 

76267 

76426 

76467 

76469 

76481 

76482 

76492 

76516 

76520 

76526 

76540 

76565 

76606 

76647 

76651 

76656 

76657 

76659 

76662 

76663 

Int.Cl4 

2 

A618 

F16K 

F28D 

B21D 

C10K 

F25D 

B210 

B21D 

B010 

BOIL 

A45C 

F28D 

E04G 

F04D 

B25F 

B25B 

F24H 

D0IB 

E02F 

B25B 

B24B 

E01D 

F24H 

G01L 

F17B 

E020 

E040 

B65B 

Strona 

3 

52 

63 

66 

55 

68 

66 

55 

56 

53 

53 

51 

66 

62 

63 

57 

57 

65 

60 

61 

57 

56 

60 

65 

67 

64 

61 

61 

59 

Nr zgłoszenia 

1 

76665 

76673 

76674 

76675 

76677 

76678 

76682 

76683 

76686 

76687 

76689 

76690 

76691 

76694 

76696 

76701 

76703 

76706 

76707 

76712 

76715 

76716 

77281 

77457 

77458 

77459 

77460 

Int.Cl4 

2 

G01N 

A23N 

G01N 

E21D 

A010 

E24C 

B05C 

F16K 

B28B 

F16B 

F24C 

B66C 

A01C 

E04F 

H01H 

B41F 

B66D 

B30B 

B26B 

B23K 

A47H 

H05K 

A63C 

B01L 

BOIL 

BOIL 

BOIL 

Strona 

3 

67 

51 

67 

62 

51 

64 

55 

64 

58 

63 

65 

59 

51 

62 

68 

58 

59 

58 

57 

56 

52 

69 

52 

53 

54 

54 

54 
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KOMUNIKAT 

URZĄD PATENTOWY PRL 

i n f o r m u j e 

že od r. 1985 opracowana jest nowa forma informacji sygnalnej: „Wy-

kazy danych bibliograficznych o dokumentach patentowych opracowane 

w układzie wg nazw zgłaszających —- uprawnionych z patentu". Wy-

kazy te sporządzane są w sposób skomputeryzowany z bieżących taśm 

magnetycznych INPADOC (zawierających informacje o zgłoszonych wy« 

nalazkach i udzielonych patentach w 52 krajach i organizacjach mię-

dzynarodowych) otrzymywanych w ramach Międzynarodowego Systemu 

Informacji Patentowej (MSIP). Powyższe wykazy dostarczane są w cy-

klach miesięcznych. 

Korzystanie z nich zapewnia szybką, bieżącą informację o aktywności 

wynalazczej wybranych firm. Wykorzystane mogą być także przy two-

rzeniu własnych kartotek zgłoszonych i opatentowanych wynalazków 

uporządkowanych wg nazw zgłaszających.niezbędnych przy prowadze-

niu badań podmiotowych. Występujące w wykazach dane o patentach-

-an a logach (tj. patentach udzielonych na ten sam wynalazek w różnych 

krajach) ułatwiają wstępną selekcję opisów wynalazków przeprowadzo-

ną pod kątem ich znaczenia w danej dziedzinie techniki (wynalazki 

uznane przez zgłaszającego za znaczące, zgłaszane są do opatentowania 

w większej liczbie krajów). 

Wykazy sporządzane są w układzie wg standaryzowanych nazw zgła-

szających - uprawnionych z patentu, przyjętych przez INPADOC. 

W związku z powyższym pożądane jest, aby użytkownicy zainteresowani 

ich otrzymywaniem w zamówieniach podawali standaryzowane nazwy 

firm (słownik nazw standaryzowanych jest udostępniony do wglądu 

w Zespole Informacji UP, Wydział Metodyki). 

Wykazy te dostarczane są na nośniku papierowym (kserokopia forma-
tu A-4) w cenie 20 zł za stronę. 

Informacji udziela i zamówienia przyjmuje Zespół Informacji Urzędu 

Patentowego PRL, Al. Niepodległości 188, 00-950 Warszawa, skr. poczl. 

203. tel. 25-80-01 w. 289. 256. 



