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Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 19 paździer
nika 1973 r. o wynalazczości /Dz.U.PRL Nr 33, poz. 177/ - dokonuje zgłoszenia w "Biu
letynie Urzędu Patentowego" o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłosze
nia o zgłoszeniach drukowane w "Biuletynie" podane sa w układzie klasowym według sym
boli Int. C l 4 i zgodnie z § 27 ust. 4 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego PRL
z dnia 12.XI.1964 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych /MP z 1984 r.
nr 26, poz. 179/ zawierają następujęce dane:
- oznaczenie klasy i podklasy według symboli IV edycji międzynarodowej klasyfikacji
patentowej, tj. Int. C l 4 ,
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za 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 figura rysunku najlepiej obra
zujące wynalazek lub wzór użytkowy,
- liczbę zastrzeżeń.
.
Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym według symboli Int. Cl podaje się wy
kaz zgłoszeń opublikowanych w danym numerze w układzie numerowym.
xxx
Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały ozna
czone literę T za numerem zgłoszenia. Jeżeli po dniu takiego ogłoszenia zostanie
złożony wniosek o udzielenie patentu /art. 26 ust. 3 u.o.w./ Urząd Patentowy ogła
sza o wniosku w "Wiadomościach Urzędu Patentowego".
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, osoby trzecie
mogę:
1/ zapoznać się ze wskazanym opisem wynalazku lub wzoru użytkowego, zastrzeżeniami
patentowymi lub ochronnymi i rysunkami oraz sporzędzić z nich odpisy;
2/ w terminie sześciu miesięcy - nadsyłać do Urzędu Patentowego swoje uwagi co do
istnienia przeszkód uniemożliwiajacych udzielenia patentu /prawa ochronnego/.
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym /dokumentacja dowodowa/ i praw
nym uwagi należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres : Urząd Patentowy PRL 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, Al. Niepodległości 188.
Informuje się, że odbitki kserograficzne dokumentów wymienionych w pkt. 1 można
zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy:
a/ podać numer "Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer stronicy,
b/ wskazać numer zgłoszenia, klasę patentowe i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego.

Urząd Patentowy podaje do wiadomości konta w NBP
1. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111§ 77 - opłaty związane z reje
strację i ochronę wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych,
znaków towarowych;
opłaty za zażalenia i odwołania
2. Urząd Patentowy PRL - NBP
O/M w Warszawie
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 77 rozdz. 7811
§ 43 - wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw
§ 44 - wpłaty za usługi poligraficzne i mikrofilmowe
3. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie
konto: 1052-2583-139-32 - wpłaty za powołanie biegłego.
Warunki prenumeraty podano na III stronie okładki.

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

W Y N A L A Z K I

DZIAŁ

A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

A01D

P.

254927 T

85 08 09

Fabryka Maszyn Żniwnych im. Marcelego
Nowotki, Płock, Polska /Tadeusz Dąbkowski,
Zdzisław Kalinowski, Czesław Mucha, Józef
Szponar, Edward Wasilewski/.

AOIK

256835

85 12 15

Pierwszeństwo: 34 12 17 - Węgry /nr 4699/84/
Dozsa György Mezőgazdasagi Tarmelöszövetkszet,
Rém, Węgry.

Układ młócąco - separujący, zwłaszcza w
kombajnie zbożowym
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruo
wania układu majęcego małe wymiary i znacznie
większe przepustowość w porównaniu z układami
znanymi.

P.

Sposób intensywnego tuczenia jagniąt
Celem wynalazku jest opracowanie skutecznej
metody tuczenia jagniąt, zapewniającej bezpiecz
ne przejecie od pożywienia o wysokiej zawartości
surowego włókna do pożywienia o dużej zawartości
węglowodanów. Sposób intensywnego tuczenia jegnięt przez wypasanie a następnie racjonalne
karmienie w owczarni polega na tym, że ssące
jagnięta hoduje się i wypasa na pastwisku aż do
osięgnięcia przez nie ciężaru ciała 18-30 kg,
następnie karmi przystosowującym do tuczenia
pokarmem, składającym się z 10-60% kukurydzy,
5-35% pszenicy, 10-60% maczki lucerny, 5-15%
słonecznika, 2-8% drożdży paszowych, witamin,
substancji mineralnych i mocznika, w owczarni
opasowej w okresie od 1 do 11 dni, korzystnie
od 5 do 10 dni, po czym stosuje zwykle używane
karmienie jednocześnie zaopatrując zwierzęta
w potrzebne ilość wody do picia i soli do liza
nia.
/I zastrzeżenie/
AOIN

P,

253848

85 06 05

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa,
Polska /Janusz Ostrowski, Maria Turos-Biernacka,
Józef Rola/.
Środek chwastobójczy
Układ młócęco-separujacy, zwłaszcza w komrbajnie zbożowym z poprzecznie usytuowanym zes
połem nłócacym ma za zespołem młócęcym aktywny
zespół separujęcy złożony z szeregu bębnów
opasanych na części obwodu klepiskami ruszto
wymi przy czym pierwszy jjst bęben palcowy / 4 /
o średnicy zbliżonej do średnicy bębna młócę-••
cego /l/« a pozostałe bębny łopatowe / 6 / o
średnicy mniejszej od bębna palcowego /A/ usy
tuowane aą szeregowo za nim.
W zespole separujęcym szczeliny robocze
między bębnami łopatowymi / 6 / a klepiskami / 7 /
ea większe na wylocie niż na wlocie. Szerokość
wszystkich elementów układu Jest jednakowa.
/3 zastrzeżenia/

środek chwastobójczy zawiera jako substancję
czynna mieszaninę /3~roetoksykarbanyloamin0fenylo/-N-/3'-metylorenylo/-karbaminianu czyli fenemdifam z /3-etoksykarbanyloaminofenylo/-N-fenylokarbaminianem czyli desmedifamem oraz z me
ty losu1fonianem 2-etoksy-2,3-dwuhydro-3,3-dwumetylo-5-benzofuranylem czyli etofurnesatem i z
4-trój fluorometylo-2,6-dwunitro-N'N-bis-/n-propylo/ anilinę czyli trifluralinę.
środek według wynalazku działa selektywnie
w uprawach buraka cukrowego, pastewnego i ćwik
łowego i Jest skuteczny w niższych dawkach niż
przewiduję to zalecenia rolnicze dla poszcze
gólnych herbicydów wchodzęcych w skład miesza
niny.
/I zastrzeżenie/
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A01N

P. 253895

85 06 11

Janusz Świętosławski, Jaworzno; Kazimierz
Zając, Łódź; Jan Święch, Pszczyna, Polska
/Janusz Świętosławski, Kazimierz Zając, Jan
Święch/.

A23C

AOIN

P. 257016 T

85 12 20

Politechnika Łódzka, Łódź; Instytut
Warzywnictwa, Skierniewice; Instytut Ekologii
PAN, Dziekanów Leśny, Polska /Henryk Struszczyk,
Stanisław Kotliński, Tadeusz Skwarski, Jan
Narkiewicz - Jodko, Olgierd Nowosielski, Józef
Maciejewski/.
Sposób wytwarzania modyfikowanej zaprawy
nasiennej
Sposób wytwarzania modyfikowanej zaprawy
nasiennej za pomoce znanych 2apraw zawierają
cych pestycydy, regulatory wzrostu czy skład
niki pokarmowe polega na tym, że do znanej zap
rawy nasiennej wprowadza się chitozan^ o śred
niej masie czas toczkowej 50 000 - 2 000 000 i
stopniu deacetylacji wyższym od 35% korzystnie
w postaci roztworu o stężeniu 0,01 do 3% wago
wych polimeru w wodnych roztworach kwasów orga
nicznych, jak kwas octowy, cytrynowy badż mle
kowy w postaci żelu mikrokrystalicznego hitozanu o rozwiniętej powierzchni wewnętrznej o stę
żeniu polimeru 0,1 - 10% wagowych, o wskaźniku
wtórnego pęcznienia wynoszęcym 500 - 5 000% f
w ilości 0,0001 - 2,0% wagowych, polimeru do
masy nasion, a nadto wprowadza się ewentualnie
środki adhezyjne w ilości 0,01 - 5,0% wagowych,
korzystnie w postaci polimerów lub kopolimerów
akrylowych, oraz ewentualnie środki powierzch
niowo czynne, w ilości 0,01 - 1,0% wagowych, do
masy nasion, korzystnie w postaci politlenków
bądź sulfonowanych fenoli, po czym tak otrzy
mana modyfikowane zaprawę nasienne pokrywa się
lub natryskuje nasiona.
/I zastrzeżenie/

A23B

P. 254604

P. 254582

85 07 16

Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn,
Polska /Aleksander Surażyński, Józef Żuraw,
Władysław Chojnowski, Jerzy Rymaszewski,
Zdzisław Jęsiak, Zbigniew Śmietana/.

Lakier owadobójczy, zwłaszcza do zwalczania
muchy domowej
Lakier według wynalazku składa się z mie
szaniny sacharozy, insektycydu, ewentualnie
w kompozycji z synergetykiem i/lub atraktanem,
pigmentu i wody, przy czym stosunek wagowy
fazy stałej do wody wynosi od 3:1 do 5:1.
/2 zastrzeżenia/
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Sposób wytwarzania sera twarogowego
Wynalazek rozwięzuje zagadnienie skrócenia
procesu technologicznego i zwiększenie wydaj
ności produkcji sera twarogowego.
Sposób wytwarzania sera twarogowego przez
,
pasteryzację mleka, koagulację i prasowanie
charakteryzuje się tym, że mleko spasteryzowa- .
ne schładza się do temperatury 50-70°C najko
rzystniej 60°C i w tej temperaturze prowadzi się
koagulację przy pH 4,8-5,8 najkorzystniej 5,05,2 za pomoce kwasów dopuszczonych do stosowa
nia w technologii żywności lub/i ukwaszonej
serwatki, po czym wytręconę masę twarogowe od
dziela się od serwatki i poddaje sprasowaniu
w znany sposób.
/I zastrzeżenie/
A47C

P. 254511

85 07 12

Centrum Naukowo-Badawcze Spółdzielczości
Inwalidów Centralnego Związku Spółdzielni
Inwalidów, Warszawa, Polska /Konstanty Turek,
Janusz Gwardys/.
Krzesło przemysłowe do urządzeń
wytwarzających pole elektromagnetyczne
wysokiej częstotliwości
Krzesło przemysłowe do urzędzeń wytwarzajęcych pole elektromagnetyczne wysokiej często
tliwości charakteryzuje się tym, że ma podsta
wę / 1 / z dwiema pionowymi kolumnami / 4 / umiesz
czonymi po obu stronach siedziska, na które
nasadzony jest wspornik /?./ siedzenia połęczony z kolumnami poprzez klin z kołkiem / 5 / .
Krzesło wykonane jest całkowicie z materiałów
niemetalowych.
/2 zastrzeżenia/

85 07 17

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska,
Szczebrzeszyn, Polska /Jacek Pruchnowski,
Mirosława Teper/.
Sposób wędzenia serów podpuszczkowych
parzonych
Wynalazek rozwięzuje zagadnienie skrócenia
czasu wędzenia serów.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
sery uprzednio uformowane i obcieknięte wpro
wadza się do ciepłej komory wędzarniczej o
stałej temperaturze w zakresie 26 - 20°C i
poddaje działaniu dymu wędzarniczego o śred
niej gęstości, przy pełnym dopływie i inten
sywnym ruchu powietrza o wilgotności względ
nej nie większej niż 70%, w czasie 20 - 30
minut, następnie zwiększa się gęstość dymu w
komorze i,przy małym dopływie qraz słabym ru
chu powietrza o wilgotności względnej 80 - 87%
prowadzi się proces wędzenia w cięgu 90 - 120
minut, po czym sery przetrzymuje się przez
10 - 20 minut w komorze o małym natężeniu dymu,
przy pełnym dopływie i szybkim ruchu powietrza
o wilgotności względnej 70 - 75%.
/I zastrzeżenie/

A6IB

P. 253289

85 05 07

Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej,
Gdynia, Polska /Janusz Droszcz/.
Sposób wyznaczania wskaźnika zmęczenia
miejscowego mięśnia
Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa
nia metody umożliwiajęcej bezpośredni pomiar
na stanowisku roboczym w trakcie trwania bada
nia, wskaźnika zmęczenia mięśnia, przy ïotfloéôwaniu urządzenia pomiarowego łatwego w reali
zacji technicznej i obsłudze.
Sposób według wynalazku polega na oblicze
niu ilorazu momentów widmowych sygnału elektromiograficznego rzędu drugiego i rzędu zero od
bieranego z mięśnia obciężonego wysiłkiem sta-
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tycznym oraz na określeniu wartości odwrot
ności stałej czasowej przebiegu wykładniczego
zmiany tego ilorazu w funkcji czasu, przy czym
momenty widmowe rzędu drugiego i rzędu zero
zrealizowano na drodze filtracji sygnału elektromiograficznego przez filtr aktywny zmienne
go stanu i detekcję wartości skutecznej sygna
łów, uzyskanych odpowiednio z wyjścia pasmowoprzépu8towego i dolno-przepustowego filtru.
/I zastrzeżenie/

czony Jest ze spektrometrem / 2 / promieniowania
radioizotopu, który z kolei połączony jest z
mikrokomputerem / 3 / , przy czym do mikrokompute
ra dołączony jest ekranowy monitor / 4 / oraz
sterowniczy pulpit / 5 / . Natomiast sam pacjent
podłączany jest elektrodami do elektrokardio
grafu / 6 / , którego sygnały są doprowadzone po
przez sterowniczy pulpit / 5 / do mikrokompute
ra / 3 / ,
/l zastrzeżenie/
A61F

A61B

P. 254060

Układ detekcji tonów Korotkowa, zwłaszcza do
ciśnieniomierza tętniczego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie precyzyj
nego określenia obecności tonów Korotkowa.
W układzie wg wynalazku zastosowana jest
niezależna detekcja sygnałów tętna i tonów
Korotkowa. Sygnał z czujnika akustycznego /!/
podawany jest do zespołu detektora tonów Ko
rotkowa składającego się z filtru tonów Korot
kowa / 2 / , wzmacniacza o regulowanym wzmocnie
niu / 3 / i prostownika tonów Korotkowa z filt
rem wygładzającym / 4 / oraz do zespołu detektora
sygnałów tętna składającego się z filtru sygna
łów tętna / 5 / wzmacniacza o regulowanym wzmoc
nieniu / 6 / prostownika sygnału tętna / 7 / . Wyjś
cie prostownika tonów Korotkowa / 4 / i wyjście
prostownika sygnałów tętna /!/
dołączone są
do wejść układu iloczynu logicznego / 8 / , któ
rego wyjecie steruje obwód sygnalizacji obec- .
noici tonów Korotkowa / 9 / ,
/l zastrzeżenie/

P. 247245

P. 254038

85 06 17

SB 06 19

Przedsiębiorstwo Produkcji Różnej Handlu
i Usług "DEMPOL" Spółka z o.o. w Poznaniu
Oddział Białystok, Białystok,Polska /Andrzej
Gryncewicz, Jerzy Naruniec, Bronisław Niepsuj/.

A61B
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Akademia Medyczna, Lublin, Polska /Tomasz
Karski/.
Klin abdukcyjny do leczenia zastarzałej
dysplazji stawu biodrowego
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji
aparatu ortopedycznego nadającego się dla dzie
ci chodzących.
Klin abdukcyjny wykonany jest z materiału
gąbczastego i ma kształt trójkąta / l / równora
miennego o kącie wierzchołkowym / 2 / wynoszącym
30° - 60° długości ramion sięgającej do 1/4 1/5 dalszej goleni i o grubości 6 - 1 0 cm, przy
czym powierzchnia ramion / 3 / wyprofilowana
jest do kształtu uda i goleni. /I zastrzeżenie/

84 04 13

Centralny Ośrodek Techniki Medycznej,
Warszawa, Polska Jan Malesa, Anna Tarkowska/.
Układ do radioizotopowego badania czynności
lewej komory serca
Układ stanowi zestaw samodzielnie pracują
cych urządzeń, z których detektor /!/ połą

A61F

P. 254198

85 06 25

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Dziewiarskiego "TRICOMED", Łódź,
Polska /Leszek Miętkiewski, Adam Sowiński,
Krystyna Lesiakowska, Ryszard Andruszaniec/.
Sposób immobilizacji antybiotyków na
naczyniowych protezach poliestrowych
Celem wynalazku jest zapewnienie trwałych
właściwości przeciwdrobnoustrojowych wszczepia
nego materiału.
Sposób według wynalazku polega na tym, iż
naczyniową protezę poliestrową poddaje się dzia
łaniu promieniowania nadfioletowego o długości
Fali 190 - 360 nm, korzystnie w obecności nad
tlenku wodoru, w czasie 1 - 60 minut, w dowol
nym czasie po naświetlaniu nanosi się na po
wierzchnię protezy roztwór antybiotyków o stę
żeniu 10 - 500 g/dm^, następnie suszy protezę
strumieniem gazu, po czym wyjaławia ją promie
niami jonizującymi stosując dawkę 0,1 - 0,12 Mr.
/ 2 zastrzeżenia/
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A61N

P. 254143

85 06 24

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektronicznej
Aparatury Medycznej, Zabrze, Polska /Jerzy
Gałecki, Krystian Stanek, Fryderyk Prochaczek/,
Uniwersalna elektroda przełykowa do
ukierunkowanej elektrycznej stymulacji
serca
Celem wynalazku jest zapewnienie właściwego
ustawienia odpowiednich biegunów elektrody
względem komór i przedsionków aerca.
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Elektroda ma zaokrąglona końcówkę / l / zamo
cowana na owalnym drenie / 3 / , w którego ścian
kach sę kanaliki. Kanaliki służę do wtłaczania
czynnika do balonów / 2 / , /4/„ / 9 / , a zakończone
eę zaworami /12/. Balony / 2 / , / 4 / , / 9 / sę roz
mieszczone w ustalonej odległości i maję za
zadanie przyczynić się do dobrego przylegania
biegunów do ściany przełyku w pobliżu odpowied
nich fragmentów serce. Uciskowy balon / 9 / umoż
liwia wywarcia ucisku na zwoje nerwowe przyaortalne. Stymulujęcy balon / 4 / ma na swej
ściance umieszczone elektryczne bieguny / 5 / ,
rozmieszczone w przedniej płaszczyźnie uginalności drenu / 3 / oraz elektryczne bieguny odnie
sienia, rozmieszczone w tylnej płaszczyźnie
uginalności drenu / 3 / .
/I zastrzeżenie/
A63H

P. 254314

85 07 03

Edward Malka, Łódź, Polska /Edward Malka/.
Zabawka sportowa w postaci elastycznego
talerza latajacego
Celem wynalazku jest wykonanie zabawki odznaczajęcej się efektownym i statecznym lotem
po wyrzuceniu jej w powietrze.
Zabawka sportowa zawiera sprężynujęcy pierś
cień /19/ kolisty obcięgnięty materiałem włó
kienniczym lub folię w kształcie krężka / 2 / ,
przy czym w sprężynującym pierścieniu / l / , stanowięcym obrzeże zabawki, umiejscowiona jest
prawie cała masa zabawki.
/4 zastrzeżenia/

DZIAŁ

B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE ; TRANSPORT

B01F

P. 253825

85 06 04

Pomorska Akademia Medyczna im. Gen, K.
Świerczewskiego, Szczecin, Polska /Stanisław
Stanosz, Fryderyk Stręk, Władysław Góra/.
Mieszalnik do przygotowywania i dozowania
masy borowinowej
Wynalazek rozwięzuje problem wydajnego
przygotowania masy borowinowej do okładów
leczniczych, przy jednoczesnym zapewnieniu
utrzymania wysokich parametrów jakościowych
przygotowywanej masy.
Mieszalnik według wynalazku zawiera izolo
wany termicznie zbiornik / l / o ściankach na
chylonych pod ketem do osi zbiornika / l / wewnętrz zbiornika /!/ umieszczony jest wał / 8 /
z mieszadłami / 6 / oraz skręcony i zamocowany
wokół wału / 8 / podajnik ślimakowy / 7 / . Na częś
ci powierzchni zewnętrznej zbiornik / l / otoczo
ny jest grzałkami elektrycznymi / 2 / , w części
zaś powierzchni zewnętrznej zbiornika / l /
umieszczone sę przezierniki z lampami kwarco
wymi / 9 / napromieniowujęcymi wnętrze zbiornika
/ł/'i a w górnej części tego zbiornika usytuo
wany jest otwór załadowczy /10/ masy borowino
wej.
/4 zastrzeżenia/

Nr 2 /342/ 1987

BQ2SL

5
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P. 257832 T

86 02 05

Politechnika Rzeszowska im, Ignacego
Łukasiewicza, Rzeszów, Polska /Eugeniusz
Kościelny, Kazimierz Kaszuba/.
Urządzenie do precyzyjnego wydawania i
rozpylania materiałów pylistych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji urządzenia do precyzyjnego
wydawania i rozpylania urządzenia do precyzyj
nego wydawania i rozpylania materiałów pylistych, zwłaszcza dla potrzeb stanowisk badaw
czych wymagajęcych zapylonej w sposób kont
rolowany 1-ib zadany atmosfery.
Urządzenie składa się z dyszy zbieżno-rozbieżnej /!/ z usytuowanym w jej przekroju kry
tycznym otworem / 2 / , stanowiącym wylot ujścia
zespołu wydającego proszek / 3 / , napędzanego
silnikiem elektrycznym poprzez przekładnię / 4 /
wyposażonego w lej zasypowy proszku / 5 / .
/I zastrzeżenie/

ciśnieniem do dysz zraszających noże kombaj
nowe.
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje
się tym, że na obrotowym występie / 2 / organu
urabiającego osadzono zasadnicze pierścienie
uszczelniające /14/ i dodatkowy pierścień usz
czelniający /17/, które to pierścienie /14/
zapewniają przepływ cieczy z kanału nierucho
mego / 5 / do kanału obrotowego / 8 / , przy czym
pomiędzy zewnętrzne powierzchnię jednego z
pierścieni /14/, a pierścieniem /17/ przes
trzeń /16/ jest wypełnione olejem.
/5 zastrzeżeń/

B05B
C02F

P. 260850

86 07 28

Kombinat Metalurgiczny Huta Katowice, Zakład
Koksowniczy II w budowie, Dąbrowa Górnicza,
Polska /Jan Litwinek, Mieczysław Łojek/.
Sposób wytwarzania drobnych pęcherzyków gazu w
środowisku cieczy, zwłaszcza oczyszczalni
ścieków i urządzenie do stosowania tego sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwie
nia taniego i efektywnego napowietrzania cieczy,
B03C

P. 257476

86 01 14

Pierwszeństwo: 85 Ol 16 ~ RFN /nr P 3501155,6/
Metallgesellschaft Aktiengesellschaft,
Frankfurt nad Menem, Republika Federalna
Niemiec.
Elektroda iskrząca i osadcza do
elektrofiltrów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia trwałych i tanich elektrod iskrzęcych i
osadczych do pracujących na sucho elektrofilt
rów, w których oddziela się pyły piroforowe.
Elektroda według wynalazku charakteryzuje
się tym, że jest wykonywana ze zwykłej stali
konstrukcyjnej, platerowanej obustronnie stale
odporne na korozję, stabilizowana niobem lub
tytanem, zawierajęca do 0,1% węgla, do 1,0%
krzemu, do 1,0% manganu oraz od 10 do 18%
chromu.
/7 zastrzeżeń/
B05B

P. 254489

85 07 11

Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "Polmag"
Centrum Mechanizacji Górnictwa "Komag",
Gliwice, Polska /Stanisław Orchel, Kazimierz
Turopolski, Zygmunt Jaromin/.
Urządzenie doprowadzające ciecz do dysz
zraszających
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększe
nia trwałości uszczelnień urządzenia doprowadzajęcego ciecz, w szczególności wodę pod
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Sposób według wynalazku polega na tłocze
niu przewodem rurowym sprężonego powietrza,
które wydobywając się otworami elastycznej
membrany przyjmuje kształt drobnych pęcherzy
ków w środowisku cieczy.
Urządzenie według wynalazku stanowi elas
tyczna membrana /!/
z otworkami / 2 / i rusztem
podporowym / 5 / usytuowanym równolegle do mem
brany od strony dopływu gazu.
/3 zastrzeżenia/
022D

P. 254404

Nr 2 /342/ 1967

tej czaszy / 9 / zawieradła / 8 / mającego otwór
/14/ wylewowy, którego przynajmniej górne za
kończenie jest odchylone od osi obrotu, a wy
lot ma zarys pokrywający się z górnym zakoń
czeniem / 5 / otworu / 4 / wylewowego kształtki / l /
przynajmniej w jednym położeniu obrotowym.
/18 zastrzeżeń/

85 07 04

Centralne Laboratorium Akumulatorów i
Ogniw, Poznań, Polska /Edward Fedder, Andrzej
Szpak, Marian Piotrowski, Edward Olech/.
Kokilarka
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie automaty
zacji odlewania detali ze stopu ołowiu typu
sworzeń lub nakrętka z wewnętrznymi wkładami z
innego meralu.
Kokilarka składająca się z korpusu, na któ
rym sa zamocowano wszystkie funkcjonalnie ze
sobą powiązane zespoły robocze i pomocnicze
charakteryzuje się tym, że zawiera zespół prze
suwu pionowego półkokili składający się z wał
ka /21/ napędzanego siłownikiem i zakończonego
po obu stronach automatu identycznymi dwoma
czopami /22/ wchodzącymi w prowadnice ruchu
pionowego półkokil /23/, zakończone prowadni
cami poziomymi z osadzonymi przesuwnie półkokilami /14/ i /15/. Z zespołem sprzężony jest
w cyklu pracy zespół przeciwstawnego obrotu
o kąt 90° tylnej częeci kökili z wlewem głów
nym /l6/ wokół osi /26/ oraz rdzeni /l3/ i płyty
czołowej /12/ względem osi /25/- składający
się z siłownika / 4 4 / , cięgna /29/ łączącego
dźwignię osadzenia na osiach /25/ i /26/ umiesz
czanych po obu stronach półkokil /14/ i /15/.
/I zastrzeżenie/

823B

P. 254318

85 07 01

Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski,
Poznań, Polska /Irakli Zautaszwili, Idzi
Więcek, Jerzy Adamski/.
Sposób szybkościowego i dokładnego wytaczania
otworów oraz głowica do stosowania tego
sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytyczania
dokładnych otworów w jednym obróbczym zabiegu
na obrabiarkach do toczenia, w szczególności
tokarkach sterowanych numerycznie.

B220

P. 258626

86 03 26

Pierwszeństwo: 85 03 26 - Wielka Brytania
/nr 8507880/
85 10 02 - Wielka Brytania
/nr 8524328/
British Steel Corporation, Londyn, Wielka
Brytania /James Monks/.
Za wór wylewu dennego z kadzi metalurgicznej ,
kadź metalurgiczna z zaworem wylewowym
i sposób sterowania wypływem ciekłego
metalu z kadzi metalurgicznej
Wynalazek, rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji szczelnego zaworu wylewu den
nego z kadzi metalurgicznej. Zawór według wy
nalazku ma dolną kształtka /!/
połączoną z
otworem wymurówki. / 2 / kadzi, z której kształt
ka / l / wyprowadzona jest na zewnątrz. Do gór
nej powierzchni kulistej czaszy /10/ kształtki
/!/ dopasowana jest dolna powierzchnia kulis
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Nr 2 / 3 4 2 / 1987

Sposób szybkościowego i dokładnego wytacza
nia otworów polega na tym, że wielonarzędziowg
głowicę wytaczarskę umieszcza się mimośrodowo
w stosunku do osi geometrycznej obrabianej obracajęcej się tulëi.
Gl^ł-ica narzędziowa charakteryzuje się tym,
że ma co najmniej dwa narzędzia do obróbki
zgrubnej oraz jedno narzędzie / 3 / do obróbki
wykańczajęcej, przy czym narzędzie to jest
przesunięte do tyłu w kierunku poosiowym oraz
wysunięte w kierunku promieniowym w stosunku
do narzędzi do obróbki zgrubnej. /2 zastrzeżenia/
3 230

P.

253275

85 05 08

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Kablowego "Energokabel", Ożarów Mazowiecki,
Polska /Piotr Gałka, Henryk Mackiewicz, Rajmund
Kandora, Henryk Kubik/.
Sposób wytwarzania kształtowników z metali,
zwłaszcza profili komutatorowych i urządzenie
do wytwarzania kształtowników z metali,
zwłaszcza profili komutatorowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawia
nia jakości wytwarzanych kształtowników z me
talu oraz zmniejszenia sił tarcia występują
cych przy profilowaniu ciągnionego materiału.
Sposób polega na tym, że metal przeznaczony
na kształtowniki uformowuje się w profil o wy
miarach odpowiednio większych od wymiarów koń
cowych wyrobu a następnie w celu osiągnięcia
zadanych wymiarów profil ten poddaje się jedno
krotnemu lub kilkakrotnemu przeciągnięciu przez
otwór roboczy urzędzenia.
Urządzenie do wytwarzania kształtowników
składa się z dwóch obrotowych roboczych walców
stożkowych /l i 2/ osadzonych na łożyskach
ślizgowych poprzeczno-wzdłużnych / 3 / roboczej
rolki obrotowej /A/,
osadzonej w poprzecznym
łożysku / 5 / | które tworzę otwór roboczy /37/
o zarysie cięgłym, przy czym jego ácianki bocz
ne tworzę usytuowane względem siebie obrotowa,
robocze walce stożkowe /l i 2/, wierzchołek
określę .linia styku pochylonej powierzchni czo-

7

łowej /33/ walca / l / z kołnierzem /30/ osadzo
nym na walcu / 2 / , a podstawę zamyka robocza
rolka obrotowa / 4 / .
/4 zastrzeżenia/
B23K

P.

254490

85 07 11

Instytut Spawalnictwa, Gliwice, Polska
/Hubert Papkala/.
Sposób oporowego zgrzewania garbowego
konstrukcji blaszanych w dwu poziomach
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu umożliwiającego zgrzewanie w dwu pozio
mach konstrukcji blaszanych o małych wymiarach
i skomplikowanych kształtach, z zachowaniem wy
maganych tolerancji wymiarowych, dobrej jakości
złęczy i dużej trwałości elektrod.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
na podatnej głowicy technologicznej składa się
i ustawia zgrzewane części w ten sposób, że
górna część /!/ ustawia się pod górne dociskowa
elektrodą / 2 / , środkowa część / 3 / ustawia się
na środkowej pośredniej elektrodzie / 4 / , nato
miast doing część / 5 / - na dolnej, stałej elek
trodzie / 5 / , a następnie zgrzewa się oporowo,
garbowo, przy czym podczas zgrzewania garby
doznaję względnego ruchu w stosunku do powierz
chni styków przyległego ele.nentu.
/I zastrzeżenie/

B23K

P. 258142

86 02 26

Pierwszeństwo: 85 02 28 - Szwajcaria
/nr 910/05-2/
BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri and
Cie., Baden, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania koła regulacyjnego do
wirnika wysokociśnieniowego turbiny parowej
Wynalazek rozwięzuja zagadnienie opracowania
sposobu wytwarzania z materiałów trudnospawal-
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nych spawanego koła regulacyjnego o wysokiej
wytrzymałości.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
zestawione w pierścień pojedyncze łopatki /!/
spawa się na płytkach stopkowych / 3 / i płyt
kach daszkowych / 2 / , a następnie zespawany
pierścień nagrzewa się do temperatury zmiękcza
nia. Mechanicznie obrabia, a na koniec ulepsza
cieplnie.
/8 zastrzeżeń/
B23P

P. 254566

85 07 15

Fabryka Wyrobów Metalowych, Osowiec, Polska
/Stefan Nowak, Czesław Welcer, Stanisław
Zalewski/.

zmniejszenia bicia narzędzi diamentowych oraz
skróceni« czasów pomocniczych przy wykonywaniu
szeregu otworów w jednym elemencie obrabianym,
przykładowo płytce krzemowej.
W obrabiarce ultradźwiękowej falowód / 7 /
drgającego zespołu ultradźwiękowego stanowi
element ruchomy łożyska aerostatycznego /&/
wrzeciona / 5 / . Ciecz chłodzaco-smarujaca dopro
wadzana jest przez falowód / 7 / pomiędzy wirują
cymi wraz z nim uszczelnieniami / 1 4 / . Płyta ro
bocza /21/ stołu ma centrycznie umiesrrczony
względem jej osi element ustawczy /31/ współpra
cujacy z wielootworowym wzornikiem położenia
/32/.
/2 zastrzeżenia/
B23Q

Sposób regenerowania obrotowych noży
kombajnowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu regenerowania obrotowych noży kom
bajnowych.
Sposób polega na tym, że korpus / 2 / z czo
pem / 4 / łączy się z końcówkę robocze / 3 / , zao
patrzone w gniazdo czopa / 5 / uprzednio podgrze
wając końcówkę robocze / 3 / . Sposób znajduje
zastosowanie przy wielokrotnej metodzie rege
neracji noży kombajnów górniczych.
/I zastrzeżenie/

P. 254637
B23P
85 07 19
Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska
/Janusz Maniak/.

Nr 2 /342/ 1987

P. 260478

86 07 02

Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska
/Stanisław Ziółkowski, Janusz Konfisz, Wojciech
Kacalak, Ryszard Ściegienka/.
Zacisk obrotowy wałka
Wynalazek rozwięzuje zagadnienie uproszcze
nia konstrukcji oraz zwiększenia sztywności i
trwałości zacisku obrotowego wałka.
Zacisk charakteryzuje się tym, że wałek za
ciskany /!/ i wałek zaciskajęcy / 2 / osadzone sa
w walcowych i niezmiennych na swej efektywnej
długości oraz częściowo przenikających się,
otworach osadczych wspólnego korpusu / 3 / , a
osie otworów osadczych leżę na przecinajęcych
się prostopadle płaszczyznach. Na wałku zaciskajęcym / 2 / w obszarze częściowego przenikania
się otworów osadczych usytuowana jest powierz
chnia zaciskowa / 4 / , mająca postać obwodowego
wgłębienia o zmiennym promieniu działania, od
/R . / do / R m . x / » Tworzące powierzchni zacisko
wej / 4 / sa łukami o promieniu /r/ równym'poło
wie średnicy wałka zeciskanero /l/» zaś prze
bieg zmienności promienia działania spełnia
znany warunek samohamowności.
Blokowanie swobody obrotowej wałka zaciska
nego /!/ w korpusie / 3 / następuje przez obrót
wałka zaciskającego / 2 / przy pomocy pokrętła
/ 5 / . Zacisk nadaje się szczagólnie do blokowa
nia wałków w korpusach lub obsadach maszyn,
zwłaszcza obrabiarek oraz oprzyrzędowania tech
nologicznego.
/4 zastrzeżenia/

Obrabiarka ultradźwiękowa
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyelimino
wania drgań wrzeciona głowicy obrabiarki.

S24Ö

P. 254028

85 06 17

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Hutniczych
Bytom, Polska /Krzysztof Leśniowski/.
Sposób ostrzenia wierteł krętych i piórkowych
i urządzenie do ostrzenia wierteł
Celem wynalazku jest umożliwienie szlifowa
nia wierteł zarówno na czole jak 1 na obwodzie
narzędzia ostrzącego i zwiększenie wytrzyma
łości wierteł.

Nr 2 / 3 4 2 /

1987
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W sposobie według wynalazku ostrze wiertła
szlifuje się w dwóch płaszczyznach początko
wego położenia, uzyskując kształt zbliżony do
ostrosłupa o podstawie czworoboku dającego się
wpisać w równoległobok.
Urządzenie według wynalazku wyposażone jest
w zakrzywione ramię / 9 / osadzone w otworze ra
mienia ruchomego /&/ na wałku w osi /C-C/, na
tomiast ramię ruchome / 8 / osadzone jest obro
towo i wahliwie na wałku /!/
w osi /8-B/.
/8 zastrzeżeń/
15 16

T7
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utworzone w wyniku Wycięcia otworów prostokąt
nych w tulei /l/ł połączony rozłęcznie z tuleję
prowadzącą / 7 / zaopatrzoną w sprężynę śrubową
/ 8 / . W przypadku głowicy dwustopniowej w tulei
grubościennej znajduje się trzpień /22/ zakoń
czony elementem /23/ stanowiącym fragment stoż
ka rozpierającego przedni stopień głowicy z
osełkami /12/ z umieszczonym na nim elementem
/21/ będącym również fragmentem stożka rozpie
rającego tylny stopień głowicy z osełkami /14/.
Elementy / 2 1 , 23/ opierają się o wycięcia w
tulei grubościennej prostokątnych otworów prze
suniętych względem siebie o 90° lub 45°, a ele
menty stożkowe /21/ są połączone rozłącznie z
tuleją przesuwną /20/ umieszczoną w tulei prowadzęcej /18/ osadzonej na końcu tulei grubo
ściennej połączonej rozłącznie z końcówką tulejową / 7 / .
/2 zastrzeżenia/
B24B.

P. 258299 T

86 03 06

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji,
Zakład Usług Technicznych, Rzeszów, Polska
/Jacek Michalski, Stanisław Kula/.
Głowica do honowania cylindrów przelotowostopniowych i nieprzelotowych

B248

P. 258298 T

86 03 06

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji
Zakład Usług Technicznych, Rzeszów, Polska
/Jacek Michalski, Stanisław Kula/.
Głowica jedno i dwustopniowa do honowania
otworów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji głowicy do honowania otworów
o małej i zmiennej sztywności, przelotowych i
nieprzelotowych oraz krótkich i długich, umoż
liwiającej lepsze usuwanie produktów skrawania,
samoostrzenie się osełek i eliminującej przypaďikowe zarysowania gładzi cylindra.
Głowica według wynalazku ma tuleję grubościenną / l / z miejscowym, obwodowym pocienieniem
jej%ścianki / 2 / , zaopatrzoną tylko w przecię
cia wzdłużne biegnące od jej czoła aż do zakon.czenia pocienienia ścianki lub we wspomniane
przecięcia wzdłużne i wycięcia poprzeczne powo
dujące utworzenie grubościennych ramion, wew
nątrz której, w przypadku głowicy jednostopniowej, znajduje się trzpień zakończony wycinkiem
stożka / 5 / opierającego się o krawędzie / 6 /

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
zwartej konstrukcji głowicy umożliwiającej honowanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
krótkich i długich, o różnych średnicach i du
żej dokładności ksztołtowo-wymiarowej.
Głowica ma tuleje klinowe / 5 , 23/ współpra
cujące z kołkami /39, 40/ przechodzącymi przez
prowadnice tylne /20/, na których to tulejach
osadzone są segmenty rozpierane. Tuleje klinowe
osadzone są przesuwnie na tulejach prowadzących
/ l , 2/ majęcych prostokątne wycięcia / 1 0 , 25/,
wewnątrz których znajduję się suwaki /li/ zao
patrzone w sprężyny śrubowe /12/ oraz w kołki
/14/, Na czole rozpieranych segmentów zamocowa
na Jest prowadnica przednia / 6 / , umożliwiająca
honowanie otworów nieprzelotowych.
/6 zastrzeżeń/

B24D

P.

258300 T

86 03 06

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji
Zakład Usług Technicznych, Rzeszów, Polska
/Jacek Michalski, Eugeniusz Kościelny, Stanisław
Kula/.
Głowica do honowania otworów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwie
nia prowadzenia obróbki honowania otworów z wy
iskrzeniem, umożliwiającej uzyskiwanie małej
chropowatości i dużej nośności liniowej obra
bianej powierzchni.
W głowicy według wynalazku na trzpieniu pro- ,
wadzącym / l / osadzona jest przesuwnie tuleja
klinowa / 2 / z umieszczonymi na niej segmentami
półkolistymi /17/ zaopatrzonymi w osełki ścier
ne /18/, przy czym o jedno czoło tych segmentów
opiera się prowadnica przednia / 4 / osadzona na
trzpieniu prowadzącym / l / , a jedno czoło tulei
klinowej / 2 / opiera się o pierścień /14/ docia-
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kany sprężyna śrubowa /15/. Z kolei o drugie
czoło segmentów /17/ opiera się tulejowa pro
wadnica tylna / 7 / , wewnątrz której umieszczona
jest przesuwnie tuleja dociskowa / 8 / współpra
cująca ze sprężyna śrubowe /1'0/ dociskana do
drugiego czoła tulei klinowej / 2 / . Tuleja / 8 /
jest dociskana za pomocą przesuwnych kołków /li/
umieszczonych w otworach kołnierza trzpienia
prowadzęcego /!/ i w otworach prowadnicy /12/
osadzonej wewnątrz tulei łączącej /13/ nakrę
conej na kołnierz trzpienia prowadzęcego /!/.
/3 zastrzeżenia/

B24B

P. 258301 T

B24B
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P. 258302 T

86 03 06

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji
Zakład Usług Technicznych, Rzeszów, Polska
/Jacek Michalski/.
Głowica do honowania otworów
Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa
nia uniwersalnej głowicy umoźliwiajęcej honowanie otworów o rożnych średnicach, także w cylin
drach zawierajęcych małe otwory o zmiennej
sztywności, zapewniającej uzyskiwanie dużej
dokładności kształtowo-wymiarowej i dużego keta
przecięcia się rys honowania.
Głowica według wynalazku składa się z trzpie
nia prowadzęcego /!/, na którego jednym końcu
osadzona jest prowadnica tylna / 2 / , o czoło któ
rej opiera się przesuwana na tym trzpieniu tu
leja klinowa / 4 / z osadzonymi na niej segmen
tami rozpieranymi*zaopatrzonymi w osełki. Na
drugim końcu trzpienia / l / osadzony jest do~
ciskacz /!/
tulei klinowej / 4 / , sprzęźyna / 8 / f
podkładka regulacyjna / 9 / oraz mieszczęca w so
bie te elementy prowadnica przednia / 5 / stykajęca się z czołem segmentów rozpieranych. Pro
wadnica tylna / 2 / poleczona jest rozłęcznie z
końcówkę tulejowę / 1 0 / , wewnętrz której jest
umieszczona płytka /li/ o czoło której opieraję się kołki rozpierające /12/ umieszczone prze
suwnie w prowadnicy tylnej / 2 / i współpracujęca
z czołem tulei klinowej / 4 / .
/6 zastrzeżeń/

86 03 06

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji
Zakład Usług Technicznych, Rzeszów, Polska
/Jacek Michalski/
Głowica dźwigniowa do honowania otworów
B24B
Wynalazek rozwięzuje zagadnienie umożliwie
nia honowania otworów nieprzelotowych oraz
stopniowych wraz z promieniem ich przejść.
Głowica według wynalazku składa się z kor
pusu /!/ w kształcie półwałka mającego wzdłuż
ne wybranie, w którym umieszczona jest dźwig
nia odchylná / 2 / osadzona jednym końcem wahliwie na osi / 3 / zaopatrzona w wysuwny klin / 4 / ,
na końcu którego spoczywa kołek osadzony w
dźwigni odchylnej /?./ z czaszę koliste zaopa
trzone w osełki /14/ krótkie, która utrzymywa
na jest w położeniu wyjściowym za pomoce sprę
żyny / 7 / i dociskacza / 6 / . Na koniec korpusu
/ l / nakręcona jest tuleja łęczęca /15/ pole
czona rozłęcznie z tuleję oporowe /16/. Wewnętrz korpusu / l / oraz tulei łęczęcej /15/
umieszczona jest wkładka /18/ poleczona z wysuwnym klinem / 4 / oraz sprężyna śrubowa /19/ #
Ma końcu bocznej powierzchni dźwigni odchylnej
/ 2 / znajduje się wybranie / 8 / z umieszczone w
nim wkładkę /10/ z czaszę koliste zaopatrzone
w osełki /13/ długia.
/2 zastrzeżenie/

P. 260453

86 07 01

HM
Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska
/Stanisław Ziółkowski, Ryszard Ściegienka,
Wojciech Kacalak, Janusz Konfisz/.
Układ przeniesienia napędu na przesuwne
osiowo wrzeciono obrabiarki, zwłaszcza
szlifierki pracującej czołem ściernicy
Wynalazek rozwięzuje zagadnienie przeniesie
nia napędu z silnika elektrycznego na osiowo
przesuwne wrzeciono obrabiarki, z równoczesnym
wyeliminowaniem wpływu na wrzeciono drgań wału
silnik.8 oraz tłumieniem drgań skrętnych wrze
ciona.
Układ zawiera tuleję kołnierzowe / l / osadzo
ne za pomoce wpustu / 2 / i ustalone osiowo wkrę
tem /3/.na wałku / 4 / elektrycznego silnika koł
nierzowego, usytuowanego współosiowo do wrze
ciona, oraz oddalone na odległość największego
przewidywanego skoku wrzeciona, drugę tuleję
kołnierzowe / 5 / , osadzone przesuwnie na wielowypustowej końcówce wrzeciona /6/,
Obydwie tu
leje kołnierzowe / l / i / 5 / wyposażone sę w skie
rowane do siebie czopy wielokarbowe / ? / i / 8 /
oraz połęczone ze sobę walcowe tuleję podatne
/ 9 / osadzone na czopach wielokarbowych / 7 / i
/&/.
Końcówki tulei podatnej / 9 / zaciśnięte aę
obwodowo na czopach wielokarbowych / 7 / i / 8 /
obróconymi naprzemianlegle półpiarścieniami
/10/, złęczonymi wkrętami /11/V
Tuleja podatna / 9 / wzmocniona jest zbroje
niem /12/ i ma postać prostoliniowego odcinka
gumowego węża ciśnieniowego zbrojonego kordem.
/5 -zastrzeżeń/
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dzia z materiałem obrabianym / S / leżęcym poza
przedłużeniem osi wrzeciona /O/.
Zawieszenie wyposażone Jest ponadto w śrubo
wy regulator nachylenia usytuowany symetrycznie
nad częścię nieruchome łęcznika /!/ prostopadle
do płyty osadczej / 2 / i w płaszczyźnie prosto
padłej do wspólnej prostej /!_/, /8 zastrzeżeń/
B243

P. 260589

86 07 10

Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska
/Stanisław Ziółkowski, Ryszard Ściegienka,
Wojciech Kacalak, Janusz Konfisz/.
Wrzeciennik z osiowo przesuwnym wrzecionem,
zwłaszcza szlifierki do ceramiki elektronicznej

B24B

P. 260477

86 07 01

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpie
czenia wysuniętej poza czoło korpusu wrzecien
nika końcówki tulei przesuwnej przed osiadaniem
zanieczyszczeń, a zwłaszcza przed osiadaniem
pochodzących ze strefy obróbki, destruktywnie
działających oraz wykazujących tendencję do
tworzenia trwałych narostów pyłów i aerozoli.
Wrzeciennik charakteryzuje się tym, że czoła
jego korpusu /!/ i tulei przesuwnej / 2 / pole
czone sę ze sobą szczelnie za pomoce elastycz
nej membrany / 3 / centralnym otworem zapewniają
cym dostęp do końcówki wrzeciona / 4 / . Membrana
/ 3 / jest sfalowana koncentrycznie i ma dwa płas
kie, kołowe obrzeża: obrzeże wewnętrzne / 5 / i
obrzeże zewnętrzne / 6 / połęczone z pierścieniem
dystansowym / 7 / .
/8 zastrzeżeń/

I53TÏ
Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska
/Wojciech Kacalak, Ryszard Ściegienka,
Stanisław Ziółkowski, Janusz Konfisz/.
Zawieszenie wrzeciennika, zwłaszcza szlifierki
ze stołem obrotowym
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnie
nia precyzyjnej, bezstopniowej regulacji po
łożenia kątowego wrzeciennika bez zmiany po
łożenia nominalnego punktu styku powierzchni
roboczej narzędzia z materiałem obrabianym.
Zawieszenie zawiera dwuczęściowy łucznik,
składający się z części nieruchomej łęcznika
/!/ osadzonej na płycie osadczej / 2 / oraz z
części ruchomej łęcznika / 3 / przytwierdzonej
do korpusu wrzeciennika / 4 / . Obydwie części
łęcznika połęczone sę z soba za pomoce otwartyąh łukowych prowadnic / 5 / , które maję kształt
przylegających do siebie powierzchni walcowych
i stożkowych, dociskanych dwiema śrubami / 9 / ,
Promienie krzywizn /R., R 0 , R , . ..R / łukowych prowadnic / 5 / wychodzę ze wzpólnej pros
tej / L / , przechodzącej przez punkt lub obszar
nominalnego styku powierzchni roboczej' na.rzę-