K O M U N I K A T 

URZĄD PATENTOWY PRL 

p r z y j m u j e 

zamówienia na prenumeratę wykazów danych bibliograficznych o do-

kumentach patentowych» sporządzonych wg symboli Międzynarodowej 

Klasyfikacji Patentowej (IV edycja — Int. Cl.4). Wykazy te opracowane 

są w sposób skomputeryzowany na podstawie taśm magnetycznych 

INPADOC (zawierających informacje o zgłoszonych wynalazkach 

i udzielonych patentach w 52 krajach i organizacjach międzynarodo-

wych) otrzymywanych w ramach Międzynarodowego Systemu Informa-

cji Patentowej (MSIP). 

Korzystanie z wykazów zapewnia szybką i kompletną informację pa-

tentową z dowolnie wybranego zakresu tematycznego określonego wg 

symboli IV edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej (Int. CL4). 

Występujące w wykazach dane o patentach — analogach (tj. patentach 

udzielonych na ten sam wynalazek w różnych krajach) ułatwiają prze-

prowadzenie wstępnej oceny znaczenia wynalazków w ogólnym stanie 

techniki jak również zorientowanie się co do zasięgu jego ochrony. 

Użytkownicy zainteresowani otrzymywaniem wykazów danych biblio-

graficznych w układzie wg symboli Int. Cl.4 powinni w zamówieniu po-

dać tematykę ustaloną wg tych symboli i nazwy krajów. 

Wykazy dostarczane są w cyklach miesięcznych na nośniku papiero-

wym (kserokopia formatu A-4) w cenie 20 zł za stronę. 

Informacji udziela i zamówieni przyjmuje Zespół Informacji Urzędu 
Patentowego PRL/ Al. Niepodległości 188, 00-950 Warszawa» skr. poczt. 
203, tel. 25-80-01 w. 289 i 256. 



INFORMACJA 
o cenach I warunkach prenumeraty 

na 100?' r. — dla cftAaopitm 

„BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO" 
cenu prenumeraty; kwart. 1300 zl, póte. 2800 tlt rocznie 5200 zl 

W A R U N K I P R K N U M l S R A T Y i 

1. DLA OSÓB PRAWNYCH — INSTYTUCJI I XAKLADOW ?EACïl 

- InitytucJe I zaklady pracy zlokalizowane w miastach wojewodzkich i pozostałych mia-
stach, w których znajmują alę «łcdzlby Oddziałów R8W „Praia — KaJąikft — Ruch na-
mawiają prenumerata w tych addxiałach, 

— Instytucja | saklady pmey zlokalizowane w mlirjacowo^ciac^ fdsl« nia ma Oddtialéw 
RSW „Pniia — Książka — Ruch" 1 na terenach wlejakich eplaoaią prenumeratą w 
urzędach pocztowych i u doręczycieli. 

Ł DLA OSÓB FIZYCZNYCH — INDYWIDUALNYCH PRENUMERATOROWI 

— ORoby fizycznie zamieszkałe na w a l w miejscowościach gdzie nie ma oddziałów R8W 
„Prasa —- Książka — Ruch", opłacają prenumeratę w urzędach pecitewycłt I u d#« 
ręcnycieli, » 

~ osoby fłsyctne zamieszkałe w miastach — «icdzlbach Oddziałów RSW „Prut* — Książ-
ka — Ruch", opłacają prenumeratę wyłącznie w «rsędach pocztowych nadawcze-od-
dawczych wiaioiwych dla miejsca zamieskzania prenumeratora. 
Wpłaty dokonują używając „bi&nkietu wptaty" na rachunek banków/ mlejfceweft CHI» 
działu R8W „Prasa — Kfiązk» — Euch". 

t. Prenumeratę te zleceniem wysyłki »a granicę przyjmuje RSW „Prasa ~ Ksląik* — Ruch", 
Centrala Kolportażu Prasy S Wydawnictw, ul.*Towarowa 28, 00-950 Warszawa, konto NBP 
XV Oddział w Warszawie Nr 1153-201045-130-11. Prenumerata se zleceniem wysyłki M 
granicę pocztą zw ŷktą jest droissa od prenumeraty krajowej o 50% dla slecenlodawcow 
Indywidualnych I «\l00% dla »iecających instytucji i zakładów pracy. 

TERMINY PRZYJMOWANIA PRENUMERATY — na kraj I sagrantcę; 

— do dnia 10 listopada DA I kwartał, 1 półrocze roku aasłępneso orat calf rok następny, 

— do dnia pierwszego każdego miesiąca poprzedzającego okre» prenumeraty roku bielącego. 