8248

P. 260727

86 07 19

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 136506
Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska
/Stanisław Ziółkowski, Janusz Konfisz, Ryszard
Ściegienka, Wojciech Kacalak/.
Zawieszenie wrzeciennika, zwłaszcza szlifierki
do płaszczyzn pracującej czołem ściernicy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia
skutecznego zabezpieczenia podniesionego wrze-
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ciennika obrabiarki przed przypadkowym i niepożędanym opadnięciem.
Zawieszenie charakteryzuje się tym, że wy
sięgnik / l / w górnej części wyposażony jest w
dwa dodatkowe płaskie żebra / 2 / usytuowane sy
metrycznie i prostopadle do osi / 3 / oraz odda
lone od siebie na odległość nieco większe od
ich grubości. W żebrach / 2 / wykonane sa dwa
współosiowe otwory /4 i 5/ równoległe do osi
/ 3 / i o zróżnicowanych średnicach. W górnej
części korpusu / 6 / , do łęcznika / 7 / , przytwier
dzony jest symetrycznie płaski zaczep / 8 / z
otworem / 9 / usytuowanym w takiej samej odleg
łości od osi / 3 / jak otwory /4 i 5/ i pod ke
tem zbliżonym do prostego w stosunku do tych
otworów.
Zawieszenie wyposażone jest dodatkowo w
wielostopniowy,trzpień mający dwa czopy osadcze
o średnicach i rozstawieniu osiowym odpowied
nich do otworów /4 i 5/ oraz dwa przewężenia
o średnicach wyraźnie mniejszych i tak samo
zróżnicowanych. Kształt trzpienia uniemożliwia
samoczynne wypadnięcie z otworów zarówno w
Jego położeniu roboczym, jak i przechowawczym.
/4 zastrzeżenia/

B240

P. 254133

85 06 21

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska
/Ryszard Badzioch, Tadeusz Gibas, Aleksandra
Górkiewicz, Barbara Smuk/.
Sposób wytwarzania ceramicznych płytek
skrawających na narzędzia do obróbki
stali i innych twardych materiałów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienia uzyskania
płytek o właściwościach umożliwiających skra
wanie trudnoobrabialnych materiałów z prędkoś
cią większe w stosunku do prędkości uzyskiwa
nych dla płytek z węglików spiekanych.
W sposobie według wynalazku jako surowiec
wyjściowy 6tosuje się tlenek glinu Al„0, od
miany krystalograficznej <£ o czystości fazowej
100%, czystości chemicznej minimum 99, 9/0 masy,
granulacji poniżej 1 >um i powierzchni właści
wej powyżej 5 m 2 /g, jako środki ułatwiajęce
spiekanie wprowadza się dodatki w ilości do 5%
masy, wybrane spośród tlenków glinu A1„0 3 o po
średniej odmianie fazowej poza odmianę aß , tlen-

ku magnezu MgO, tlenku chromu Cr 2 0_, tlenku
cyrkonu ZrOp niestabilizowanego, tlenku itru
Y 2 0 , , tlenku tytanu Ti0 2 , tlenku boru B 2 0 , .
Spiekanie płytek prowadzi się w atmosferze
utleniajęcej lub wilgotnego wodoru tak, by
uzyskać gęstość względne spieku bliska 100%
ale z ograniczonym rozrostem ziarna średniego
do maksimum 2,5 jum mierzonego metodami csramograficznymi.
/I zastrzeżenie/
B25H

P. 254091

85 06 20

BgÖT
H023
Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo Węglowe
Kopalnia Węgla Kamiennego "Jastrzębie",
Jastrzębie Zdrój, Polska /Jerzy Gąsior, Justyn
Wolny, Berthold Dziendziel, Jan Waliński/.
Stoły do ładowania baterii akumulatorów
trakcyjnych lokomotyw
Celem wynalazku Jest opracowanie konstrukcji
stołów ełiminujęcej wysiłek osób obsługi ładowni
oraz zmniejszającej awaryjność stołów.
Stoły do ładowania baterii akumulatorów trak
cyjnych lokomotyw, zwłaszcza z napędowym zespo
łem, przystosowanych do montażu w podziemnych,
komorowych wyrobiskach ładowni akumulatorów
trakcyjnych, tworzę technologiczny układ do ła
dowania baterii złożony z co najmniej dwóch tech
nologicznych stołów /2 i 16/ równolegle wzglę
dem siebie ustawionych na stałych postumentach,
z których jeden stół /16/ ma wózek do przemiesz
czanie baterii z podwozia lokomotywy'na jeden
ze stołów i na podwozie.
Stoły /2 i 16/ według wynalazku maję w ramach
do dłuższych boków / 3 , 4, 20 i 21/, przyłęczona
co najmniej dwie rolkowe prowadnice / 9 , 10, 24,
i 25/ baterii akumulatorów, poleczone wraz z
krótszymi bokami / 5 , 6, 22, 23/ w jednolite,
spawane konstrukcję przytwierdzone za pomoce
kotwi do spęgu komory, Jedna rama ma dodatkowo
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wózek do przemieszczania baterii akumulatorów
z napędem ręcznym poprzez korby i mechanicz
nym z silnikiem /40/ przyłączonym poprzez przokładnię /41/, napędowy łańcuch i łańcuchowe ko
ła do wspólnego, dzielonego wału /20/, na któ
rego końcach osadzone sę rozłącznie korby.
Wspólny, dzielony wał /28/ złęczony jest przeciężaniowymi sprzęgłami /29/ , sprzęgającymi
środkowe część /28b/ dzielonego wału /20/, osa. dzonę w łańcuchowym kole z pozostałymi jogo
częściami /28a/ i /28c/, na których końcach
osadzone sa korby.
Osadzone w rolkowych prowadnicach /9 , 10,
24, 25/ rolki /li i 26/ maję średnicę "D "
większe lub co najmniej równe dwom średnicom
"'O," rolki na podwoziu lokomotywy, przy czym
kęt " ^tn. " natarcia baterii.na rolki prowad
nic /9, .10, 24 i 25/ jest mniejszy od kąta
"oQ " o 7 do 20 stopni.
/5 zastrzeżeń/
B25H

P. 260476 T

B26Ü

13

P. 258011 T

86 02 I9'

Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu
Spożywczego "Spomasz" , Kańczuga, Polska /Adam
Lech/.
Mechanizm do zmiany ruchu obrotowego
na ruch wahadłowy
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji
mechanizmu, zwłaszcza do napędu narzędzi tnęcych.
Mechanizm na wałek napędowy /'?/ z zamocowa
nymi na nim skośnie tarczami /li/, między któ
rymi na łożyskach /13/ umieszczony'jest pierś
cień /12/. Znajdujący się na obwodzie pierś
cienia wodzik osadzony jest suwliwie na końcu
dźwigni /19/, której przeciwległe ramię połączo
ne jest z narzędziem.
/2 zastrzeżenia/

66 07 01

Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska
/Stanisław Ziółkowski/.
Skrzynka narzędziowa z siedziskiem, zwłaszcza
do prac na obniżonej wysokości
Wynalazek rozwięzuje zagadnienie konstrukcji
skrzynki do przechowywania'podręcznych narzędzi
i innych, drobnych środków potrzebnych na sta
nowisku pracy, umożliwiajęcej dogodny trans
port tych narzędzi i środków na stanowisko pra
cy oraz zabezpieczenie,ich przed działaniem
czynników atmosferycznych i dostępem niepowo
łanych osób, a ponadto zawierajęcej siedzisko
do prac na obniżonej Wysokości podczas montażu
îub remontów maszyn, urzędzeń "i instalacji w
różnych dziedzinach gospodarki.

B27F

P. 254134

05 06 21

Marian Łukomski, Ryszard Scharf, Poznań,
Polska /Marian Łukomski, Ryszard Scharf/.
Dłuto łańcuszkowe wialorzędowe

Skrzynka ma postać proatopadłościennego po
jemnika o obniżonej ściance przedniej / 2 / i
skróconej do około połowy długości pojemnika
ściance górnej / 5 / . Siedzisko / 9 / osadzone jest
na płaskiej płycie /10/ poleczonej obrotowo
zawiasę /li/ z wolne krawędzią / 6 / ścianki górne
J / V - Płyta /10/ z siedziskiem / 9 / w pozy
cji roboczej pokrywa ściankę górne / 5 / , a po
odchyleniu na zawiasie /li/ zamyka wlot do
pojemnika. Na ściance przedniej / 2 / i w górnej
częóci ścianki tylnej / 3 / pojemnik ma wystajęce uchwyty /14/ i /15/. Natomiast do dna /%/
od strony ścianki przedniej / 2 / pojemnik ma
przytwierdzony wspornik /16/, a w końcu prze
ciwległym ma dwa kółka boczne /17/, których
zewnętrzne obwody oddalone sę od powierzchni
dna / l / i ścianki tylnej /i/
na tokę odleg
łość jak wsporniki /16/ i uchwyt /15/. Pojem
nik wyposażony jest ponadto w szuflady /19/
z kieszeniami /20/.
/7 zastrzeżeń/

Celem wynalazku jest zwiększenie trwałości
dłuta i ujednolicenie asortymentu jego elementów
składowych.
Dłuto łańcuszkowe wialorzędowe do maszynowej
obróbki drewna, zwłaszcza do dłutowania gniazd
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w drewnie i materiałach drewnopochodnych, ma
jące dzielona krawędź tnęcę i składajęce się
z dwóch rzędów ogniw zewnętrznych i rzędu lub
rzędów ogniw wewnętrznych ma według wynalazku
ogniwa tnące wewnętrzne środkowe / 3 / i ogniwa
łańcuchowe / 4 / , przy czym ogniwa łańcuchowe
/A/ sę w rzędzie lub rzędach wewnętrznych
umieszczone na przemian z prawej i lewej strony
następujących po sobie w rzędzie ogniw tnących
wewnętrznych środkowych / 3 / , z którymi sę ra
zem i obrotowo oßadzone na sworzniach / 5 / łą
czących rzędy ogniw zewnętrznych / l , 2/. Ogni
wa zewnętrzne / l , 2/ składaję się z ogniw tną
cych zewnętrznych prawych / l / i lewych / 2 / .
Ogniwe / l , 2/ maję w pionowym przekroju pop
rzecznym kształt klina Jednostronnie zbiożnego
w kierunku dolnej części ogniwa. Wszystkie
ogniwa maję postać cienkiej, obustronnie płas
kiej płytki, dla ogniw wewnętrznych o powierz
chniach równoległych.
/3 zastrzeżenia/

B27N

P. 256081 T
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walce wytłaczające / 6 / , W9łel< łopatkowy / 9 /
oraz matrycę formujęcę /10/. Wał łopatkowy / 2 /
ma- tak ukształtowane łopatki, że ich powierz
chnie czołowe dociskają formowana masę do wal
ców wytłaczających / 6 / . Walce wytłaczające / 6 /
usytuowane so poprzecznie w stosunku do matrycy
formujęcej /10/ i maja bezstopniowę regulację
obrotów. Wałek łopatkowy / 9 / ma łopatki o ksz
tałcie eliptycznym, współpracujące bezpośrednio
z powierzchnię wewnętrzne matrycy formujęcej
/10/. Agregat formujęcy według wynalazku może
Stanowic urzędzenie wolno stojęce lub przejezd
ne, podwieszone na belkach.
/5 zastrzeżeń/

85 1.1 04

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposaża
nia Obiektów Przemysłowych "PROZEMAK",
Warszawa, Polska /Mieczysław Zezyk, Tomasz
Radecki/.
Urządzenie do przecinania kobierca wiórów i
odciągania wycinka zaklejanych wiórów w
procesie formowania płyt wiórowych
Celem wynalazku jest wyeliminowanie niepeł
nego wycinania wstępnie sprasowanego kobierca,
wyeliminowanie uszkodzeń narożników formatek
oraz usprawnienie sposobu odprowadzania wiórów.
Urzędzenie według wynalazku charakteryzuje
się tym, że za dwoma przecinajęcymi piłami / 2 /
umieszczony jest obracający się walec kolczas
ty / 3 / , rozdrabniający zaklejony wycinek ko
bierca wiórów / 9 / i wspomagajęcy odciąg tych
wiórów przez ssawkę /!/.
/3 zastrzeżenia/

B29B
ÜÖŐJ

P.

250822

84 12 07

Spółdzielnia Rzemieślnicza "Obuwnik",
Katowice, Polska /Piotr Mężyk, Zbigniew Hercka/.
Sposób przeróbki i zagospodarowania odpadów
z folii skóropodobnych
Celem wynalazku jest opracowanie technologii
pozwalajęcej na wykorzystanie ścinków folii
skóropodobnych.
W sposobie według wynalazku odpady folii
rozdrabnia się wraz z włókninę do granulacji
0,3 mm równocześnie mieszajęc i ogrzewajęc do
temperatury 90 - 100°C. Uzyskane masę poddaje
się polimeryzacji i stabilizacji, a następnie
przepuszcza przez urzędzenia kalandrujące o
malejęcej temperaturze walców. Tak uzyskane
płachtę folii chłodzi się i obcina jej brzegi
dla wyrównania ich krawędzi. ' /3 zastrzeżenia/
B29B

P. 256706 T

85 12 10

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 133475.
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i Urządzeń
Chemicznych "Metalchem", Toruń, Polska /Bogusław
Kościelecki/.
Urządzenie do aglomeracji odpadów tworzyw
termoplastycznych

B28C

P. 253910

85 06 12

Zakłady Chemiczne "Oświęcim", Oświęcim,
Polska /Jan Szeląg, Józef Wilk, Kazimierz
Litwiński/.
Agregat formujący do formowania gęstych,
ciastowatych mas
Agregat składa się z leja zasypowego /A/
wyposażonego w obrotowy wał łopatkowy / 2 / oraz
maszyny formującej /B/ wyposażonej w zębate

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie uproszcze
nia konstrukcji układu nożowego urządzenia, tak
aby możliwe było dokonanie wymiany noży rucho
mych bez demontażu urządzenia.
Urządzenie wyposażone jest w osadzony na kon
strukcji osiowo-symetryczny zbiornik osłonięty
od wewnątrz koszem o kształcie otwartego od
góry wieloboku. ścianki boczne kosza w dolnej
części osłonięte sa wymiennymi płytami, a dno
i/lub ścianki boczne powyżej płyt mogą mieć
otwory z wymiennymi wkładkami sitowymi. W dolnej
części zbiornika znajduje się wirująca tarcza
połączona z tuleję napędowe ułożyskowanę na osi
zamocowanej do konstrukcji wsporczej» Uo tarczy
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przymocowane są korzystnie dwie belki nożowe
/!/, których powierzchnia czołowa ma rozmiesz
czone tarasowo względem siebie wybrania. W wybraniach tych umocowane są w pozycji poziomej
no±n / 2 / wykonane z węglików spiekanych, przy
czym noże te mają kształt graniastosłupa z
otworem osiowym, w którym umieszczona jest
śruba / 3 / mocująca nóż / 2 / do belki nożowej
/!/.
/2 zastrzeżenia/

B29C

P. 256915 T

15

jej bezawaryjną pracę.
Forma według wynalazku mająca w ruchomej
części formy, mechanizm wymuszający ruch powrot
ny wypychaczy, charakteryzuje się tym, że me
chanizm ten złożony jest z przesuwnej płytki
/ 3 / , umieszczonej w płycie wypychaczy / 4 / , z
kołka / 6 / , umocowanego skośnie w płycie podpo
rowej / 7 / oraz z popychacza / 2 / , osadzonego w
nieruchomej części formy.
Forma znajduje zastosowanie do wytwarzania
wyprasek z tworzyw sztucznych,
/l zastrzeżenie/

85 12 17

Szczecińska Fabryka Narzędzi "Vis",
Szczecin, Polska /Zygmunt Gajdziewski, Emil
Półchłopek/.
Urzędzenie odlewnicze
Przedmiotem wynalazku jest urzędzenie odlew
nicze wtryskarki poziomej z centralnym wlewem,
którego zadaniem jest równomierne napełnianie
formy wtryskiwaną» masę.
Urzędzenie składa się z tulei dolotowej / l /
z tłokiem / 2 / połęczonej z tuleję wlewowe / 3 / ,
osadzone w części stałej formy / 6 / zakończo
nej występem / 4 / . Tuleja wlewowa / 3 / poleczona
jest stale z układem wlewowym / 6 / formy. Tuleja
wlewowa / 3 / połeżona jest na przedłużeniu tu
lei dolotowej /!/ i ma na krawędzi czołowej
użebrowania.
/3 zastrzeżenia/

B60G

P. 256699

85 12 06

Pierwszeństwo: 85 06 09 - MTP
/nr 2/MTP/85/
Fabryka Samochodów Ciężarowych im. Feliksa
Dzierżyńskiego, Starachowice, Polska /Robert
Adamczyk, Aleksander Borkowski/.
Zawieszenie wieszakowe resoru piórowego,
zwłaszcza do pojazdów mechanicznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji zawieszenia wieszakowego resoru
piórowego o zwiększonej trwałości.
Zawieszenie charakteryzuje się tym, że eworzeń / 2 / , poza zasilającymi kanałami / 6 , 7/ sma
rowymi i wybraniem / 8 / wzdłużnym ma w przesu-

B29C

P.

258164 T

86 02 26

Zakłady Radiowe "Diora", Dzierżoniów,
Polska /Stanisław Teterycz, Mieczysław
Mitraszewski/.
Forma wtryskowa suwakowa
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji formy wtryskowej zapewniającej
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nięciu kątowym o 180° bliźniacze wybranie / 9 /
wzdłużne, połączone z atmosferą za pomocą od
lotowych kanałów /10, 11/ wyprowadzonych na
czołową powierzchnię sworznia / 2 / , przeciw
ległą do powierzchni, od której zaczyna się
wejście kanałów / 6 , 7/ zasilających. Powierz
chnie współpracujące sworznia / 2 / i tuiei / 3 /
są zabezpieczone przed wodą i kurzem za pomocą
gumowych pierścieni / 5 / uszczelniających, osa
dzonych bezpośrednio na sworzniu / 2 / i w wyto
czeniach /12/ wykonanych z obu czół tulei / 3 / .
/2 zastrzeżenia/
B60Q

P. 260961 T

łogę i pasażerami z szybkością pozwalającą na
zeskok łodzi. Górne części torów zjazdowych
/ l / ustawione są na stałe na pokładzie, nato
miast dolne części torów zjazdowych / 2 / połą
czone są poprzecznie konstrukcją / 8 / stanowiąc
odmykany fragment burty statku, osłaniający
stanowisko ustawienia łodzi i odchylany bezpo
średnio przed opuszczaniem łodzi.
/4 zastrzeżenia/

86 08 07

Stanisław Piszczelski, Warszawa, Polska
/Stanisław Piszczelski/.
Urządzenie sygnalizacyjne do pojazdów
mechanicznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpie
czenia kierowcy pojazdu mechanicznego przed
atakiem osoby znajdującej się wewnątrz pojazdu.
Urządzenie ma wyłącznik / 5 , 6, 7, 8/ połą
czone z sygnalizacją dźwiękową / l / i świetlną
/ 4 / . Połączone są one również z zamkiem magne
tycznym pokrywy silnika / 3 / , a także z urzą
dzeniem zapłonowym /12/. Urządzenie nadaje się
zwłaszcza do pojazdów przewożących ludzi.
/4 zastrzeżenia/

B63C

P. 254401

85 07 06

Tadeusz Dodot, Władysławowo, Polska /Tadeusz
Dodot/.
Sposób i urządzenie do ratowania ludzi na
wszystkich akwenach wodnych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
urządzenia umożliwiającego szybkie wyławianie
ludzi z akwenów wodnych przy pomocy śmigłowca.
Urządzenie według wynalazku ma dzielony po
jemnik, w którego górnej części / 3 / umieszczony
jest zespół promieniście rozmieszczonych rur
/4/ } na końcach których zamocowane sa cylindry
/ 5 / , wewnątrz których znajduje się materiał Wy
buchowy z zapłonnikami inicjującymi / 6 / oraz
obciężniki / 7 / .

B63B

P. 254418

85 07 05

Przedsiębiorstwo Projektowo-Technologiczne
Techniki Morskiej "PROREM" , Gdańsk, Polska
/Janusz Staszewski/.
Urządzenie do opuszczania łodzi okrętowych
zwłaszcza ratunkowych
Celem wynalazku jest skonstruowanie urzą
dzenia umożliwiającego szybkie i bezpieczne
opuszczenie na wodę łodzi wraz z załogą i
pasażerami nawet przy silnych kołysaniach po
przecznych statku.
Konstrukcja urządzenia składa się z dzielo
nych torów zjazdowych / l / , / 2 / połączonych za
wiasem / 4 / i nachylonych pod kątem umożliwia
jącym grawitacyjny zjazd łodzi / 3 / wraz z za

Nr 2 /342/ 1987

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

17

•Obciężniki / 7 / połęczone eą linę obwodowi
/lO/ i linę zaciskowe /Î3/ z porforowanę pow
łokę /11/ umieszczone w dolnej częaci pojem
nika /12/, Urządzenie zawieszono jest na linie
nc-énej / 2 / z przewodami elektrycznymi /IB/.
Po opuszczeniu urządzenia na mała odległość nad
ratowanym pod wpływem impulsu elektrycznego
następuje odpalenie ładunków wybuchowych i ;•
rzucenie obciążników /6/,
które powoduję roz
ciągnięcie
perforowanej powłoki w kształcie
czaszy i opadnięcie jej na ratowanego. Zacięgnięcie liny zaciskowej /13/ powoduje zamknię
cie 8'ię powłoki wokół ratowanego. Następnie
linę nośne / 2 / ratowany zostaje wyciągnięty z
wody.
/2 zastrzeżenia/

B65C

P. 258557

86 03 21

Kopalnia Węgla Kamiennego "Manifest Lipcowy"
Jastrzębie, Polska Marian Brzoza, Eugeniusz
Hetmaniok, Wiesław Pipski, Jan Talik/.
Sposób transportu ciężkich elementów w
wyrobiskach nachylonych na dole kopalń
górnictwa węglowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obniżenia
kosztów transportu sekcji obudów zmechanii ."
nych i kombajnów przy znacznym nachyleniu wy
robisk na drogach transportu.
Sposób według wynalazku polega na zabudowa
niu symetrycznych segmentów nośnych trasy ko
lejki linowej w kształcie zamkniętej litery o,
mających po obu stronach zamocowań« kraźniki
do prowadzenia liny, w których po jednej stro
nie prowadzona jest lina ciągnąca od napędu
«.olejki, a po drugiej stronie prowadzona jest
lina dodatkowego urządzenia cięgnąco-hamującego, przy rzym lina bierna trasy kolejki li
nowej prowadzona jest na krążnikach pionowych
zabudowanych, równolegle do trasy kolejki, na
zawiesiach do obudowy górniczej wyrobiska.
Dodatkowe linowe urządzenie ciągnęco-hamujęce ueytuowuje się na granicy strefy wzno
szącej i opadającej drogi transportu, a na
wyjściu liny z dodatkowego urządzenia zabudowu
je się sztywno kraźniki kierujące linę w za
leżności od usytuowania sestawu jezdnego ko
lejki w stosunku do tego urządzenia. W czasie
jazdy kolejki po wzniosie lina' dodatkowego
urządzania zapięta jest do czoła zestawu jezd
nego, zaś przy jeździe na upad zostaje prze
pięta na koniec tego zastawu i spełnia rolę
liny hamującej. Przepięcia liny dokonuje się
po'-dojechaniu zestawu jezdnego do urządzenia
dodatkowego. Współpraca pomiędzy napędom ko
lejki linowej i napędem urządzenia dodatków
oraz stacjami ładujęco rozładowującymi synchro
nizowano jest przy pomocy telefonów lokalnych.
/I zastrzeżenie/

B65G

P. 260640

nee:

P.

254529

85 07 11

Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne
Dźwigów Samochodowych "Bumar-Bades", BielskoBiała, Polska /Bolesław Leśko, Edward Sosna/.
Para podpór
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji pary podpór ustroju podporowego ma
szyn roboczych, zwłaszcza Żurawi samochodowych,
rozsuwanych jednym siłownikiem.
Para podpór według wynalazku ma pochwę /!/ za
wierająca dws wysuwne wsporniki / 3 / , / 4 / , wew
nątrz których osadzony jost siłownik / 6 / z nimi
związany« Wysuw wsporników / 3 / , /A/ ograniczony
joai prztiz występy _/9/ wchodzące w przypór z
rozłącznymi zaczepami /10/.
/3 zastrzeżenia/

06 0 7 16

Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "Polmag",
Centrum Mechanizacji Górnictwa "Komag",
Gliwice, Polska /Karol Fros/.
Bęben zwrotni przenośnika zgrzebłowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia taniej i trwałej konstrukcji bębna zwrot
ni przenośnika zgrzebłowego.
Dęben /!/
osadzony Jest na wsie /?/' 2a poś
rednictwem dwóch łożysk / 3 / . Łożysko / 3 / jest
uszczelniona dwoma uszczelniającymi pierście
niami ,/4 i 5/. Uszczelniający pierścień / 5 /
zewnętrzny zwrócony jest wargę na zewnętrz
bębna. Bieżnię dla uszczelniającego pierście
nia / 5 / zewnętrznego jest część /7a/ labiryn
towego pierścienia / 7 / zewnętrznego. Pomiędzy
wałem / 2 / a uszczelniającym pierścieniem /A/
wewnętrznym znajduje się bieżnia /&/ w posta
ci pierścienia.
/I zastrzeżenie/

Bö 60

P. 254530

05 07 1 1

Fabryka Maszyn Budowlanych "BUMAR-FAMABA" ,
Głogów, Polska /Mieczysław Szyrner, Mieczysław
Wiśniewski/.
Ślizg wysięgnika teleskopowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruo
wania ślizgu, w którym następuje równomierne
zużycie płytki ślizgowej oraz istnieje sygnali
zacja stopnia jej zużycia.
Ślizg zawiera co najmniej dwa sworzni« / 3 / i
/ 4 / oraz symetrycznie między nimi umieszczony
trzpień /€>/, który swym końcem kulistym umiesz-
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czonyrn w gnieździe podstawy płytki ślizgowej
/ 2 / ustala odległość płytki ślizgowej / l / od
środnika członu współpracującego / 9 / . Odleg
łość między kołnierzami /10/ i /li/ sworzni_
/ 3 / i / 4 / , a środnikiem / 5 / określa wielkość
naddatku grubości płytki ślizgowej /!/ przez
naczonego na zużycie w czasie: pracy wysięg
nika.
/3 zastrzeżenia/

DZIAŁ G
CHEMIA I METALURGIA

C01B

P. 253912

85 06 12

Wytwórnia Lekkich Konstrukcji Stalowych
"Mostostal" / Siedlce, Polska /Władysław
Jagiełło/.
Sposób ograniczenia emisji par kwasów z ich
roztworów, zwłaszcza par chlorowodoru z
roztworu kwasu solnego
Sposób według wynalazku polega na pokryciu
powierzchni roztworu kwasu kulkami o średnicy
20 - 30 mm wykonanymi z tworzywa.sztucznego
odpornego na działanie kwasu i majęcego ciężar
właściwy mniejszy od ciężaru właściwego roz
tworu.
Sposób według wynalazku jest szczególnie
przydatny w procesie trawienia stali oraz w
warunkach pracy z dużymi objętościami kwasów
o odkrytych powierzchniach.
/I zastrzeżenie/
CO IG

P. 253911

05 06 12

Wytwórnia Lekkich Konstrukcji Stalowych
"Mostostal", Siedlce, Polska /Zbigniew Janas/.
Sposób usuwania żelaza z roztworów
zawierających chlorek cynkowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu umożliwiającego całkowite wytrace
nie żelaza w jednoetapowym procesie z wyelimi
nowaniem kłopotliwych produktów ubocznych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
do roztworu zawierajęcego chlorek cynku, ko
rzystnie ogrzanego do temperatury 50 - 90°C ,
wprowadza się jednocześnie rozdrobniony cynk,
zwłaszcza popiół cynkowy w 20 - 60^ nadmiarze
stechiometrycznym w przeliczeniu na czysty
cynk potrzebny do wytracenia żelaza oraz silny
utleniacz, zwłaszcza chloran sodu do zaniku jo
nów żelaza w roztworze, po czym roztwór podda
je się sedymentacji i filtracji znanym sposo
bem. Sposób według Wynalazku jest szczególnie
przydatny do regeneracji roztworu chlorku cyn
ku oraz- roztworu topnika w ocynkowniach ognio
wych.
/I zastrzeżenie/

P. 256638 T

C01G

85 12 03 .

Wrocławskie Zakłady Przemysłu Nieorganicz
nego, Wrocław, Polska /Jerzy
Engländer, Jan
Wiaduch, Henryk Dopierała, Tadeusz Skrzyński,
Harta Nabożny, Danusz Wójtowicz, Jerzy
Zakrzewski, Andrzej Chmielarz/.
Sposób oczyszczania siarczanu niklawego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykorzysta
nia odpadowego siarczanu niklawego, powstającego
w zakładach elektrorafinacji miedzi.i zakładach
galwanizerskich,, szkodliwego dlä naturalnego
środowiska, do otrzymywania pełnowartościowego
produktu znajdującego zastosowanie w przemyśle,
Sposób według wynalazku polega na tym, ża
podgrzany do tomperatury 333-363 K wodny roztwór
siarczanu niklawego zawierający wolny kwas siar
kowy neutralizuje się alkalicznymi związkami
niklu, aż do osiągnięcia wartości pH w grani
cach 5,4 - 5,8, po oddzieleniu powstającego
osadu do roztworu dodaje się kwasu fosforowego
w ilości 1,0 - 1,2 stechiometrycznej ilości
cynku, a następnie alkalizuje s i ę d o osiągnię
cia wartości pH w* granicach 5,8 - 6,0 i z od
dzielonego od osadu roztworu wydziela się siar
czan nik lawy.
/2 zastrzeżenia/

C02F
BÖTF"

P. 256653 T

85 12 06

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska.
/Michał Kalisz/.
Strumienica
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji strumienicy, przeznaczonej do napo
wietrzania wody i ścieków.
Strumienica składa się z komory zasysania / 3 /
z dyszą zasilającą / 5 / i rurą ssawną / 6 / , z ko
mory mieszania / 2 / i. dy fuzora / 3 / . Ponadto ma
dyszę tunelową / 7 / umiejscowioną wokół dyfuzora
/ 3 / i stanowiącą jego przedłużenie. Pomiędzy
dyfuzorem / 3 / I dyszą tunelową / 7 / utworzona
jest pierścieniowa szczelina, w której symet
rycznie rozmieszczone są łopatki kierujące.
/3 zastrzeżenia/
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P.

257317 T

Î5 12 31

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska /Zbigniew
Gorzka, Marek Kaźmierczak, Stanisław Miński/.
Sposób oczyszczania ścieków przemysłowych
zanieczyszczonych niejonowymi substancjami
powierzchniowo czynnymi

C02F

P. 256654 T

85 12 06

BÜlF
Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska
/Michał Kalisz/.

Sposób oczyszczania ścieków przemysłowych
zanieczyszczonych niejonowymi substancjami powierzchniowo-czynnymi, z wykorzystaniem procesu
utleniania w obecności katalizatorów kontakto
wych reakcji utleniania polega na tym, że ście
ki poddaje się wpierw ogrzewaniu na wypełnieniu
o temperaturze powyżej 400°C, korzystnie metalowo-ceramicznym, w obecności tlenu z powietrza
po czym produkty procesu ogrzewania ścieków
poddaje się utlenieniu w obecności katalizato
rów kontaktowych reakcji utleniania, korzystnie
w obecności katalizatorów zawierajęcych tlenki
metali, takich jak: miedź, kobalt, chrom, man
gan, względnie mieszaniny tlenków metali.
/I zastrzeżenie/

Urządzenie strumienicowe do natleniania cieczy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji urzędzenia strumienicowego do
natleniania cieczy.

C02F

P. 258126 T

06 02 24

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska
/Michał Kalisz/.
Element porowaty
Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowania
konstrukcji elementu porowatego, przeznaczonego
do rozpęcherzykowania gazów w cieczach, a zwła
szcza powietrza w wodzie i ściekach.
Element porowaty utworzony jest z trzech
warstw materiałów przepuszczalnych. Warstwę wew
nętrzne / 5 / stanowi sypka substancja ziarnista
o określonej granulacji. Warstwa wewnętrzna / 5 /
osadzona jest na warstwie podtrzymującej / 6 / ,
które jest warstwa materiału porowatego o usta
lonym kształcie lub porowata płyta. Od strony
cieczy warstwa wewnętrzna / 5 / pokryta jest war
stwę elastycznego materiału porowatego / 4 / .
/4 zastrzeżenia/

C02F

Urzędzenie strumienïcowe wyposefżone jest w
strumienicę / l / i aparat kaskadowy / 8 / z pół
kami /10 i 11/ oraz komorę osłonowe / 7 / strumienicy / l / . Płaszcz / 9 / aparatu kaskadowego
/ 8 / stanowi przedłużenie dyfuzora / 5 / strumienicy / l / , natomiast komora osłonowa / 7 / stanowi
szczelna zewnętrzne obudowę, w której wnętrzu
zamocowana Jest strumienica / l / . Urzędzenie
strumienicowe ma otwory /13, 14, 15/, którymi
doprowadza się tlen do komory zasysania / 3 /
strumienicy / l / z przestrzeni zawierajęcej
tlen.
/2 zastrzeżenia/

P. 258848

86 04 07

Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków; Zakłady
Pomiarowo-Badawcze Energetyki "Energopomiar",
Gliwice, Polska /Antoni Szkatuła, Stanisław
Biel, Tadeusz Ratajczyk, Andrzej Bania, Stani
sław Hodorowicz, Henryk Maciejewski/.
Sposób magnetohydrodynamicznego uzdatniania
wody
Sposób magnetohydrodynamicznego uzdatniania
wody polega na tym, że wodę zawierajęce kwas
krzemowy, magnetyt oraz rozpuszczone sole wielo
krotnie przepuszcza się z prędkością 0,67 2,72 m/s i z gradientem prędkości 100 - 200 l/s
przez obszary o natężeniu pola magnetycznego
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wynoszącego 0,82.10 -1,64.10 A/m oraz o grad
iencie pola magnetycznego wynoszącego 1,14.
7
7
2
/
10 - 2,2.10 A/m . Iloéc kwasu krzemowego wy
nosi 5 - 100 g/m wody, a magnetytu 0,5 - 1,0 g
przy przepływie 1 m wody na godzinę.
/I zastrzeżenie/
C04B

P. 253744

85 05 30

Stocznia Szczecińska im, A. Warskiego,
Szczecin, Polska /Benon Kaseja, Stefan Weyna,
Jerzy Włodarz, Zbigniew Szuberla, Zenon
Michalski/.
Masa podłogowa twardniejąca na miejscu budowy
Wynalazek rozwięzuje problem opracowania
płynnej masy podłogowej, twardniejącej w wars
twie na miejscu budowy, charakteryzującej się
dobrymi własnościami wytrzymałościowymi oraz
innymi cechami, predystynujęcyml w sumie masę
tę do stosowania zwłaszcza w budownictwie ok
rętowym.
Masa według wynalazku wytwarzana jest na
osnowie mieszaniny cementu, piasku i wody i
zawiera dodatkowo od 0,6 do 1,5. części wago
wych ciętego włókna szklanego or?z zawiera
takża dodatkowo od 0,2 do 1,5 części wagowych
środka -mrozoodpomego. Jako środek mrozoodporny zastopowana jest przy tym kompozycja siar
czanu żelaza z uwodnionym siarczanem sodowym,
zmieszanych ze soba w proporcji wagowej 1 s 1.
/4 zastrzeżenia/
C04B

P.

256642 T

85 12 04

Politechnika Świętokszyska, Kielce, Polska
/Jan Przeniosło, Janusz Wiśniowski, Leszek
Stoch, Jerzy Jakubowski/.
Sposób wytwarzania elementów budowlanych z
mieszaniny popiołowo-żużlowej
Sposób według wynalazku polega na tym, że
mieszaninę popiołowo-żużlowe o uZiarnieniu
poniżej 4 mm miesza sj.ę z wapnem palonym w
ilości 6 - 12% wagowych /lub wapnem hydraty
zowanym w ilości 8 - 16% wagowych/, a następ
nie nawilża się woda do wilgotności 8 - 16%
i formuje się elementy przez prasowanie pod
ciśnieniem około 15 MPa, po czym elementy pod
daje się autoklawizacji pod ciśnieniem pary
wodnej 0,8 - 1,6 MPa w temperaturze 443 - 473 K,
Otrzymane elementy budowlane mogę być stosowa
ne jako materiał konstrukcyjny i izolacyjnekonstrukcyjny.
/3 zastrzeżenia/
CÛ4B

P. 256703 T

85 12 06

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska
/Dariusz Jodłowski, Marzena Banach/.
Sposób wytwarzania tworzywa wiórobetonowego
Wynalazek rozwięzuje zagadnienie uzyskania
taniego materiału budowlanego.
Sposóo wytwarzania tworzywa wiórobetonowego
polega na mieszaniu wiórów z zaprawę cementowe
a następnie formowaniu przez prasowanie, przy
czym wióry poddaje się wcześniej nasęczaniu w
roztworze chlorku wapnia, zaś mieszanka zawie
ra: wióry, cement i wodę w stosunku waoowym
U 2 j l lub 1:1, 2:1.
.
/l zastrzeżenie/
C04B

P. 257544 T

36 01 16

Jaworznicko-Mikołowskie Gwarectwo Węglowe Kopalnia Węgla Kamiennego "Jaworzno", Jaworzno,
Polsko /Eugeniusz Grabowski, Stanisław Kadulski,
Marek Pater, Roman Kowalski, Zenon Mrowiec,
Kazimierz Twardokęs, Jan Perek, Lech Malara/.
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Sposób wytwarzania materiału budowlanego
, Materiał budowlany wytwarza się na bazie
zapraw wiążących z dodatkiem odpadów drzewnych,
przy czym jako odpadki drzewne stosuje się wy
selekcjonowane strużyny po obróbce wzdłuż włó
kien drzew liściastych twardych, korzystnie
strużyny dębowa, grabowe, bukowe i brzozowe o
wymiarach 1-2, 4-25, 50-120 mm, które wprowadza
się do zaprawy w iloéci od 200 do 300 g na
2000 do 4400 g jej pozostałych składników su
chych. Materiał jest przeznaczony zwłaszcza do
budowania tam izolacyjnych w wyrobiskach górni
czych, w których występuje duże ciśnienie góro
tworu.
/I zastrzeżenie-/
C05B

P.

253792

05 05 03

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 242848.
Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, Polska
/Jerzy Wojcieszek, Edward Kotuła, Jadwiga
Kluczewska-Cwalina, Waldemar Pachnia, Grażyna
Kuśmierz, Marian Plebankiewicz, Czesław Siwiec,
Stanisław Czerpak, Lidia Gotfryd-Skrzypczak,
Władysław Semeniuk, Alfreda Plebankiewicz,
Józef Kosecki, Zbigniew Szewc, Adam Pindur/.
Sposób wytwarzania granulowanego superfosfatu
pojedynczego za pomocą wysokostężonego
siarkowego

kwasu

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest
wyeliminowania energochłonnej operacji suszenia
nawozu po zgranulowaniu.
Sposób według wynalezku charakteryzuje się
tym, że większość niezbędnej do procesu wody
wprowadza się w końcowej operacji granulacji,
czego efektem jest to, że proces dojrzewania
superfoefatu następuje w materiale już zgranulowanym, W wyniku zachodzących reakcji chemicz
nych z wodę granule dojrzewaję i twardnieję, a
dodatkowe opudrewanie mokrych granul zmielonym
surowym fosforytem prowadzi do reakcji chemicz
nych tego fosforytu z wolnym kwasem zawartym
w granulacie 1 powstania na powierzchni granul
dodatkowej twardej otoczki uwodnionego ortofosforanu jednowapniowego.
/ 3 zastrzeżenia/

C07C

P.

254470

85 07 10

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa,
Polska /Janina Piechaczek, Ryszard Palanowski,
Magdalena Glice/.
Sposób oczyszczania fenoterolu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostego sposobu oczyszczania fenoterolu, umeżli*
wiajęcego otrzymanie produktu o wysokiej czy
stości.
Sposób według wynalazku polega na traktowa
niu mieszaniny diaetereoizomerów bromowodorku
l-/3,5-dwuhydroksyfenylo/-2-/p-hydroksy-06 -metylofenetyloamino/-etenolu-l najpierw etanolem
z niewielkę ilościę wody w podwyższonej tempe«
raturze, a następnie po zatężeniu pod zmniej
szonym ciśnieniem i ochłodzeniu na wymywaniu
osadu acetonem. Fenoterol znajduje zastosowa
nie w lecznictwie jako bronchospazmolityk.
/I zastrzeżenie/

C07C

P. 254656

85 07 19

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
"Blachownia", Kędzierzyn-Koźle, Polska
/Kazimierz Linkiewicz, Jerzy Walczak, Artur
Zdunek/.

Nr 2 / 3 4 g /
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Sposób wytwarzania soli dwusodowej monoestru
polioksyetylenononylofenolu i kwasu
sulfobursztynowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania
stężonego środka powierzchniowo czynnego w pos
taci ciekłej.
Sposób wytwarzania dwusodowsj soli monoestru
peliokeystylenononylofanolu i kwasu 3ulfobursztynowego na drodze sulfonowania monoestru
nolioksyetylenofionyiofenolu i kwasu maleinowe
go przy pomocy siarczynu sodowego w roztworze
wodnym", w podwyższonej temperaturze, charak
teryzuje się tym, że proces sulfonowania prowa
dzi się w obecności mieszaniny soli nieorga
nicznych. Wytworzony związek stosuje się w pro
dukcji szamponów, środków do mycia naczyń i
delikatnych środków pioręcych,
/4 zastrzeżenia/

CO TC
CÔ7F

P. 256282 T
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Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu
benzoesowego
Wynalazek' rozwięzuje zagadnienie wytwarzania
nowych z"/ięzków chemicznych przydatnych w synte
zie środków chwastobójczych.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu
benzoesowego o ogólnym wzorze 1, w którym R
oznacza rodnik /C--C./ alkilowy, poleca na tym,
że kwas 4-alkilosulfonylo-2,3-dwuchlorobenzoe80wy o wzorze 3, w którym R ma wyżej podane
znaczenie, poddają się reakcji z wodorotlen
kiem i następnie zakwasza otrzymane mieszaninę.
/2 zastrzeżenia/

85 11 15

Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska /Romuald
Skowroński, Janusz Skolimowski, Maciej Tasz/,
Sposób otrzymywania hydroksyloamin
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia nowego sposobu otrzymywania hydroksyloamin.
Spopób otrzymywania hydroksyloamin o ogólnym
i'- 2 '
1
2
wzorze R R N-OH, w.którym R I R
sę jednakowe
lub różne i oznaczają grupy alkilowe lub arylc*iLî, j'viâ-tualnie- podstawione albo grupy triaIkiloaililowe względnie tworzę z atomem azotu
nasycony układ heterocykliczny, polega na tym,
*e zwięzak s^vier aj ęcy anion amidkowy lub imid1 2 s
kawy Ü ugó!ny# wzorze R R N , w którym symbols
inal« wyżjj podane znaczenie, poddaje się reak
cji, z nadtlenkiem benzoilu w rozpuszczalniku
.Cí-gsniczr.yín nie zawierajęcym kwasowych atomów
wodoru ani atomów chlorowców, początkowa w
temperaturze od -60 do 0°0, a następnie w tem
peraturze do 30°C.
Wytworzone zwięzki stosowane sę jako łagod
ne reduktory do materiałów fotograficznych*
/l zastrzeżenie/

£łZ£

P. 258208 T

86 03 03

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska /Tadeusz
Paryjczak, Hanna Bałczewska/.
Sposób otrzymywania kwasu 4,4'-diaminostilbeno-2,2'-disulfonowego
Wynalazek rozwięzuje zagadnienie wytwarza
nia kwasu 4,4'-diaminostilbeno-2-2*-disulfonowego o dużej czystości i z dobre wydajnością.
Sposób otrzymywania kwasu 4,4'-diaminostilbeno-2,2'-disulfonowego na drodze redukcji kwa
su 4,4*-dinitrostilbeno-2,2'-disulfonowego wodo
rem, w obecności katalizatora metalicznego, w
środowisku alkoholowym, korzystnie metanolu
polega na tym, że jako katalizator metaliczny
stosuje się pallad osadzony na nośniku krzemion
kowym zawierającym 5% wagowych fazy metalicz
nej, przy czvm redukcję prowadzi się pod ciś
nieniem 566,5 - 610 kPa, w temperaturze 80°C ,
przy stosunku wagowym substrátu do katalizatora
od 5:1 do 10:1.
/i zastrzeżenie/
C07C

P. 258287

86 03 07

Pierwszeństwo: 85 03 07 - St. Zjedn. Am.
/nr 709,006/
Atauffer Chemical Company, Westport, Stany
Zjednoczone Ameryki /David.L, Lee/.

C07C

P . 260185 T

86 06 20

Akademia Rolnicza, Wrocław, Polska /Paweł
Pawłowicz, Antoni Siewiński, Witold Czerwiński/.
Sposób wytwarzania optycznie czynnego
2-fenylobutanolu z octanu
2-fenylobutylu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykorzysta
nia rośliny Spirodela oligorrhiza do prowadze
nia enancjoselektywnej hydrolizy.
Sposób według wynalazku polega na wprowadze
niu do kultury wodnej, które stanowię całe roś
liny Spirodela oligorrhiza, substrátu w postaci
octanu 2-fenylobutylu, który pod działaniem
wspomnianej kultury ulega enancjoselektywnej
hydrolizie do/-/2-fenylobutanolu.
/I zastrzeżenie/
C07C

P. 260186 T

86 06 20

Akademia Rolnicza, Wrocław, Polska /Paweł
Pawłowicz, Antoni Siewiński, Witold Czerwiński/.
Sposób wytwarzania optycznie czynnych alkoholi
alifatyczno-aromatycznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykorzystania
rośliny Spirodela oligorrhiza w reakcji rozdzie
lania enancjomerów.
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Sposób według wynalazku polega na wprowa
dzeniu do kultury wodnej, które stanowią całe
rośliny Spirodela oligorrhiza, substrátu w
postaci mieszaniny racemicznej alkoholi aroma
tyczno-alifatycznych o wzorze ogólnym 1, w któ
rym Ar oznacza rodnik fenylowy lub rodnik 2naftylowy. Pod działaniem wspomnianej kultury
enancjomer o konfiguracji S ulega utlenieniu
do ketonu o wzorze ogólnym Ar-C/=»0/CH,,- co po
zwala na wydzielenie enancjomeru R.
/I zastrzeżenie/
C07C

P. 260492

Nr 2 / 342/ 1987

węgla, 2 oznacza grupę buta-i,3-dienylowa lub
grupę o wzorze la lub Ib, zaś A~ oznacza anion,
polega na tym, że zwięzek o wzorze ogólnym 2,
w którym R., R 2 , R 3 i 2 maja wyżej podane zna
czenie, poddaje się reakcji z kwasem o wzorze
ogólnym HA, w którym A~ ma wyżej podane znacze
nie i ewentualnie tak otrzymany zwięzek o wzo
rze ogólnym 1 rozdziela się na jego izomery
i/lub ewentualnie przeprowadza się wymianę anio
nu A~ na inny anion A~.
/2 zastrzeżenia/

86 07 03

Akademia Rolnicza, Wrocław, Polska
/Agnieszka Mironowicz, Krystyna Kukułczanka,
Antoni Siewiński/.
Sposób otrzymywania mentolu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywa
nia mentolu droga biotransformacji.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
prowadzi się transformację racemicznego octa
nu mentylu do mentolu przy użyciu kultur tkan
kowych roślin z rodziny Orchidacae.
/I zastrzeżenie/
GO 70

P. 254520

85 07 12

Polska Akademia Nauk, Centrum Badań
Molekularnych i Makromolekularnych, Łódź,
Polska /Stanisław Penczek, Przemysław Kubisa,
Krystyna Brzezińska, Tadeusz Biedroń/.
Sposób wytwarzania liniowych oligomerów
epichlorohydryny obustronnie zakończonych
grupami hydroksylowymi
Celem wynalazku jest opracowanie sposobu
wytwarzania liniowych oligomerów nie zawiera
jących oligomerów cylindrycznych.
Sposób wytwarzania liniowych oligomerów
epichlorohydryny, obustronnie zakończonych gru
pami hydroksylowymi przez polimeryzację epichio
rohydryriy w obecrości katalizatora polimery
zacji, kationowej oraz $iolu lub jego prekur
sora, charakteryzuje się tym, że epichlorohydrynę dozuje się z taką szybkością aby stopień
jej przereagowania wynosił co najmniej 90%.
Wytworzone liniows oligomery znajduję zasto
sowanie jako półprodukty do wytwarzania kopoli
merów blokowych, zwłaszcza poliuretanów i po
liestrów.
/5 zastrzeżeń/

CO70

P. 257819

84 09 20

Pierwszeństwo: 83 09 20 - Węgry
/nr 3242/83/
Egyt Gyogyszervegyeszeti Gyar, Budapeszt,
Węgry.

CO 70

P.

257818

84 09 20
Sposób wytwarzania skondensowanej as-triazyny

Pierwszeństwo: 83 09 20
/nr 3242/83/

Węgry

Egyt Gyogyszervegyeszéti Gyár, Budapeszt,
Węgry.
Sposób wytwarzania skondensowanej as-triazyny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza
nia związków wykazujących działanie przeciwaepresyjne i przociwarytmiczne.
Sposób wytwarzania skondensowanej as-triazy"Y $ i jej izomerów, o wzorze ogólnym 1, w któ
rym R oznacza grupę alkilową o X - 10 atomach
węgla, grupę fonylową lub naftyłową, przy czym
dwie ostatnie wymienione grupy mogą być ewen
tualnie podstawione R„ oznacza atom wodoru lub
chlorowca-, grupę alkilową o 1 - 4 atomach węg
la, grupę hydroksylową, grupę fenylową lub naftylową, przy czym dwia ostatnio wymienione gru
py mogą być ewentualnie podstawione, R, oznacza
atom wodoru lub grupę alkilową o 1-4 atomach

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie wytwarzania
zwięzków o działaniu przeciwdepresyjnym i przeciwarytmicznym.
Sposób wytwarzania skondensowanej as-triazyny
i jej izomerów o wzorze ogólnym 1, w którym
R.. oznacza grupę alkilowa o 1 - 10 atomach węgla,
grupę fenylową lub naftyłowa, przy czym dwie
ostatnia wymienione grupy mogę być ewentualnie
podstawionejK„ oznacza atom wodoru»grupę alki
lowe o 1 - 4 atomach węgla lub grupę fenylową,
R, oznacza atom wodoru, Z oznacza grupę buta1^3-dienylowę lub grupę o wzorze la lub Ib, zaś
A oznacza anion, polega ma tymc że zwięzek o
wzorze ogólnym 2, w którym R., Z i A " maję wyżej
podane znaczenie, poddaje się reakcji z ortoe8trem o wzorze ogólnym RfiC/0R5/3, w którym
R_ oznacza grupę alkilowe o 1 - 4 atomach w^gla
a Rfi oznacza atom wodoru, grupę alkilowe o 1 4 atomach węgla lub niepodstawiona grupę feny-

Nr 2 / 3 4 2 /
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Iowę i w tak otrzymanym formyloimino eterze,
przeprowadza się zamknięcie pierścienia po
przez reakcję z amoniakiem, i ewentualnie tak
otrzymany zwięzek.o wzorze ogólnym 1 rozdzie
la się na jego izomery i/lub_ewentualnie przep
rowadza się wymianę anionu A~ na inny anion A - .
/2 zastrzeżenia/
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wych na drodze przedmuchiwania gazem, w tempe
raturze od 70 do 135°C w czasie do 60 minut
lub też poprzez destylację próżniowa.
/2 zastrzeżenia/
C07G

P. 259820

86 06 02

Akademia Medyczna, Wrocław, Polska /Alfons
Kubis, Krzysztof Dybek, Halina Krutul,
Władysława Jadach/.
Sposób granulowania antybiotyków, zwłaszcza
chlorowodorku tetracykliny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza
nia granulatu antybiotyku, który w swym skła
dzie nie zawiera substancji balastowych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
do antybiotyku w postaci proszku dodaje się
jego rozpuszczalnik, w ilości 10 - 20% masowych
i następnie ugniata go na.wilgotne kruche masę,
następnie wilgotne kruche masę granuluje się i
granulat suszy się przez 2 - 3 godziny w tempe
raturze 298 K, aż do całkowitego odparowania
rozpuszczalnika.
/3 zastrzeżenia/
C08G

P.

253817

85 06 05

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa,
Polska /Czesław Skupnik, Jan Siedlecki, Walenty
na Sowińska, Leszek Rudke, Maciej Asłanowicz,
Grzegorz Derecki, Grażyna Padée/.
Sposób wytwarzania żywic polikondensacyjnych
o wysokiej reaktywności
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywa
nia żywic polikondensacyjnych cechujących się
wysoka reaktywnością w temperaturze około 15 C.
Sposób według wynalazku polega na modyfikacji
aldehydem furfurylowym żywicy mocznikowo-formaldehydowej lub/i fanolcwo-formaldehydowej, ko
rzystnie modyfikowanej alkoholem furfurylowym.
/I zastrzeżenie/

CO 7F

P . 253269

85 05 06

C07H

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia
szybkości reakcji i obniżenia temperatury w koń
cowej fazie wytwarzania kwasów dwualkilo-arylodwutiofosforowych.
Sposób otrzymywania kwasów.dwualkilo-arylodwutiofosforowych według wynalazku polega na
wprowadzeniu do mieszaniny reagentów, otrzyma
nych w wyniku reakcji alkoholu alifatycznego
lub mieszaniny alkoholi alifatycznych o iloéci
węgla w częsteczce od 6 do 10 i/lub fenolu i/lub
alkiiofenolu z pięciosiarczkiem dwufosforu przy
stosunku molowym substratów wynoszącym 4$/l-l f 05/
w temperaturze od 60 do 180 C, w czasie od 30
do 300 minut e alkoholu alifatycznego lub mie
szaniny alkoholi alifatycznych o zawartości węg
la w cząsteczce od 1 do 5 atomów, w ilości do
5% wagowych w stosunku do ilości użytego w reak
cji głównej reagenta zawierającego grupę -UH,
zwiększonej o wielkość niezbędna do. zneutralizo
wania pięciosiarczku dwufosforu jeżeli substrat
ten użyty był w nadmiarze, w temperaturze od 70
do 135°C i dalszym prowadzaniu reakcji w tej
temperaturze w c.iasie od 15 do 90 minut, a nas
tępnie usunięciu nadmiaru alkoholu alifatyczne
go lub mieszaniny alkoholi alifatycznych z ot
rzymanych kwasów dwualkilo~arylo-dv;u t io fos furo-

86 04 07

Pierwszeństwo: 85 04 09 - St. Zjedn. Am,
/nr 721,360/

Rafineria Nafty "Jedlicze", Jedlicze, Polska
/Tadeusz Tajber, Tadeusz Gunia/.
Nowy sposób wytwarzania kwasów dwualkilo-arylo-dwutiofosforowych o zawartości węgla
w rodniku alkilowym i/lub arylowym i/lub
alkilo-arylowym powyżej 5 atomów

P. 258826

Pfizer Inc., Nowy J o r k , Stany Zjednoczone
Ameryki.
Sposób wytwarzania krystalicznej, bezwodnej soli
sodowej 19-deoksyaglikoriodianemycyny
wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania
bezwodnej soli sodowej 19-deoksyaglikonodianemycyny w postaci przydatnej do wytwarzania leków.
Sposób wytwarzania krystalicznej, bezwodnej
soli sodowej 19-deoksyaglikonodianemycyny pole
ga na tym, że zatęża się roztwór chlorku metyle
nu i soli sodowej 19-deoksyaglikonodianemycyny
zawierajęcy mniej niż 0,05% wody/do czasu roz
poczęcia krystalizacji, dodaje do otrzymanej za
wiesiny co najmniej równe objętość suchego hek
sanu zawierajęcego mniej niż 0,05^ wody, a nas
tępnie sęczy i suszy otrzymany produkt.
/2 zastrzoźenia/

C09D

P. 254592

85 07 18

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska
/Józef Menes, Janusz Kozakiewicz, Ewa Borodzińska/
Sposób wytwarzania dwuskładnikowych klejów
rozpuszczalnikowych
Celem wynalazku Jest opracowanie prostego spo
sobu wytwarzaaia klejów o przedłużonej trwałości
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mieszaniny, żywica-utwardzacz»
Sposób wytwarzania dwuskładnikowych klejów
rozpuszczalnikowych polegający na wymieszaniu
żywicy klejowej z utwardzaczem poliizocyjanianowym i środkiem zmniejszającym reaktywność
grup izocyjanianowych charakteryzuje się tym,
że jako środek zmniejszający reaktywność grup
izocyjan-ianowych wprowadza się przy inten
sywnym mieszaniu w temperaturze 5-25°C - kaprolaktam w ilości 1-10 części wagowych na 100
części wagowych suchej pozostałości kleju.
/I zastrzeżenie/
C10G

P. 253680
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w ilości 70-30% wagowych i dodatki konwencjo
nalne, takie jak: polimetakrylany w ilości
Or-0,A% wagowych, naftosulfonian baru w ilości
0,3-1,5% wagowych, dwualkllodwutiofosforan cyn
ku w ilości 0,3-1,2% wagowych, chlorowane pa
rafinę w ilości 2,0~5 f 0% wagowych.
/I zastrzeżenie/
C21C

P. 254618

85 07 19

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica, Kraków, Polska /Czesław Podrzucki,
Andrzej Wojtysiak/.

85 05 29
Sposób otrzymywania żeliwa wysokoaluminiowego

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska
/Czesław Kajdas, Maciej Paczuski/.
Sposób wytwarzania mineralnych olejów
bazowych
Sposób wytwarzania mineralnych olejów ba
zowych z pozostałości z destylacji atmosfe
rycznej ropy naftowej polega na tym, że pozos
tałość Z destylacji atmosferycznej ropy naf
towej utlenia się za pomoce tlenu lub powiet
rza w podwyższonej temperaturze, ewentualnie
w obecności katalizatora, a następnie po pro
cesie frakcjonowania pod zmniejszonym ciśnie
niem poddaje się rafinacji selektywnej, odparafirîowaniu i rafinacji uzupełniającej elbo
odparafinowaniu i rafinacji adsorpcyjnej i/,lub
hydrorafinscji.
/2 zastrzeżenia/
C10L

P.

253646

85 05 27

Instytut Technologii Nafty, Kraków, Polska
/Leszek Ziemiański, Lidia Burczyk, Michał
Krasodomski, Bogusław Szczerski, Stanisław
Oleksiak/.
Sposób wytwarzania detergencyjnego dodatku
amidowego, oraz mieszanki benzynowe zawierające
detergencyjny dodatek amidowy
Sposób według wynalazku polega na kondensa
cji kwasu tłuszczowego lub oleiny z aminami,
poliaminami, hydrokayaminami oraz hydroksypo1lamlnami o ilości atomów azotu w cząsteczce
od i-5, w środowisku rozpuszczalnika, w tem~
peraturach od 100°C do 200°C, w czasie potrzeb
nym do zakończenia wydzielania wody, w razie
potrzeby poddawanych okayalkilacji tlenkiem
etylenu lub tlenkiem oropylenu pod ciśnieniem
do 400 kPa w temperaturach od 40°C do 150°C.
Mieszanki benzynowe, zawierajęca detergen
cyjny dodatek amidowy, charakteryzuję alf tym,
że zawierają, dodatku amidowego od 100 - 300 ppm
i bazy olejowej 100 - 1000 ppm.
/2 zaat rzężenia/

CIOM

P. 253783

85 06 03

Rafineria Nafty "Jedlicze", Jedlicze,
Polska /Tadeusz Gunia, Tadeusz Tajber/.
Olej smarowy do przekładni samochodowych
Przedmiotem wynalazku jest olej smarowy
do przekładni pojazdów mechanicznych, zwłasz
cza do przekładni hipoidalnych.
Olej zawiera mineralne bazy olejowa będacę
kompozycję oleju podstawowego SAE-10 w ilości
0-100% wagowych i/lub oleju pozostałościowego
brirjhstock.w ilości 0-100% wagowych oraz zmo
dyfikowany dodatek smarny otrzymany w wyniku
siarkowania za pomoce siarki elementarnej mie
szaniny składe.lęcej się z frakcji tetramercwopentamerowej o zakresie wrzenia 180 - 260°C,
w ilości 30-70% wagowych i trójglicerydów kwa
sów tłuszczowych, zwłaszcza oleju rzepakowego

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu umożliwiającego uzyskanie jedno
rodnego żeliwa o założonym składzie.'
Sposób otrzymywania żeliwa wysokoaluminiowego polega na tym, że zestawia się wsad me
talowy, zawierający złom stalowy oraz alumi
nium albo jego stopy z żelazem. Po roztopieniu
wsadu w piecu indukcyjnym o wyłożeniu kwaśnym
uzupełnia się skład chemiczny ciekłego żeliwa,
po czym wprowadza się składniki wysokowęglowe.
/I zastrzeżenie/
C21D

P. 258590

86 03 24

Pierwszeństwo; 85 03 25 - Austria
/nr A 887/85/
Voest - Alpine Aktiengesellschaft, Linz,
Austria /Franz Rotter/,
Sposób zapobiegania powstawaniu wgłębień
w szynach w obszarze przejściowym między
końcem iglicy i jej profilem oraz urządzenie
do zapobiegania powstawaniu wgłębień w szynach
w obszarze przejściowym między końcem iglicy i
jej profilem
Wynalazek rozwięzuje zagadnienie zapobieże
nia powstawaniu wgłębień w powierzchni tocznej
szyny w obszarze przejściowym między końcem
iglicy i jej profilem.
Sposób według wynalazku polega na szybkim
nagrzewaniu obszaru przejściowego od tempera
tury poczatKowej do temperatury łeżęcej ponad
temperaturę austenityzacji, na głębokość co
najwyżej 25 mm, oraz następnie chłodzeniu w
nieruchomym powietrzu.
Urzędzenie według wynalazku ma palnik / 2 /
ze sterowane temperaturę płomienia, osadzony
na przesuwnym suporcie / l / , którego droga prze
suwu ograniczona jest wyłącznikami krańcowymi
/ 7 , 8/ oraz ma przyrzęd / 9 / do pomiaru tempe
ratury powierzchni szyny / 4 / .
/7 zastrzeżeń/
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C22C

P. 253282

65 02 22

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice,
Polska /Stanisław Socha, Jerzy Turoń, Jan
Wesołowski, Władysław Jagiełło, Agata Wróbel,
Wiesław Wyrwa/.
Stop cynku
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia stopu cynkowego umożliwiającego wytworze
nie szczelnych i trwałych powłok ochronnych
na konstrukcjach stalowych.
Stop cynku zawierajęcy w ilościach wagowych:
0 , 4 5 - 0,75% Pb, 0,002 - 0,26% Sn oraz Sb i
Cd, charakteryzuje się tym, że 2awiera w iloś
ciach wagowych: 0,001-0,35% Sb, 0,08-0,25% Cd,
0,14-0,16% Al^ 0,0012-0,15% Cu, 0,005-0,08% Fe,
Q,0001-0,015% As, 0,0001-0,03% Cr, 0,001-0,02%
Mrv, 0-0,03% Mg, resztę etanowi Zn.
/I zastrzeżenie/
C22C

P. 258114 T

86 02 24
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Urządzenie do ogrzewania kąpieli cynkowej
Celem wynalazku jest opracowanie urządzenia
zapewniającego duże intensywność nagrzewania
kąpieli cynkowej i równomierna jej temperaturę,
oraz stwarzającego korzystniejsze warunki do
wytracania się z kąpieli cynkowej cząstek tzw.
twardego cynku i ich usuwania z dna wanny cynkowniczej.
Urządzenie składa się z wanny cynkowniczaj
/!/ i zbiornika / 2 / ciekłego ołowiu, usytuowa
nego poniżej wanny, oraz komór grzewczych / 4 / ,
przylegających do ścian zbiornika / 2 / lub
umieszczonych wewnątrz niego. Zbiornik / 2 / jest
przesunięty osiowo względem wanny cynkowniczej
/ l / i połączony z nią za pośrednictwem kanału
/ 3 / , który szczelnie łączy zbiornik / 2 / ołowiu
z otworem w ścianie bocznej wanny cynkowniczej
/!/. Otwór ten Jest usytuowany w takiej odleg
łości od dna wanny, aby Jej pojemność poniżej
dolnej krawędzi otworu była wystarczająca do
pomieszczenia całej ilości tzw. twardego cynku,
wytrącającego się z kąpieli cynkowej w trakcie
procesu cynkowania.
/I zastrzeżenie/

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Kazimierza
Pułaskiego, Radom, Polska /Feliks Wojtkun,
Andrzej Moskalewicz/.
Odlewniczy stop aluminium
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest
opracowanie stopu aluminium o odpowiedniej
gęstości.
Stop według wynalazku zawiera: powyżej 9,5%
miedzi, od 5,0 do 8,0% krzemu, od 0,5 do 4,0%
magnezu oraz od 0 do 4,0% niklu i od 0 do 4,0%
manganu.
/I zastrzeżenie/
C23C

P. 253281

85 02 22

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice,
Polska /Stanisław Socha, Władysław Jagiełło,
Jan Wesołowski/.
Sposób wytwarzania powłok ochronnych ze stopu
cynkowego na elementach konstrukcji stalowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza
nia szczelnych i trwałych powłok ochronnych ze
stopu cynkowego na elementach konstrukcji sta
lowych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
elementy stalowe odtłuszcza się przez 20-45
minut w roztworze o określonym składzie che
micznym w temperaturze 85-95 C, a po wypłu
kaniu w wodzie trawi się w kąpieli kwasowej
o temperaturze '20-25°C przez 15-45 rainut,
przy czym w zależność i od stopnia zawalcowania zgorzeliny stosuje się dwie różne kąpiele
kwasowe. Wytrawione elenenty płucze się w wo
dzie o temperaturze 20-25°C przez 5-10 minut
i zanurza na 5-15 minut w roztworze topnika
o temperaturze 40-60 c C, a po wyjęciu z tego
roztworu suszy w temperaturze 130-150°C.
Pokryte warstwą wysuszonego topnika wyroby
stalowe zanurza się nn 4-8 minut w kąpieli
stopowej, która uprzednio rafinuje się przy
użyciu rafinatu o określonym składzie chemicz
nym. Ocynkowane wyrooy stalowe po wyjęciu z
kąpieli poddaje się procesowi przedłużonej ob
róbki cieplnej przez ostyganie wyrobów w po
wietrzu do określonej temperatury uzależnio
nej od stosunku powierzchni wyrobów do ich
masy.
•/î zastrzeżenie/
85 06 05
C23C
P. 253847
Politechnika Częstochowska, Częstochowa,
Polska /Stefan Wyczółkowski, Andrzej
Sankowski/.

C23F
P. 253733
85 05 31
F16L
Południowy Okręg Energetyczny, Katowice,
Polska /Adam Jakubik, Mieczysław Jazłowski,
Jerzy Kostka, Paweł Kotuła, Henryk Maciejewski,
Rajnold Okoń, Piotr Panieński, Edmund Ryguła,
Jan Wójcik, Waldemar Zamasz/,
Sposób zabezpieczenia rur ekranowych kotłów
wodnych przed korozją
Sposób zabezpieczenia rur ekranowych kotłów .
wodnych przed korozja niskotemperaturową polega
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na tym, że wspawa się do rur ekranowych / l /
bolce zawleszeniowe / 2 / , następnie nakłada się
warstwę zasadowej emulsji / 3 / przy udziale kom
ponentów -około 70~części wagowych tienKu wapnia
i 29 części wagowych tlenku magnezu z dodat
kiem środka powierzchniowo czynnego, następnie
na bolcach zawiesza się siatkę krępowane / 4 /
i nakłada się dwie warstwy zaprawy szamotowej
/ 5 / z dodatkiem 10 części wagowych grysu marmurkowego z zachowaniem szczelin dylatacyjnych
/ 6 / i zakłada się izolację / 7 / .
/•3 zastrzeżenia/
P. 253124

C25C

85 04 26

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica, Kraków, Polska /Wacław Stachurski,
Janusz Domagała, Kazimierz Czajka, Romuald
Boniecki, Szczepan Krzyżanowski/.
Elektroda elektrolizera
Elektrodę elektrolizara stanowi blok węglo
wy / l / , którego otwór / 2 / usytuowany w górnej
płaszczyźnie jest poleczony poprzez kanały
/ 5 / z wnękami / 4 / , o kształcie umożliwiającym
samoczynne zaciskanie się żeliwa na tworzywie
węglowym. W otworze / 2 / zamocowany jest stalowy
8WOrżeń / 3 / .

Elektroda powyższe znajduje zastosowanie jako
katod«? przy elektrolitycznej rafinacji aluminium
lub jako anoda w procesie otrzymywania aluminium
z tlenku glinu.
/I zastrzeżenie/

DZIAŁ

D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO

D01D

P. 254351

85 07 04

Instytut Włókien Chemicznych, Łódź, Polska
/Jerzy Cypryk, Ludwik Fiszer/.
Urządzenie do formowania włókien z lumenem
ze stopów lub roztworów polimerów
Cele* wynalazku Jest skonstruowanie urzędzenia zapewniającego wytwarzanie włókna o równo
miernej na całej długości grubości ścianki.
Urządzenie do formowania włókien składające
się z co najmniej jednej płytki oraz z dyszy
przędzalniczej dopasowanych wzajemnie do siebie
tök, że w ściele określonym względem siebie

położeniu tworzą przelotowy otwór," w którym cen
trycznie umieszczona jest cylindrycznie-stożkowa wkładka z kanałem osiowym dla medium wy
pełniającego rdzeń włókna, charakteryzuje 6ię
tym, że wkładka / l / ma na swej powierzchni
pierścieniowe wycięcie oraz co najmniej dwa wy
cięcia wzdłużne identyczne pod względem kształ
tu i długości, a umieszczona centrycznie w prze
lotowym otworze / 4 / tworzy pierścieniowe komorę
/A/, powstałe z poleczenia pierścieniowego wy
cięcia we wkładce / l / ze ścianę otworu / 4 / oraz
pierścisniowo-stożkowę komorę /B/ między stoż
kowe ścianę otworu / 4 / , a stożkowe powierzch
nię władki / l / , przy czym stop lub roztwór po
limeru doprowadzany jest do komory /A/ kanałem
lub kanałami /a/ utworzonymi między płytkę / 2 /
a dyszę / 3 / z odpowiednich wycięć w płytce / 2 /
i/lub w dyszy / 3 / , natomiast komora /A/ z komo
rę /B/ poleczona jest kanałami / b / , powstałymi
z poleczenia wycięć wzdłużnych wkładki / l / ze
ścianę otworu / 4 / , którymi stop lub roztwór
polimeru przepływa z komory /A/ do komory /B/ i
dalej przez pierścieniowy formujęcy kanał /d/
do formującego otworu / 5 / .
/3 zastrzeżenia/

D01H

P.

259382

86 05 07

Pierwszeństwo; 85 05 07 - Bułgaria
/nr 70120/
NPK "Textilno Maschinostroene", Gabrovo,
Bułgaria /Dinko Atanassov Bahov, Hristo
Atanassov Bahov/.
Mechanizm rozciągowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia mechanizmu rozciągowego do szybkobieżnej
przędzarki pneumatycznej, eliminującego oddzia-
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ływanie strumienia powietrza na pasmo włókien,
Mechanizm rozciągowy według wynalazku cha
rakteryzuje się tym, że górny wałek rozciąga
jący /18/ wyjécioWej pary wałków rozcięgajęcych /18, 19/ jest przestawiony względem osi
dolnego wałka rozciągającego /19/ w kierunku
obu pasków bez końca /10, 11/, które znajduję
się w pobliżu wyjściowej pary wałków rozcią
gających /18, 19/.
/2 zastrzeżenia/

DOIH

P. 259383

27

Sposób zmiany orientacji kierunkowej włókien
przy pasmowaniu run mineralnych i urzędzenie
do stosowania tego sposobu
Celem wynalazku jest opracowanie uniwersal
nego, nieskomplikowanego i niezawodnego sposobu
i urządzenia.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
runo włókniste doprowadza się ruchem wymuszo
nym przez podnośne urządzenie transportowe,
a w czasie, gdy runo włókniste przekracza ozczytowy punkt wzniosu, przecina się go na pasma
o żądanej aługości, odpowiadającej grubości go
towego produktu pasmowego, po czym zmienia się
kierunek wymuszonego ruchu pociętych pasm włó
kien o około 90° za pomocą urządzenia transpor
towego.
Urządzenie według wynalazku składa się z
transportera / 5 / doprowadzającego runo włók
niste / l / , z wahliwego noża górnego / 3 / i nie
ruchomego noża dolnego / 4 / oraz z transportera
odprowadzajęcego / 7 / , przy czym transporter do
prowadzający / 5 / i transporter odprowadzający
/ 7 / sę ustawione względem siebie pod kętom oko
ło 90°.
/7 zastrzeżeń/

86 05 07

Pierwszeństwo: 85 05 07 - Bułgaria
/nr 70121/
NPK "Textilno Maschinostroene" , Gabrovo,
Bułgaria /Dinko Atanassov Bahov, Hristo
Atanassov Bahov/.
Dysza wirowa powietrzna do przędzenia przędzy
z włókien sztucznych ciętych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia dyszy wirowej powietrznej do przędzenia
przędzy ze sztucznych włókien ciętych, do wyt
warzania tkanin, dzianin i technicznych wyro
bów włókienniczych.
Dysza według wynalazku charakteryzujš eię
tym, że w komorze wejściowej / l / do tworzenia
swobodnych końców włókien ma rowki / 2 / wykona
na z boku w płaszczyźnie wydłużania, które sięgaję co cylindrycznej części wyjściowej / 5 / ,
przy czym do komory wejściowej /!/ wchodzi
część powierzchni obwodowej / 6 / dolnego małego
walca / 7 / do rozciągania, a cylindryczna część
wyjściowa / 5 / komory wyjściowej /&/ do tworzsnia skrętu jest otoczona i jej styczne otwory
/9/ znajdują się koncentrycznie na cylindrycz
nej części wyjściowej / 5 / .
/5 zastrzeżeń/

D06B

P. 254233

85 06 28

Instytut Włókiennictwa, Łódź, Polska
/Witold Rakowski, Czesław Radom, Lucjan Lang,
Marian Okoniewski, Jan Brzeziak/.
Urzędzenie do wprowadzania i wyprowadzania
wyrobu włókienniczego z komory roboczej o
ciśnieniu różnym od ciśnienia atmosferycznego
w procesach chemicznej obróbki wyrobów
włókienniczych
Celem wynalazku jest umożliwienie utrzyma
nia wymaganej przez proces technologiczny róż-

D04H

P.

258407

86 03 13

Pierwszeństwo s 85 03 19 - NRD
/nr WP D04H/274-244-7/
VEB Zementkombinat, Dessan, Niemiecka
Republika Demokratyczna /Dieter Gessner,
Rainer Steckert, Heinz Hofmann/.
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nicy ciśnień między komorę robocze, w której
realizowany jest proces technologiczny a oto
czeniem, z zachowaniem ciągłego ruchu wyrobu
włókienniczego przez komorę robocza.
Urzędzenie, mające komorę robocze oraz wał
ki doprowadzajęce i wyprowadzające wyrób, wed
ług wynalazku ma przed komora robocze / 3 / sze
reg pomocniczych komór /!/,
/ 4 / połączonych
między soba i z komorę robocze / 3 / statycznymi
uszczelnieniem / 6 / . W każdej komorze pomocni
czej / V * / V i roboczej komorze / 3 / znajduje
się co najmniej jedna para cięgnęcych wałków
/§/,
/3 zastrzeżenia/
D06P

P. 254674

85 07 25

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Jedwabniczo-Dekoracyjnego, Łódź,
Polska /Stefan Brzeziński, Władysława
Kaczmarczyk, Mirosława Klima, Andrzej Dominik/

Nr 2 /342/ 1987

Sposób barwienia wyrobów płaskich z przędz
celulozowych
Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa
nia jednoetapowego sposobu barwienia wyrobów
płaskich z przędz celulozowych, a zwłaszcza
z przędz wiskozowych.
Sposób według wynalazku Dolega na tym, że
suche, surowe tkaninę lub dzianinę napawa się
w temperaturze 20-40°C kępielę zawierajęce
środki spęczniajęce, alkalizujęce, bielęce,
pioręce, barwięce,. dyspergujęce i hydrotropowe.
Po napojeniu wyrób odwadnia się do zawartości
kępieli 80-90%, następnie nawija się na nawoje
i szczelnie opakowuje się folię polietylowę.
Tak przygotowany nawój przetrzymuje się w tem
peraturze 18-25"C poddajęc rotowaniu z prędkościę 3-12 obrotów na minutę w cięgu 24 godzin.
/3 zastrzeżenia/

DZIAŁ E
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E01B

P. 256196

85 11 11

Pierwszeństwo s 85 07 19 - Europejski Urzęd
Patentowy
/nr 85890160.6/
Franz Plasser Bahnbaumaschinen Industriegesellschaft m.b.H., Wiedeń,Austria.
Agregat podbijający maszyny do podbijania
torów
Agregat podbijajęcy /!/ maszyny do podbija
nia dwóch, bezpośrednio sęsiadujęcych podkładów
/ 5 / torów / 6 / , majęcy dwie pary / 2 0 , 21/ na
rzędzi podbijajęcych^ ułożyakowanych na przestawialnej na wysokość .narzędziowej ramie noś
nej, bezpośrednio ze sobę sęsiadujęcych we
wzdłużnym kierunku maszyny, których narzędzia
podbijajęce /28 - 31/, wzajemnie przestawialne w danym przypadku parami we wzdłużnym kie
runku saszyny za pomoce napędu do dostawiania,
sa -połęczone z napędem wibracyjnym /27/ oraz
z napędem /32/ do przestawiania na wysokość
dla wspólnego zanurzania się przy każdorazo
wych wzdłużnych bokach podkładu w podłożu
tłuczniowym charakteryzuje się tym, że narzę
dzia podbijające /31/ pary /20/ narzędzi pod-

bijajęcych, umieszczone po zewnętrznej stronie,
w stosunku do wzdłużnego kierunku maszyny,
względnie wszystkie umieszczone po zewnętrznej
stronie narzędzia podbijajęce obu sęsiadujęcych
w poprzecznym kierunku toru par /20/ narzędzi
podbijajęcych przewidzianych do zanurzenia się
po lewej i/lub po prawej stronie szyny w pod
łożu tłuczniowym - niezależnie od wspólnej
przestawialności - sę skonstruowane dla wyle
czenia z pracy względnie dla wsunięcia i wysu
nięcia i połęczone z dodatkowym napędem /38/
do przesuwania na wysokość.
/10 zastrzeżeń/
E04C

P. 254331

85 07 03

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska
/Seweryn Wróblewski, Krzysztof Donten, Michał
Knauff, Andrzej Sadowski/.
Urządzenie kotwiące
Przedmiotem wynalazku jest urzędzenie kot
więce zapewniajęce cięgłość kabli sprężajęcych
betonowe konstrukcje zamknięte np. walcowe, wymagajęce sprężania obwodowego.
Urzędzenie składa się z dwóch bloków kotwięcych / l , 2/ w postaci prostokętnych tarcz, w
których w ich części środkowej wykonane sę prze
lotowe otwory usytuowane równolegle do siebie o
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Nr 2 / 3 4 2 / 1987

średnicy niewiele większej od średnicy drutów,
a na ich obrzeżach znajduję się otwory, przez
które przesunięte sę śruby / 3 , 4/ łączące blo
ki ze soba.
/I zastrzeżenie/
EO*tó

P. 254332

85 07 03

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska
/Seweryn Wróblewski/.
Urządzenie naciągowe
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sprężana konstrukcja, co wiąże się z uproszcze
niem kształtu kanałów kablowych w betonie.
Głowica kotwiąca kable o dowolnej liczbie
drutów z wykonanymi na ich końcach główkowymi
spaczeniami charakteryzuje się tym, że ma pos
tać pierścienia / 4 / z rozmieszczonymi obwodowo
podłużnymi, przelotowymi otworami o średnicy
większej od średnicy główek, którego średnica
wewnętrzna zwiększa się skokowo tworząc wybra
nie, w którym znajduje się pierścieniowa wkład
ka / 5 / o średnicy i wysokości odpowiadajęce
średnicy i wysokości wybrania, która wzdłuż
bocznej powierzchni zewnętrznej ma podłużne row
ki o średnicy mniejszej od średnicy główek dru
tów.
/I zastrzeżenie/

Celem wynalazku jest skonstruowanie urzą
dzenia naciągowego umożliwiającego uzyskanie
ciągłości naciągniętego cięgna na całym obwo
dzie konstrukcji oraz pozwalającego na wpro
wadzenie eiiy sprężającej jednocześnie do
dwóch odcinków kabli w czasie jednokrotnego
zadziałania. •'.
Urządzenie naciągowe wyposażone jest w si
łownik /!/, korzystnie hydrauliczny, połączo
ny z prowadnicę / 2 / w postaci rury oporowej,
na której z jednej strony osadzony jest trwale
stały wspornik nacięgowy / 3 / , a z drugiej stro
ny osadzona jest rura przesuwna / 4 / z przymo
cowanym do niej trwale drugim wspornikiem na
ciągowym / 5 / , przy czym rura przesuwna / 4 / po
łączona jest z siłownikiem / l / za pomocą cię
gien / 6 / usytuowanych równolegle do prowadni
cy / 2 / . Urządzenie jest przeznaczone w szcze
gólności do wzmacniania istniejących konstruk
cji» które uległy uszkodzeniu lub zostały
dodatkowo obciążone.
/2 zastrzeżenia/

Celem wynalazku jest wykonanie pustaka o
dobrych własnościach izolacyjnych.
Pustak stropowy majęcy w dolnej części wgłę
bienia służące do osadzania go na belkach noś
nych i zaopatrzony w komory symetrycznie roz
mieszczone wzdłuż .jego osi, charakteryzuje się
tym, że międ2y podstawę / 3 / , f> komorami / 2 / ma
wkładkę / 4 / z tworzywa termoizolacyjnego.
/i zastrzeżenie/

E04C

E04C

P. 254333

85 07 03

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska
/Seweryn Wróblewski, Krzysztof Donten, Michał
Knauff, Andrzej Sadowski/.
Głowica kotwiąca
Celem wynalazku jest skonstruowanie głowicy
kotwiącej pozwalającej na wykonanie cięgien
obustronnie zagłówkowanycb w warsztacie poza

P.

EÛ4C

254360

85 07 04

Janusz Rostecki, Przemyśl, Polska /Janusz
Rostecki/.
Pustak

stropowy z wkładką z tworzywa
termoizolacyjnego

P. 254361

85 07 04

Janusz Rostecki, Przemyśl, Polska /Janusz
Rostecki/.
Pustak ścienny wypełniony tworzywem
termoizolacyjnym
Pustak charakteryzuje się tym, że komory
/3 i 4/ maję kształt ostrosłupów ściętych i
przynajmniej jedna z nich jest wypełniona
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".

tworzywem termoizolacyjnym o współczynniku
przewodzenia ciepła poniżej 0,1 W/m.dag.
Spoeób wytwarzania pustaka ściennego pole
ga na tym, że do co najmniej jednej jego komo
ry / 3 / wlewa się nieutwardzone tworzywo termo
izolacyjne, które następnie ulega polimeryza
cji. Wynalazek ma zastosowanie w budownictwie
do wykonywania pustaków ściennych o obniżonym
współczynniku przewodzenia ciepła.
/3 zastrzeżenia/
E04C

Nr 2 /342/ 1987
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P. 254460

nej części z ramionami dźwigni / 7 / oraz maja
śruby /&/ służące do oderwania od betonu,
/l zastrzeżeni®/

85 07 08

Przedsiębiorstwo Materiałów Budowlanych
Przemysłu Węglowego, Katowice, Polska /Witold
Kessler, Czesław Zygmunt, Dan Fabiańczyk,
Edward Gawęda/.
Wielokrotna cegła budowlana
Celem wynalazku jest zaprojektowanie wygod
nej podczas murowania cegły, odznaczającej
się ponadto proste technologię wytwarzania.
Wielokrotna cegła o kształcie prostopadło
ścianu ma wykonany przelotowy otwór / l / owal
ny, a na powierzchniach bocznych rowki / 2 / .
Szerokość / s / pola rowkowanego wynosi co naj
mniej 2/3 wymiaru powierzchni bocznej cegły,
zaś wymiary długości /a/ i szerokości /b/ od
powiadają wymiarom cegły zwykłej budowlanej,
natomiast wymiar grubości / c / stanowi trzykrot
ne wielkość grubości cegły zwykłej, powiększona
o dwie spoiny zaprawy.
Odmianę wielokrotnej cegły według wynalazku
stanowi cegła, która ma również wykonany otwór
przelotowy / l / i rowki / 2 / na powierzchniach
bocznych, a wymiary długości /a/ i szerokości
/b/ odpowiadają &ymiarom cagły zwykłej, nato
miast wymiar grubości /c/ stanowi dwukrotne
wielkość grubości cegły zwykłej, powiększone
o jedne spoinę zaprawy.
/2 zastrzeżenia/

E04H

P. 254346

85 07 02

Biuro Projektów Konstrukcji Metalowych i
Urządzeń Przemysłowych "MOSTOSTAL", Zabrze,
Polska /Janusz Mach, Michał Palisiewicz/.
Wieża wolnostojąca i sposób montażu wież
wolnostojących

E04H

P.

254282

85 07 01

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa
Miastoprojekt-Budopol", Warszawa, Polska
/Marian Jakubowski, Grzegorz Syczewski/.
Zespół formujący wewnętrzne płaszczyzny
ścian szybów dźwigowych
Przedmiotem wynalazku jest zespół formujęcy
wewnętrzne płaszczyzny ścian szybów dźwigowych
pracujący w układzie pionowym.
Zespół formujęcy ma stojak-wieżę / l / , który
w górnej .części ma ramiona / 2 / zaś w podłodze
/ 3 / znajduję się śruby / 4 / do rektyfikacji
prostopadłości położenia. Na ramionach / 2 / za
wieszone sa przegubowo płyty ścienne / 5 / oraz
narożn. Płyty ścienne / 5 / poleczone sę w dol-

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wznoszenia
wież w terenie niedostępnym dla zastosowania
ciężkich żurawi o dużej wysokości podnoszenia.
Wieża wolnostojęca składajęca się z segmen
tu dolnego / 2 / segmentu środkowego / 4 / , segmen
tu górnego / 6 / i segmentu szczytowego / 8 / , cha
rakteryzuje się tym, że ma przeguby dolne /10/
przeguby środkowe /li/, przeguby górne /12/ i
przeguby szczytowe /13/ łęczace segmenty wieży
usytuowane w płaszczyźnie jednej ściany, przy
czym wysokość segmentu dolnego / 2 / jeat odpo
wiednio mniejsza od łęcznej wysokości pozosta
łych segmentów. Sposób montażu wieży wolnostojęcej, na poziomie terenu i podnoszenie kolejno
poszczególnych segmentów wieży metodę obrotu i
wypychania charakteryzuje się tym, że segmenty
wieży ustawione pomiędzy segmentem dolnym /?./
wieży i segmentem szczytowym / 8 / wieży, wypycha
się kolejno częścię wieży złożone z segmentów
usytuowanych ponad segmentem wypychanym.
/2 zastrzeżenia/

Nr 2 /342/1987

E218
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P. 254440

85 07 08

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo,
Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu,
Zielona Góra, Polska /Władysław Wiśniak,
Tadeusz Anioł, Eugeniusz Gdula, Tadeusz
Kulczyk, Józef Lenart, Władysław Wybudowski,
Ryszard Popiel, Piotr Krępulec, Jerzy Bajek,
Marian Nowakowski, Ryszard Paradowski, Piotr
Niesłuchowski/.
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rakteryzuje się tym, że zdjęcia wykonuje się
na różnych poziomach pomiarowych, a następnie
mierzy się z nich trendy czasowych zmian róż
nicowych mikroanomalii siły ciężkości i na ich
podstawie określa się wielkość i przemieszcza
nie się stref odkształceń w górotworze.
/I zastrzeżenie/
E21C

P. 254337

85 07 02

FTŽO"
Sposób i urządzenie do opróbowania złóż o
wysokim grodniencie ciśnień złożowych z dużą
zawartością gazów toksycznych
Celem wynalazku jest uzyskanie pełnego zakresu informacji o parametrach i składzie cnemicznyw płynu złożowego z zawartością gazów
toksycznych.
Sposób według wynalazku, charakteryzuje się
tym, że po wywołaniu odwiertu zanieczyszczony
płyn złożowy wprowadza się do bloku neutrali
zacji chemicznej, a następnie prowadzi się
rozdzielenie faz na płynne i gazowa w degazatorze, przy czym płyn odprowadza się do zbior
nika zrzutowego, a gaz dopala się palnikiem
olejowym do uzyskania czystego płynu złożowe
go i osiągnięcia stabilizacji ciśnienia głowi
cowego, a następnie wprowadza się płyn złożowy
do zespołu urządzeń eksploatacyjnych, gdzie
dokonuje się rozdziału faz na płynne i gazowe,
określa się parametry złożowe oraz wykonuje
się analizę chemiczne płynu złożowego, przy
czym toksyczny gaz neutralizuje się chemicznie
lub spala się w palniku olejowym.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że głowi
ca eksploatacyjna / l / połączona jest rurociągiem
/ 2 / z węzłem dławienia / 4 / , który rurociągiem
/ 5 / połączony'jest z blokiem neutralizacji
chemicznej / 6 / , degazatorom / 7 / , zbiornikiem
zrzutowym / 8 / i palnikiem olejowym / 9 / f a po
nadto węzeł dłewianla / 3 / połączony jest ruro
ciągiem /10/ z zespołem urządzeń eksploatacyj
nych /li/ oraz rurociągiem /12/ z blokiem neu
tralizacji chemicznej / 6 / i palnikiem olejowym
/9/.
/2 zastrzeżenia/

E21G

P. 254268

Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław",
Bukowno, Polska /Wacław Krok, Janusz
Stępniewski, Jan Mędrek, Lucjan Kluczewski,
Zygmunt Cmiel, Henryk Skowronek, Janusz
Brodziński, Bronisław Slęzak/.
Sposób wykonywania wyrobisk górniczych
podziemnych pionowych i pochyłych pod
kątem od 45 stopni do 90 stopni
Celem wynalazku jest opracowanie metody wy
konywania wyrobisk, umożliwiającej skrócenie
czasu budowy szybik« oraz poprawę bezpieczeń
stwa pracy załogi.
Sposób wykonania wyrobisk metodą strzałową
przy pomocy długich otworów strzałowych polega
na wierceniu otworów strzałowych / 7 / na całą
długość wykonywanego wyrobiska, ładowaniu ma
teriału wybuchowego / 9 / oraz przybitki /&/ 1
odpalaniu członowo lub wieloczłonowo jednocześ
nie "od dołu do góry oraz wybieraniu urobku z
chodnika dolnego / 4 / , który w miarę wybierania
obsuwa się przez dolną wcinkę / 3 / . Uzbrojenie
wyrobiska oraz obudowę można wykonywać metodą
od góry w dół z poziomu odstrzelonego urobku.
/2 zastrzeżenia/

85 07 01

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica, Kraków, Polska /Zbigniew Fajklewicz,
Krzysztof Antoni Jakiel/.
Sposób określenia wielkości przemieszczania
się stref odkształceń w górotworze
Sposób określenia wielkości przemieszczania
się stref odkształceń w górotworze, realizowa
ny na podstawie wykonanych w sąsiedztwie prowa
dzenia eksploatacji górniczej, w pewnych odstę
pach czasu, szereg zdjęć profilowych i powierz
chniowych mikroanomalii siły ciężkości, cha

E21C

P. 254416

85 07 05

Bytomsko-Rudzkie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia
Węgla Kamiennego "Śląsk", Ruda Śląska, Polska
/Wojciech Socha, Marian Huzarski, Bolesław
Smiech, Józef Żydek/.
Głowica zaciskowa wrzeciona wiertnicy dołowej
Celem wynalazku jest skonstruowanie łatwej
w obsłudze i wykonaniu głowicy, pozwalającej
na stosunkowo proste mocowanie i uwalnianie
żerdzi wiertniczej z wrzeciona wiertnicy.
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Głowica charakteryzuje się tym, że składa
się z Jarzma / 4 / osadzonego rozłęcznie na wał
ku mocujęcym / 5 / wrzeciona oraz z dwóch ra
mion / 2 / zamocowanych jednym końcem na sworz
niach /3/ jarzma / 4 / , natomiast drugie końce
tych ramion sa umieszczone w zaciskowym pierś
cieniu / 6 / zaopatrzonym w bolec blokujący,
przemieszczający się w rowkach wykonanych na
powierzchni zewnętrznej obu ramion / 2 / , przy
czym ramiona te od wewnątrz maję występy /&/
wchodzące w kwadratowe grań żerdzi wiertni
czej /9/.
Głowica wrzeciona wiertnicy dołowej przez
naczona jest do szybkiego wycięgania i zapusz
czania do otworu przewodu wiertniczego.
/I zastrzeżenie/

E21C

P. 254606
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Urządzenie do sterowania dopływem cieczy
zraszającej noże kombajnowe
Wynalazek rozwięzuje zagadnienie sterowania
doprowadzeniem wody zraszajęcej do noży aktu
alnie urabiajęcynh caliznę węglowa.

85 07 17

Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "POLMAG",
Centrum Mechanizacji Górnictwa "KOMAG",
Gliwice, Polska /Zygmunt Jaromin/.
Głowica urabiająca struga węglowego
Celem wynalazku jest skonstruowanie głowicy
pozwalajęcej na urabianie pokładów węgla o
zwiększonych wskaźnikach urabialności.
Głowica urabiajęca .charakteryzuje się tym,
że ma w dolnej części grupę noży / 2 / wystajęcę uskokowo poza grupę noży /l/ zasadniczego
zarysu urabiania, przy czym stosunek wysunię
cia /L/ grupy noży do wysokości /H/ głowicy
/3/ wynosi od 0,05 do 0,20, /2 zastrzeżenia/

Urządzenie według wynalazku ma w kanale / 5 /
osadzony zawór sterujęcy /li/,
który uruchamia
ny jest za pomoce krzywki /23/, w określonych
położeniach organu urabiajęcego. Krzywka /23/
osadzona jest nieruchomo w kadłubie przekładni
/10/ współosiowo z wałem organu urabiajęcego.
/5 zastrzeżeń/

E21C

P. 259006

86 04 17

Pierwszeństwo: 85 04 18 - Austria
/nr A 1166/85/
Voest - Alpine Aktiengesellschaft, Linz,
Austria.
Urządzenie do przerywanego zasilania medium
ciśnieniowym osiowo poruszanych noży głowicy
wrębiarki

E21C

P. 254689

85 07 24

Centrum Mechanizacji Górnictwa "KOMAG",
Gliwice, Polska /Kazimierz Turopolski, Zygmunt
Jaromin, Stanisław Orchel/.

- Celem wynalazku jest umożliwienie uzyskania
wysokiej częstości uderzeń ciśnieniowych medium
bez podwyższania liczby obrotów głowicy wrę
biarki.
Urzędzenie wrębiarki zawiera uchwyt nożowy,
w którym noże sę osadzone w sposób umożliwiajęcy ruch w kierunku osiowym na ograniczonej
drodze. Noże sę wprawiane w ruch przez bijaki,
do których w sposób przerywany doprowadzane
jeet medium ciśnieniowe. Ola przerywanego dopro
wadzania ciśnienia przewidziany jest rozdzielacz
/6/, który zawiera przesuwny zawór sterujęcy
/18/ w postaci tulei. Zawór sterujęcy /18/ ma na
swojej powierzchni bocznej promieniowe otwory
przelotowe /22/, które mogę znajdować eię w po
łożeniu zbieżnym z kanałami /!/
głowicy /3/
wrębiarki.
/7 zastrzeżeń/
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skał z zawału oraz zabezpieczającej wnętrzne
obudowy przed przedostawaniem się do tej przes
trzeni brył skalnych.
Osłona charakteryzuje się tym, że jej górny
element płytowy / 2 / poleczony jest z hydrau
licznym siłownikiem / 5 / , którego drugi koniec
jest zamocowany do stropnicy /A/,
natomiast dol
ny element / 3 / osłony, poleczony przegubem /27/
z górnym elementem / 2 / jest ponadto poleczony
z siłownikiem / 6 / , którego drugi koniec jest
poleczony z górnym alementern / 2 / , przy czym ele
menty górny i dolny / 2 , 3/ maję boczne osłony
przesuwne względem elementów / 2 , 3/ osłony.
/4 zastrzeżenia/
E21P

P. 254354

85 07 04

Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo Węglowe,
Kopalnia Węgla Kamiennego "Krupiński", Suszec,
Polska /Józef Hansel, Marian Wójcik, Zdzisław
Smiałek, Marian Hora, Stanislaw Berbeć, Stefan
Konieczny, Zdzisław Mencel/.
Sztywne dno szybu
Celem wynalazku jest opracowanie prostej,
lekkiej oraz łatwej w montażu i demontażu kons
trukcji dna szybu.
Sztuczne dno szybu charaktaryzuje się tym,
że pomost bezpieczeństwa /!/ jest połączony
trwale z pomostem rewizyjnym /?./ pionowymi dźwi
garami wsporczymi / 3 / sprzęgniętymi ze soba zas
trzałami / 4 / lub konstrukcję kratowe / 5 / , a wars
twa amortyzacyjna jest utworzona przez belki
drewniane /&/ ułożone w warstwy tak, że sztyw«.
noeć warstw malaje w miarę oddalania się od po
mostu /!/ ku górze.
/2 zastrzeżenia/
5210

P. 254315

85 06 29

Zabrzańskie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia
Węgla Kamiennego "Knurów", Knurów, Polska
/Romuald Student, Jan Szlachta, Bernard Miś,
Wojciech Skorzyński, Wincenty Pretor, Jan
Wroński, Hubert Pełka/.
Osłona odzawałowa obudowy wiszącej
Celem' wynalazku jest skonstruowanie osłony
skutecznie przeciwstawiającej się naporowi

E21D

P. 254434

85 07 08

Gwarectwo Budownictwa Górniczego, Zakład
Robót Górniczych, Katowice, Polska /Stefan
Ścibior, Edward Praski, Jan Pęcherski, Zenon
Nowak, Jacek Żmuda/.
Sposób zabezpieczenia zamków obudowy łukowej
wyrobisk korytarzowych
Przedmiotem wynalazku Jest sposób zabezpie
czenia zamków obudowy łukowej wyrobisk koryta
rzowych przsd rozrzutem ich odłamków wskutek
działania obciążeń dynamicznych.
Sposób polega na tym, że cały zamek umiesz
cza się w elastycznej, wypukłej na zewnętrz
osłonie / l / , korzystnie z gumy, która obejmuje
zamek zarówno od czoła Jak i z boków. Osłonę
/ l / mocuje się nieruchomo na łukach / 5 / obudowy,
osadzajęc nakładki / 3 / śrub kabłękowych / 4 / w -
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szczelinach dodatkowych przegród wewnętrznych
/ 2 / osłony /!/.
/2 zastrzeżenia/

E21D

P.

254462
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połączona z częścię cylindryczne i pierście
niem rozporowym / 5 / e do którego dołączone sę
przegubowo rozporki / 6 / , dotykające do tworzą
cej wykonanego szybu w miejscu dojrzałego be
tonu.
/I zastrzeżenie/

85 07 08

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska
/Włodzimierz Zarębski/.
Sposób stabilizacji kurzawki i nawodnionych
gruntów ziarnistych zwłaszcza przy
wykonywaniu szybów
górniczych
Celem wynalazku jest opracowanie szybkiej
i taniej metody stabilizacji kurzawki lub na
wodnionych gruntów ziarnistycz.
Sposób stabilizacji kurzawki i. nawodnionych
gruntów ziarnistych, a także wypełniania jam
polegający na trwałym związaniu wody w przes
trzeniach tych warstw charakteryzuje się tym,
że do warstw kurzawkowych lub do warstw nawod
nionych gruntów ziarnistych wtłacza się kilka
krotnie w odstępach czasowych w zewioeinie gazo
wej, najkorzystniej powietrznej, rozdrobnione
i wymieszane, silnie higroskopijne substancje
tworzące związki wodzianowe o małej płynności
typut CaO tlenek wapnia, 3Ca0xAl 2 0 3 glinian
trójwapniowy* CaS0 4 xU, 5 H„0 półwodny siarczan
wapnia w stosunku wagowym od 0,5 i 10 i 10 do
5,0 s 10 s 16, przy czym zawartość tych sub
stancji w masie iniekcyjnej wynosi co najmniej
25% wagowo, a kolejne wtłaczania odbywaję się
przy coraz*wyższych ciśnieniach.
/I zastrzeżenie/

E21D

P. 254703

85 07 19

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska
/Włodzimierz Zarębski/.
Urządzenie do wykonywania szybów betonowych
monolitycznych z betonu prasowanego
Celem wynalazku jest skonstruowanie urzędzenia zapewniającego wygodne wykonywanie szybów
betonowych.
Urządzenie do wykonywania szybów betonowych
monolitycznych z betonu prasowanego składają
cego się z cylindrycznej części zakończonej
od dołu nożem i z cylindrycznej części górnej
o mniejszej średnicy charakteryzuje się tym,
że do górnej części cylindrycznej / 2 / o mniej
szej średnicy sa doczepione, równomiernie roz
mieszczone na obwodzie, pionowe siłowniki / 4 / ,

E21D

P. 260204

86 06 20

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakład
Budowy Kopalń, Lubin, Polska /Wiesław Bronikow
ski, Ryszard Rajkowski, Władysław Szurlej,
Romuald Kozłowicz, Leszek Jaglarz/.
Sposób montażu obudowy tubingowej szybowej
oraz urządzenie do montażu obudowy tubingowej
szybowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie precyzyjne
go ustawienia w zadanej pozycji'każdego montowa
nego kolejno i ięczonego z nadległa obudowa,
pierścienia tublngowego obudowy szybowej«
Sposób montażu obudowy tubIngowej szybowej
polega na tym, że każdy montowany na pierście
niu /!/ montażowym i poleczony sztywno z nim
pierścień / 7 / tubingowv, przed połączeniem z

Nr 2 / 3 4 2 /
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nadległę obudowę, ustawia się w stosunku do
pionu środkowego i zadanego kierunku, przez
przemieszczenie poziome pierścienia /l/monta
żowego za pomocą elementów siłowych.
Urządzenie stanowi układ co najmniej trzech
ro? „. : .-.nrezonych symetrycznie i mocowanych roz
łącznie do pierścienia /!/ montażowego, elemen
tów / 2 / siłowych zaopatrzonych w zębato zakoń
czone głowice / 6 / , przy czym każdy z elementów
/ 2 / mocowany jest oddzielnie do pierścienia
montażowego za pośrednictwem tarczy / 3 / obro
towej, wyposażonej w urządzenie blokująco-ustalające tarcze / 3 / obrotową pod żądanym kątem
w stosunku do tarczy / 5 / blokującej.
/3 zastrzeżenia/
E21F

P.

254417

85 07 05

Katowickie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia
Węgla Kamiennego "Staszic", Katowice, Polska
/Mirosław Major, Henryk Gil, Zdzisław Kłeczek,
Adam Barański/.
Sposób wyznaczania obciążenia oraz stref
przygotowanych do tąpnięcia w pokładzie
Celem wynalazku jest opracowanie dokładne
go sposobu wyznaczania obciążenia, pozwala
jącego no transformację uzyskanych informacji
do lokalnych warunków dołowych.

E21F
GO IV

35

P. 258227 T

86 03 03

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska
/Jolanta Lebecka, Krystyna Mnich, Zbigniew
Kobiela, Kazimierz Lebecki, Ireneusz Tomza,
Zdzisław Polak, Maciej Piotrowski/.
Sposób wykrywania stanów zagrożenia wyrzutami
gazów i skał w przodkach wyrobisk górniczych
oraz urządzenie do wykrywania stanów
zagrożenia wyrzutami gazów i skał w
przodkach wyrobisk górniczych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie stawiania
wiarygodnej prognozy zagrożenia wyrzutami ga
zów i skał w przodkach wyrobisk górniczych.
Sposób wykrywania stanów zagrożenia polega
na odwiercaniu w pewnych odstępach czasu otwo
rów badawczych w przodku wyrobiska i pobieraniu
z nich próbek gazów, w których mierzy się 8tę222
żenię izotopu radonu
* Ru i analizuje otrzyma
ne wyniki w "funkcji postępu przodka, przy czym
spadek stężenia radonu co najmniej ośmiokrotny
w stosunku do poprzedniej wartości maksymalnej
uważa się za 3ygnał zagrożenia wyrzutowego.
Urządzenie do stosowania tego sposobu stanowi
szczelna komora / I / pokryta od wewnątrz warstwę
scyntylatora i zakończona z jednej strony przeź
roczystym okienkiem / 3 / oraz zamknięta dwoma
zaworami / 5 , ö/. Wewnątrz komory / l / znajduje
się przegroda /10/ pokryta z obu stron scynty
latorem, usytuowana prostopadle do okienka / 3 /
i nie sięgająca tego okienka. Do jednego z za
worów / 6 / dołączona jest sonda do pobierania
gazu z otworu, zakończona od strony tego zaworu
suszką /&/t
a od drugiej strony końcówką z sit
kiem / 9 / .
/2 zastrzeżenia/

E21F

P. 258249 T

86 03 06

Sposób wyznaczania obciążenia oraz stref
przygotowanych do tąpnięcia w pokładzie przy
wykorzystaniu znanej metody sondażu małośrednicowego charakteryzuje się tym, że w pasie po
kładu, stanowiącym podatna na spękania strefę
/.!/» wyznacza się do głębokości równej wyso
kości pokładu, stan naprężeń przygotowanej do
tępnięcia strefy / 3 / , w zależności od wielkoś
ci krytycznego obciążenia Q i,r pokładu, przy

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady
Badawcze i Projektowe Miedzi "Cuprum", Wrocław,
Polska /Wiktor Błądek, Henryk Cieszkowski,
Stanisław Krajewski, Stanisław Siewierski,
Konrad Wanielista, Leszek Żołyniak/.

czym transformacji tej zależności do konkret
nych warunków dołowych dokonują aię na podsta
wie wierceń sondażowych.
/2 zastrzeżenia/

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykonania
podparcia stropu wybranej przestrzeni złói rud
nych o grubości znacznie przekraczającej pięć
metrów.

Sposób likwidacji wybranej przestrzeni w
kopalni podziemnej
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Sposób likwidacji wybranej przestrzeni w
kopalni p o d z i e m n e j z wykorzystaniem
podsadzki utwardzonej

Sposób likwidacji wybranej przestrzeni po
lega na tym, że likwidowana pustkę poeksploata
cyjne podsadza się za pomoce podsadzki hydraulicznsj do wysokości nie większej niż 70% wy
sokości wybranego złoża, zaś pozostałe jego
część zapełnia się zawałem skał stropowych,
który to zawał, wraz z uprzednio ulokowane w
wyrobisku podsadzkę stanowię podparcie stropu.
/I zastrzeżenie/
E21F

P. 258250 T

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykorzys
tania do likwidacji wybranej przestrzeni od
padów powstałych w przemyśle miedziowym, tak
zwanych odpadów poflotacyjnych.
Istota rozwięzania polega na tym, że po
ulokowaniu w wydzielonej pustce poekeploatacyj•
nej mieszaniny podsadzkowej, zawierajęcej jako
materiał więżęcy cement a jako wypełniacz op
rócz piasku przede wszystkim odpady poflota
cyjne, rozstrzeliwuje się skały stropowe, jsczcze przed związaniem się składników utwardzo
nej podsadzki.
/I zastrzeżenie/

86 03 06

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady
Badawcze i Projektowe Miedzi "Cuprum", Wrocław,
Polska /Konrad Wanielista, Bogusław Woźniakow
ski, Zdzisław Ciurla, Leszek Żołyniak/.

DZIAŁ
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FOî^

P. 254510

85 07 12

Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa,
Polska /Lech Mroczkowski/.

cyklami, roboczymi przestrzeni roboczych i współprscujęce z rolkę osadzone w części tłoka / 3 /
o większej średnicy.
/I zastrzeżenie/

Tłumik wydechu do silników spalinowych
Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji tłumika skutecznie redukujęcego hałas w niskim'i średnim zakresie często
tliwości.
Tłumik według wynalazku zawiera filtr rezo
nansowy niskiej częstotliwości / l / oraz zespół
filtrów komorowych i rezonansowych bez wkładów
absorpcyjnych / 2 / . Filtr rezonansowy niskiej
częstotliwości / l / ma co najmniej Jeden bocz
nik / 3 / wyposażony na zewnętrz gomory rezonan
sowej / 4 / .
/l zastrzeżenie/

F02S

P. 257872 T

86 02 07

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J.
Śniadeckich, Bydgoszcz, Polska /Józef
Flizikowski/.
Wielotłokowy silnik spalinowy, dwusuwowy
Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji silnika dwusuwowego o zmniej
szonej toksyczności spalin.
Silnik według wynalazku charakteryzuje się
tym, że składa się z tłoków o stopniowanych
średnicach / 3 / i / 4 / wykonujęcych ruch posu
wisto-zwrotny w cylindrach / l / i / 2 / umiesz
czonych w pierścieniu wirnika parami wzdłuż
osi silnika, przy czym tłoki w tych parach
realizuję cykl roboczy przemiennie, natomiast
wirnik obraca się względem obudowy / 9 / , z któ
re poleczone są bieżnie / 7 / i / 8 / sterujęce

F04B

P. 260698

86 07 16

f2lF
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji
Kopalnictwa Surowców Chemicznych "Biprokop",
Chorzów, Polska /Andrzej Ptak, Adam Rzewniś,
Ignacy Kwaśnicki, Krystian Oczko/.
Sposób podnoszenia ścieków sanitarnych z
kopalń głębinowych na powierzchnię
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie cięgłęgo
podnoszenia ścieków sanitarnych z kopalń głę
binowych na powierzchnię.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
wymagana głębokość zanurzenia / C / wodno-powietrznego mieszaka / 7 / wytwarzana jest przez
pompę / 4 / ścieków sanitarnych do wie.lkości róż-
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nicy pomiędzy jej wysokoscię podnoszenia- /A/
a poziomem /B/ usytuowania wodno-powietrznego
mieszaka / 7 / na tłocznym kolektorze / 5 / .
/I zastrzeżenie/

F04D

37

P. 260552

86 07 10

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Budownictwa Inżynieryjnego "HYDROBUDOWA",
Warszawa, Polska /Romuald Hoffman, Jerzy
Kołodziejczyk, Irena Kalbarczyk, Józef Wowk/.
Pompa głębinowa, zwłaszcza do studni
podciśnieniowych
Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji pompy majęcej zdolność samoregulscji, czyli samoczynnego dostosowywania
się do zmiennej wydajności studni.
Pompa głębinowa, z silnikiem umieszczonym
pod pompę, ma umieszczony pomiędzy ustawionymi
odwrotnie wirnikami / 3 , 4/ wlot / l / do pompy z
grawitacyjnym wlewem do dolnego wirnika / 3 /
oraz przestrzenie wlotowej komory / 2 / umożli
wiająca, odpływ powietrza. Pompa ma wlot / 5 / po
wietrza do kanału /&/ przy górnym wirniku i
wylot / 7 / z kanału / & / we wlotowej komorze / 2 /
o niższym ciśnieniu.
/2 zastrzeżenia/

F040

P.

257901

86 02 11

Pierwszeństwo: 85 02 13 - RFN
/P 3504 772,0/
Maschinenfabrik Karl Brieden GmbH und Co.,
Bochum, Republika Federalna Niemiec /Ernst
Kühme/.
Dmuchawa łopatkowa
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększe
nia trwałości dmuchawy'łopatkowej do dostar
czania podsadzki przy budowie kopalń i tuneli,
w której obiegające komory łopatkowe sa wyko
nane z obracającej się piasty,, ich ramion i
wieńca oraz zamknięte są osiowo w stojącej obu
dowie maszyny.
Dmuchawa według wynalazku charakteryzują
8i§ tym, żs znajdujący się pod działaniem nad
ciśnienia w stosunku do otworu /12/ do wprowa
dzania podsadzki sektor /32/ obudowy ma na
łuki*4 który wywodzi się ze szczelin wywiewnych
i obejmuje otwór /12/, naciskowa prasę szczę
kowa /33/, która za pomoce swoich szczęk / 3 4 ,
35/ przeciwdziała osiowo na obycjwie połowy
/3» 4/ obudowy ^ 2 / , a takźs przeciwko siłom
rozdzielającym,"spowodowanyn nadciśnieniem,
przy czym szczęki / 3 4 , 35/ sa nastawne osiowo.
/4 zastrzeżenia/

F0 5B
Fl63

P. 260816

86 07 25

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń
Mechanicznych, Gliwice, Polska /Czesław Ochwat,
Zenon Bury, Ryszard Malinowski/.
Zamek pokrywy
Celem wynalazku jest opracowanie prostej
konstrukcji zamka, przeznaczonego zwłaszcza
do pojazdów specjalnych, niezawodnego w eksplo
atacji i zapewniającego szczelność pokrywy
oraz drzwi.
Zamek majęcy sworzeń / l / osadzony obrotowo
w pokrywie / ó / , która ma od zewnętrz otwór / 7 /
przeznaczony do umieszczenia klucza, charakte
ryzuje się tym, że na sworzniu / l / jest umiesz
czona sprężyna / 2 / , która osiowo dociska do
głowicy /A/ zapadkę / 3 / , zaś zapadka / 3 / i gło
wica / 4 / maję usytuowana śrubowo wzajemne po
wierzchnie przylegania.
/2 zastrzeżenia/
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do upustowej zwężki /&/ bezpośrednio lub po
przez zawór / 9 / redukcyjny, różnicowy. Przewód
/10/ wychodzący z upustowej zwężki / 8 / wchodzi,
poprzez zwrotny zawór /12/ do karterű pompy / 2 /
głównej.
/I zastrzeżenie/

F158

P. 258102 T

86 02 24

Fabryka Urządzeń Transportowych, Suchedniów,
Polska /Andrzej Miernik, Stanisław Sołkowicz,
Włodzimierz Miernik, Wiesław Nawrocki/,
Urządzenie zaworowe dławiące
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwie
nia uzyskiwania płynnego opuszczania ze zmien
ną szybkością wideł wózka podnośnikowego.
Urządzenie składa się z zaworu dławiącego
rozbudowanego o układ tłumiący, połączonego
przewodem hydraulicznym ze stabilizatorem drgań.
Układ tłumiący składa się z pierścienia tłumią
cego / 5 / osadzonego przesuwnie na tłoczku / 2 / .
Pierścień tłumiący / 5 / blokowany jest z jednej
strony sprężynę / 6 / , a z drugiej strony - pod
kładką / 7 / i pierścieniem osadczym / 8 / . Stabi
lizator drgań ma korpus /12/, w którym jest
osadzony tłoczek /13/ mający na powierzchni wal
cowej otwory boczne /14/ i usytuowany poosiowo
otwór stabilizujący /15/.
/I zastrzeżnie/

F15B

P. 254176

85 06 25

Zakłady Urządzeń Okrętowych "Hydrostar",
Gdańsk, Polska /Aleksander Nienartowicz, Jerzy
Gross, Leszek Sitkiewicz/,
Obwód uzupełniania i odświeżania oleju
w zamkniętym układzie hydrostatycznym
Celem wynalazku jest opracowanie obw«du o
prostej konstrukcji* skutecznie zabezpiecza
jącej układ hydrostatyczny przed uszkodzeniem
niezależnie od charakteru obciążenia silnika
hydrostatycznego.
Obwód główny układu hydrostatycznego składa
się z roboczych gałęzi / l / , pompy / 2 / głównej,
hydrostatycznego silnika / 3 / i pompy /A/ uzu
pełniania i odświeżania oleju. Pompa / 4 / jest
połączona przewodem / 5 / z dopełniającymi robo
cze gałęzie / l / zaworami / 6 / zwrotnymi. Z jed
nej roboczej gałęzi / l / układu hydrostatycz
nego jest odprowadzony przewód / 7 / wchodzący

F15iB
E02F

P. 259343
Pierwszeństwo: 85 05 08
/nr P 3516429.8/

86 05 05
RFN

Rudolf Hausherr und Söhne GmbH und Co.KG,
Sprockhövel, Republika Federalna Niemiec.
Układ hydraulicznego zasilania zespołów
ładowarki
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu umożliwiającego pełne zasilanie wszyst
kich występujących w praktyce przypadków obcią
żenia ładowarki w każdym czasie działania i
przy minimum zainstalowanej mocy.
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Układ ma podwójne pompę, której pompy / 2 ,
3/ sa dołęezone do głównego zaworu sterowni
czego / 4 / , w którego pierwszym położeniu pompa
/ 2 / o większej wydajności jest połączona z za
worem sterowniczym / 5 / dla silników jazdy, a
poiiiH- /Z/ o mniejszej wydajności jest połączona
z zaworem sterowania / 6 / siłowników tłokowych.
W drugim położeniu głównego zaworu sterowni
czego / 4 / pompa / 2 / o większej wydajności jest
połączona z zaworami sterowania / 6 , 7/ siłow
ników oraz bijaków, a pompa / 3 / o mniejszej
wydajności jest połączona z zaworem sterowni
czym / 5 / silników jazdy.
/3 zastrzeżenia/

F16B
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260576 T

86 07 09

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń
Mechanicznych, Gliwice, Polska /Władysław
Pawłowski, Grzegorz Brożek/.
Podkładka odginana
Celem wynalazku jest opracowanie konstruk
cji podkładki dostatecznie zabezpieczajęcej
śruby przed samoczynnym odkręceniem.
Podkładka wyposażona jest w otwór /!/ do
umieszczenia śruby, której zarys zewnętrzny
jest większy od łba śruby albo łba nakrętki.
Podkładka ma ponadto w pobliżu krawędzi zew
nętrznej wgniecenie / 3 / ustalające stałe poło
żenia podkładki.
/2 zastrzeżenie/

F16F

P. 258089 T

86 02 20

P o l i t e c h n i k a Ł ó d z k a , Ł ó d ź , Polska
/Franciszek O r y ń s k i / .
Hydrauliczny tłumik ciernych drgań
samowzbudnych przeznaczony szczególnie
do obrabiarkowych zespołów ruchu
prostoliniowego
F15B

P. 260436

86 07 -03

Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa POLMAG
Centrum Mechanizacji Górnictwa POLMAG, Gliwice,
Polska /Leszek Rychlik, Bronisław Wyłuda,
Wenancjusz Przybytniowski/.
Serwonapęd liniowy, zwłaszcza trójpołożeniowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmodyfiko
wania konstrukcji znanego serwonapędu liniowe
go trójpołożsniowego, zawierającego co najm
niej jeden zespół napędowy składajęcy się z
dwóch liniowo usytuowanych siłowników dwustron
nego działania, których tłoczyska sa ze sobę
połączone.
Serwonapęd liniowy charakteryzuje się tym,
że cylinder / l / Jednego siłownika / 2 / jest
nieruchomo osadzony w korpusie / 3 / , a cylinder
/ 5 / drugiego siłownika / 6 / jest osadzony rucho
mo, osiowo oraz jest połączony z suwakiem / 9 /
zaopatrzonym w prowadnicę /10/, na której osa
dzona jest co najmniej jedna końcówka współpracujęca z co najmniej jednym indukcyjnym czujni
kiem /12, 14, 15/. Ogranicznik / 7 / skoku tło
czyska siłownika / 2 / usytuowany jest po zew
nętrznej etronie pobocznicy ruchomego cylindra
/ 5 / siłownika / 6 / .
/4 zastrzeżenia/

Celem wynalazku jest opracowania konstrukcji
tłumika eliminującego powstawanie ciernych drgań
samowzbudnych stołów i suportów przasuwajęcych
się po prowadnicach ślizgowych za stykiem bez
pośrednim 2 małymi prędkościami, przy których
występuje tarcie mieszane.
Tłumik hydrauliczny, wyposażony w cylinder
hydrauliczny / l / , którego komory aę połączone
2e scba za pośrednictwem dławika /3/,
z umiesz
czonym w jego korpusie suwakiem / 5 / , zaś tłok
/2/ Jest połączony dwustronnym tłoczyskiem z
przesuwającym się zespołem obrabiarkowym, oraz
w zbiornik wyrównawczy /24/ połęczony z komoramf

cylindra / l / , według wynalazku- charakteryzuje
się tym, że suwak / 5 / w postaci wydrążonego
wewnątrz walca, na którego powierzchni zew
nętrznej sa śrubowe rowki /10 i 11/, jest
umieszczony w cylindrycznym otworze / 4 / korpu
su dławika / 3 / między sprężynami /6 i 7/ wspar
tymi o dna cylindrycznych wytoczeń w pokrywach
/8 i 9/ zamykajęcyćh u obydwu stron cylindrycz
ny otwór /A/ dławika / 3 / . W cylindrycznym ot
worze / 4 / korpusu dławika / 3 / wykonane sa dwa
obwodowe rowki /12 i 13/, których odległość
od siebie jest równa długości suwaka / 5 / , po
leczone kanałami /18 i 19/ z wytoczeniami w
pokrywach /8 i 9/ cylindrycznego otworu / 4 /
dławika / 3 / i kanałami /15 i 16/ z przewodami
rurowymi /16 i 17/ łączącymi dławik / 3 / z ko
morami hydraulicznego cylindra / l / .
•
/l zastrzeżenie/
F160
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85 12 23

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Zespół
Produkcji Uszczelnień Technicznych, Wrocław,
Polska /Jerzy Jacewicz, Józef Wołodźko,
Sławomir Fic/.

bezpieczonego przed destrukcyjnym działaniem
korozji i czynników zewnętrznych.
'Sposób według wynalazku charakteryzuje się
tym, że przed zespawaniem końców bosych rur
preizolowanych nasuwa się na jedne z nich na8uwkę w postaci tulei, a następnie po zespawaniu tych końców przemieszcza się tę nasuwkę na
koniec drugiej z leczonych rur preizolowanych
tak, aby przykryła całkowicie złęcze. Z kolei
w górnej części sytuuje się kliny tworzęce szpa
rę między krawędziami nasuwki i powierzchniami
rur, oraz przez otwór w nasuwce wprowadza się
do przestrzeni wokół złęcza rur ograniczonej,
nasuwkę płynne masę izolacyjne o składzie iden
tycznym ze składem izolacji wykonanej fabrycz
nie na rurach preizolowanych. Po zapełnieniu
przestrzeni wokół złęcza zamyka się otwór w
nasuwce, a jej krawędzie po stwardnieniu płyn
nej masy izolacyjnej dodatkowo opasuje się ko
rzystnie taśmę samoprzylepne i termokurczliwe.
Sposób może być również wykorzystywany przy
łęczeniu rur preizolowanych układanych w innym
otoczeniu, na podporach lub w kanałach prefab
rykowanych,
/2 zastrzeżenia/
F16£

P. 258783

86 04 05

Uszczelnienie czołowe
Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa
nia prostego w budowie uszczelnienia czołowe
go przeznaczonego do uszczelniania otworów,
prze? które przepływa medium pod ciśnieniem.
Uszczelnienie czołowe według wynalazku ma
wokół otworu uszczelnianego kanałów, wydrążo
nych w wirującej tarczy i korpusie, zabudowa
ny zestaw uszczelniający. Zestaw ten jest zbu
dowany z pierścieniowej uszczelki / 5 / o prze
kroju poprzecznym, korzystnie prostokątnym,
osadzonej w wzmacniajęcej kątowej oprawie / 6 / ,
podpartej sprężyście uszczelkę / 7 / o dowolnym
przekroju, osadzonej w obręczy / 8 / izolatora
termicznego. Uszczelka / 5 / o przekroju prosto
kątnym ma wykonane ścięcia lub zaokrąglenia
krawędzi / 9 / obustronnie od strony styku z
powierzchnię ruchome tarczy. /3 zastrzeżenia/

F16L

P. 254068

85 06 19

Kombinat Instalacji Sanitarnych Budownictwa
"Warszawa", Warszawa, Polska /Czesław Dobijański, Konrad Michalski, Grażyna Wiśniewska/.
Sposób łączenia elementów rurociągu
preizolowanego, zwłaszcza rur preizolowanych
Wynalazek rozwięzuje zagadnienie zapewnie
nia wykonania złącza o możliwie najmniejszych
stratach termicznych i możliwie w pełni za

Pierwszeństwo.« 85 04 05 - Włochy
/nr P.20270 A/85/
Antonio Pantalone, Milan, Włochy /Antonio
Pantalone/.
Kształtownik do konstrukcji metalowych,
zwłaszcza stojaków
Przedmiotem wynalazku j8st kształtownik do
konstrukcji metalowych, zwłaszcza stojaków za
opatrzonych w pręty profilowe i elementy'łączą
ce.

Kształtownik zawiera co najmniej jeden -ką
townik /10/ o ramionach /li/, / H a / równej
długości, z których każde jest przedłużone na
swobodnym końcu pierwsze i drugę półkę / 1 2 / ,
/12a/ i /13/, /13a/ majęcę długość równe poło
wie długości ramienia /li/. Pierwsza półka /12/
jest usytuowana pod ketem prostym względem ra
mienia / U / , a druga półka /13/ jest usytuowana
pod ketem prostym względem pierwszej półki /12/
w kierunku zgodnym z kierunkiem ramienia /li/;
kątownika /10/. kształtownik zawiera ponadto
elementy łączące /l6/ utworzone przez płytę
/17/ przymocowane do kątownika /10/, na co naj
mniej jednej powierzchni wewnętrznej jednego
Jego ramienia / H a / i na wewnętrznej powierz
chni drugiej półki /13/ drugiego ramienia /li/.
/19 zastrzeżeń/
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86 07 15

Alojzy Oleś, Mikołów, Polska /Alojzy Oleś/.
Kocioł wodny centralnego ogrzewania
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruo
wania kotła wodnego, wyposażonego w półki wod
ne, w którym stosunek wysokoéci półek wodnych
do szerokości szczeliny zawartej pomiędzy półi»
kami, byłby tak dobrany, aby zapewnić maksymal
ne sprawność i wydajność cieplna kotła.
Kocioł wodny zasilany gazem charakteryzuje
się tym, że wysokość /h/ półek wodnych / l /
jest od 70 do 100 razy większa od szerokości
szczeliny / s / pomiędzy półkami wodnymi / l / .
/I zastrzeżenie/

F27B

P. 256320

85 11 18

C"2Iü
Pierwszeństwoj 84 11 24 - RFN
/nr P 3442380.1/
85.07.11 - RFN
/nr P 3524760.6/
Ruhrgas Aktiengesellschaft, Essen, Republika
Federalna Niemiec.
Urządzenie nośne do podparcia przedmiotów
w piecu do obróbki cieplnej

F24H

P. 258048

86 02 19

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wyrobów Instalacyjno-Sanitarnych i Grzewczych, Radom, Polska
/Ryszard Zubiel, Krzysztof Zygadlewicz,
Andrzej Lech Roszczyk, Sławomir Pilarski, Marek
Niedziałomski, Stefan Wernerowski, Zenon Gil/.
Kocioł stałopalny z dzieloną komorą
paleniskową
Celem wynalazku jest skonstruowanie kotła
ograniczającego do minimum straty energetyczne
związane z niecałkowitym spalaniem paliwa.
Kocioł stałopalny charakteryzuje się tym, że
przegrody / 8 / przeważające komorę paleniskową
/ 5 / są zaopatrzone w pionowo usytuowane otwory
/ 9 / lub szczeliny, dla przepływu spalin.
/I zastrzeżenie/

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie uzyskania
w urzędzeniu nośnym trwałego i skutecznego od
izolowania chłodzonej rury noénej w okolicy
konika.
Urzędzenie według wynalazku charakteryzuje
się tym, że konik / l / zawiera nośne szyjkę /10/
i poleczone z nim po obu stronach miskowate
boczne ramiona / 2 / , które obejmuję z luzem część
obwodu chłodzonej rury noénej / 3 / , przy czym
między rurę nośne / 3 / i wewnętrznymi powierzch
niami bocznych ramion / 2 / sę utworzone komory
izolujące / 4 / napełnione materiałem izolacji
cieplnej / 4 ' / .
/13 zastrzeżeń/
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85 07 02

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego,
Gliwice, Polska /Bogdan Klepacki/.
Przyrząd do pomiaru średnicy otworów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia przyrzędu do pomiaru średnicy otworów,
pozwalającego na bezpośrednie uzyskanie sygna
łu elektrycznego o jakości przedmiotu.
Przyrzęd charakteryzuje się tym, że ma w
gnieździe mocującym głowicę pomiarowe induk
cyjne /!/.
/I zastrzeżenie/

GO IG

G01C

P.

254349

85 07 04

Gwarectwo Automatyzacji Górnictwa "EMAG",
Katowice, Polska /Jacek Mikucki/,
Czujnik pionu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia czujnika do sygnalizacji wychyleń badanych
obiektów.
Czujnik ma element wyznaczajęcy pion / 4 / ,
zanurzony w cieczy wypełniającej komorę / 3 /
i zamocowany w niej przegubowo w punkcie / 5 /
różnym od érodka wyporu. Czujnik znajduje zas
tosowanie m.in. w górniccwie, zwłaszcza w
układach automatyzacji obudów ścianowych.
/I zastrzeżenie/

P. 258099 T

86 02 24

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wag, Lublin,
Polska /Waldemar Borny/.
Urządzenie wagowe
Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowani«
konstrukcji urządzenia wagowego o zwartej budo
wie.
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Urządzenie składa się z pomostu, lub zbior
nika /!/# układu dźwigniowego / 2 / , urzędzenia
równoważącego /C/ i odczytowego / 3 / . Urządze
nie odczytowe / 3 / połączone jest trwałe z po
mostem IUJ zbiornikiem /!/. /I zastrzeżenie/
GOIH
G09B

P. 254127

85 06 20

Zakłady Elektroniczne "ELWRO", Wrocław,
Polska /Marek Mich, Janusz Sieczyński, Janusz
Krupowies, Anna Tokarska/.
Przyrząd dydaktyczny do pomiaru drgań
układów

nieswobodnych

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszcze
nia konstrukcji i technologii wykonania przy
rządu.
Przyrząd według wynalazku zawiera blok re
gulacji, silnik i blok pomiarowy, umieszczone
w obudowie, W podstawie / 2 / osadzona jest ko
lumna / 3 / . W dolnej części kolumny / 3 / znaj
duje się wspornik / 4 / , do którego przymocowa
ne sa czujnik fotoelektryczny / l / oraz element
nośny skali. W górnoj części kolumny / 3 / znaj
duje się wysięgnik / 5 / z zawiesiami / 6 / pręta
napędzającego / 7 / oraz dwóch wahadeł / 8 / i
/9/. Wahadła te połączone 88. między soba i z
prętem napędzającym / 7 / przy pomocy elementów
sprężystych. Czujnik fotoelektryczny / l / umiesz
czony jest pod pierwszym wahadłem / 8 / tak, że
koniec tego wahadła przecina strumień świetlny
czujnika« Element nośny skali, usytuowany po
między obu wahadłami ma kształt zbliżony do
trapezu, a jego .górna część jest wyprofilowana.
/I zastrzeżenie/
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grzewczych obciążajacych poszczególnych użyt
kowników.
Sposób pomiaru strumienia energii cieplnej
przekazywanego w wymienniku według wynalazku
polega na tyn, żo mierzy się siły termoelekt
ryczne proporcjonalne do średnich temperatur
wody grzewczej na dopływie wymiennika ciepła,
na wypływie przed i za bocznikiem oraz w bocz
niku, których wartości przekazuje się do mikro
procesora i przetwarza z uwzględnieniem wiel
kości charakterystycznych układu.
Licznik do pomiaru strumienia energii ciepl
nej w wymienniku według wynalazku ma rurkę
bocznikująca /!/ zabudowane do rury dopływowej
/10/ i odpływowej /li/ równolegle do wymienni
ka ciepła /12/ i co najmniej cztery termopary
/ 2 / , / 3 / , / 4 / , /5/,
z których jedna termopara
/ 2 / zabudowana jest na dopływie wody grzewczej,
dwie termopary / 3 / , /A/ przed i za bocznikiem
/ l / w rurze wylotowej /li/, a co najmniej jed
na termopara / 5 / w boczniku / l / . Termopary / 2 / f
/ 3 / , / 4 / , / 5 / poleczone sa z termostatem / 8 /
i mikroprocesorem / 6 / zasilanym z zasilacza
/ 9 / i wyposażonym w miernik / 7 / .
/2 zastrzeżenia/

GO IM

P.

254054

85 06 17

Dąbrowskie Gwarectwo Węglowe w Sosnowcu,
Kopalnia Węgla Kamiennego "Czerwona Gwardia",
Czeladź, Polska /Czesław Bernacki, Stanisław
Kossowski, Andrzej Juraszczyk, Aleksander
Franciszkowski, Leopold Nowak, Andrzej
Piotrowski/.
Sposób i urządzenie do badania wytrzymałości
dźwigarów szybowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwie
nia prowadzenia łatwego i dokładnego badania
wytrzymałości dźwigarów szybowych w sposób

G01K

P. 254677

85 07 25

Politechnika Śląska im. W, Pstrowskiego,
Gliwice, Polska /Józef Folwarczny, Ewald
Wstemp/.
Sposób pomiaru strumienia energii cieplnej
i licznik do pomiaru strumienią energii
cieplnej
Wynalazek rozwięzuje zagadnienie umożliwie
nia prowadzenia pomiaru strumienia energii
cieplnej w wielu odbiornikach, a tym samym
umożliwienia wyznaczania rzeczywistych kosztów

Nr 2 /342/ 1987

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

44

uwzględniający wytrzymałość dźwigarów na ca
łej ich długości.
Sposób badania wytrzymałości dźwigarów
szybowych polega na określaniu wielkości strza
łki ugięcia badanego dźwigara i porównaniu
jej z wiełkościę strzałki ugięcia obliczone
dla dźwigara wzorcowego. Urządzenie do bada
nia wytrzymałości dźwigarów składa się z ramy
/ l / posadowionej na podporach / 2 / oraz z umo
cowanych na ramie / l / teleskopowych rozpór
/ 3 , 4/ siłownika / 5 / z manometrem i dwóch su
waków pomiarowych, złożonych z tulej / 7 , 8/
i prętów / 9 , 10/.
/3 zastrzeżenia/
GOIM

P. 258086 T

Elektroniczny twardościomierz Shore'a A
zbudowany jest z dociskowej stopki, w której
ułożyskowana jest pomiarowa iglica /!/» n a któ
rej opiera się ferrytowy rdzeń / 3 / usytuowany
osiowo wewnątrz otworu cewki / 9 / , poleczonej
przewodami z elektronicznym układem odczytowym
8kładajęcym się z separujęcego wzmacniacza /li/
wstępnego wzmacniacza /13/, wzorcowego genera
tora wysokiej częstotliwości /15/, szczytowego
detektora / 1 7 / , analogowo-cyfrowego przetwor
nika i układu ekspozycji /19/./1 zastrzeżenie/

86 02 20

GOTŇ
Politechnika Łódzka, Łódź, Polska /Andrzej
Koziarski, Andrzej Dworczyk/.
Urządzenie do badania dynamicznej wytrzymałości
ściernic
Celem wynalazku jest skrócenie czasu nakła
dania ściernicy na urzędzenie, wyeliminowanie
konieczności demontażu i ponownego montażu
ściernicy na wrzeciono oraz umożliwienie po
służenia się zespołem wcześniej wyrównoważonym.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że z
jego łożem jest trwale złączona rurowa osłona
/ 2 / oraz prowadnice, których część jest zag
łębiona w osłonie / 2 / , z osadzonymi nań prze
suwnie wspornikami /4 i 5/ w kształcie tarcz,
rozciętych wzdłuż cięciw leżących w jednej
płaszczyźnie, w której także leży oś geomet
ryczna przelotowych cylindrycznych otworów,
w których za pośrednictwem łożysk Jest moco
wane wrzeciono / 6 / ze. ściernicę / 7 / . Część
powierzchni zewnętrznych wsporników /4 i 5/
stanowię powierzchnie stożkowe zagłębiane w
stożkowe gniazda na końcach powierzchni wew
nętrznej osłony / 2 / .
/I zastrzeżenie/
GOIN

P. 256877 T

85 12 16

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa,
Kraków, Polska /Jacek Kamiński, Zdzisław Herman
Iwo Nowotarski, Stanisław Kowalewski/.
Sposób wyznaczania lepkości skał w warunkach
otworopodobnych
Celem wynalazku jest opracowanie metody wyz
naczania lepkości skał, umożliwiającej właści
wy dobór płuczki wiertniczej do przewierconych
skał ilasto-łupkowych, zapobiegajęcej narusza
niu ścian otworów.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
wytwarza się symulowane parametry ciśnienia i
temperatury, które odpowiadaj? warunkom otworopodobnym, a następnie wywiera się nacisk na
próbkę i jednocześnie rejestruje się rzeczywis
te odkształcenie w czasie, po czym z wykresu
odczytuje się zależności różnicy naprężeń od
powstałego odkształcenia oraz wyznacza się
współczynnik lepkości jako iloczyn różnicy nap
rężeń i różnicy czasu odniesiony do odkształ
cenia. Powyższe rozwięzanie ma zastosowanie w
górnictwie naftowym.
/I zastrzeżenie/
GOIR
GOIN

P. 254492

85 07 11

Instytut Przemysłu Gumowego "Stomil",
Piastów, Polska /Andrzej Łuczko, Jacek Brylski,
Bogdan Felczak/.
Elektroniczny twardościomierz Shore'a A
z cyfrowym odczytem wyniku pomiaru
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie elimina
cji szkodliwego wpływu tarcia na wynik pomia
ru.

P. 254564

85 07 15

Zakłady Papiernicze, Krapkowice, Polska
/Gerard Gawron, Rafał Gembalczyk, Józef Hasse,
Ryszard Otremba/.
Przyrząd do pomiaru wytrzymałości elektrycznej
materiałów izolacyjnych
Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa
nia przyrzędu umoźliwiajęcego przeprowadzenie
próby napięciowej wytrzymałości materiałów
izolacyjnych w sposób płynny, w szerokim zakre-
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sie czasowym, przy Jednoczesnym pomiarze na
pięcia przebicia - w sposób dokładny i bez
pieczny.
W przyrządzie według wynalazku autotrans
formator /Atr/ regulowany jest poprzez urzą
dzenia napędowe, składające się z przekładni
/P/ i silnika /M/ zasilanego napięciem o re
gulowanej i stabilizowanej wielkości.
/3 zastrzeżenia/

SQ1&

P. 254690
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elektryczne, pneumatyczne lub hydrauliczne.
Sygnały z przetworników / 3 / i /A/ doprowadzone
do urządzenia pomiarowo-rejestrującego / 5 / sta
nowię wartość rzędnych. W urządzeniu pomiaroworejestru lęcym / 5 / naniesione jest pole pracy
danego silnika, które jest przedstawione w
układzie współrzędnych: wielkości przemieszcze
nia elementu sterującego pompami wtryskowymi
i prędkości obrotowej silnika. /9 zastrzeżeń/

85 07 24

Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego
Zakład Energetyczny, Gliwice, Polska /Marian
Jędrzejczak, Zdzisław Owczarek, Kazimierz
Kucharski/.
Sposób i układ do uzgadniania faz, zwłaszcza
w
urządzeniach elektroenergetycznych
Przedmiotem wvnalazku jeat układ ćo uzgad
niania faz, pozwalający na eliminację polecze
nia przewodowego.
Układ do uzgadniania faz zawiera kształtow
nik impulsów / 3 / połączony w części nadawczej
z modulatorem /2/,, do którego jest podłączony
generator / l / i wzmacniacz wyjściowy
/A/.
Kształtownik impulsów / 3 / w części odbiorczosygnalizacyjnej poleczony jest z blokiem porów
nawczym/6/, do którego jest dołączony odbior
nik / 5 / i człon sygnalizacyjny / 7 / . Wynalazek
jest przeznaczony do stosowania zwłaszcza w
urządzeniach elektroenergetycznych będących w
pewnej odległości od siebie. /2 zastrzeżenia/

G01S

P. 254468

85 07 10

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława
Dąbrowskiego. Warszawa, Polska /Józef Darłak/.
Sposób generacji wąskopasmowego sygnału
stochastycznego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu zapewniającego generowanie sygnałów sto
chastycznych różnych klas, umożliwiających
wszechstronne badania traktów odbiorczych stacji
radiolokacyjnych bez potrzeby promieniowania
sygnałów sondujących.
Sposób generacji wąskopasmowego sygnału sto
chastycznego polega na modulowaniu składowych
kwadraturowych sygnału harmonicznego o często
tliwości f odpowiadającymi im składowymi kwad-

GO IR
HOTP"
BT3H

P. 258274 T

86 03 05

Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Polska
/Jerzy Dziewanowski, Damian Seweryn/.
Sposób i układ do kontroli obciążenia
silnika okrętowego z zapłonem samoczynnym
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ciągłej
kontroli obciążenia silnika okrętowego z zap
łonem samoczynnym współpracującego ze śrubą
nastawną lub o stałym skoku.
W układzie wadług_ wynalazku wielkość prze
mieszczenia elementu sterującego pompami wtrys
kowymi określa czujnik / l / , a wielkość pręd
kości obrotowej silnika czujnika / 2 / . Wielkoś
ci z czujników / l / 1 / 2 / przekazywane są do
odpowiadających im przetworników,/3/ i /A/,
w
których zamieniane są na proporcjonalne sygnały

raturowymi sygnału modulującego, w których zna
lazły odzwierciedlenie właściwości odbijające
obiektów radiolokacyjnych, zakłócenia w torze
przesyłowym i torze nadawczo-odbiorczym, a nas
tępnie sumowaniu zmodulowanych przebiegów o
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częstotliwości środkowej widma- f , przy czym
składowe kwadraturowe sygnału modulujęcego za
rejestrowane w postaci cyfrowej wyprowadza
się z pamięci / l / na przetworniki cyfrowo/ana
logowe / 2 / z częstotliwością równe podwójnej
maksymalnej częstotliwości /*f«ax/ w widmie
sygnału modulującego.
/2 zastrzeżenia/
G01T

P. 258198 T
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nał do centrum dyspozycyjnego, korzystnie dro
gę radiowe. Wynalazek stosuje się w komunika
cji dla poprawy zimowego utrzymania dróg.
/5 zastrzeżeń/

86 02 27

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska
/Jan Majer/.
Głowica radioizotopowa
Celem wynalazku jest opracowanie konstruk
cji głowicy radioizotopowej znacznie zmniej
szającej błędy pomiarowe.
Głowica według wynalazku składa się ze źród
ła / l / promieniowania i detektora / 4 / , umiesz
czonych w obudowie / 2 / oraz abeorenta / 5 / i
kolimatora / 3 / . Kolimator etanowi co najmniej
jedna nasadka / 3 / o kształcie dostosowanym do
kształtu obudowy / 2 / . Każda nasadka / 3 / ma co
najmniej dwa otwory o dowolnym kształcie i
wielkości mniejszej niż wymiary zewnętrzne
nasadki / 3 / . Os-ie symetrii wszystkich otworów
w nasadkach / 3 / sę równoległe do podłużnej osi
symetrii obudowy / 2 / . Grubość nasadki w przek
roju podłużnym jest zmienna i profilowana.
/3 zastrzeżenia/
GO 50

P. 254639

35 07 19

Akademia Górniczo-Hutnicze im. Stanisława
Staszica, Kraków, Polska /Herbert Widlok,
Henryk Zygmunt, Zbigniew Biernat, Stanisław
Gęsiorek/.
Sposób i układ regulacji temperatury

GO IW

P. 254506

85 07 10

Rejon Dróg Publicznych, Gostynin, Polska
/Mirosław Kaczmarek, Aleksander Kowacz/.
Sposób oceny warunków gołoledziowych i układ
pomiarowy do oceny warunków
gołoledziowych
Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa
nia sposobu i układu, pozwalających na skutecz
ne i szybkie dozorowanie całej drogi»
Sposób oceny warunków gołoledziowych polega
na pomiarze temperatury i wilgotności powiew
rza metodami elektrycznymi, automatycznym po
równaniu wyników z wielkościami zadanymi i
sprawdzeniu jednoczesności występowania nie
korzystnych zjawisk.
Układ według wynalazku zawiera dwa mostki
niezrównoważone /MP/, połączone z układem wz
macniaczy różnicowych /WR/ i przetworników
analogowo-cyfrowych /AO/, Wyjścia przetworni
ków /AD/ połączone sa z wejściami elementu
logicznego /EL/ typu I, który przekazuje syg

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie uzyskania
równomiernego wzrostu temperatury obiektu w
okresie nagrzewania lub chłodzenia.
Sposób według wynalazku polega Via zastosowa
niu dwustopniowej regulacji temperatury w za
leżności, od temperatury obiektu. Dla temperatu
ry obiektu zbliżonej do temperatury zadanej sto
suje się regulację bezpośredni®. W procesie nag
rzewania lub chłodzenia szybkość nagrzewania lub
chłodzenia obiektu jeet regulowana w zadartych
przedziałach czasowych, przy czym proces regu
lacji odbywa się przez porównywania szybkości
zmian temperatury obiektu z ezybkościę zmian
sygnału symulującego charakterystykę cieplne
obiektu.
Układ regulacji temperatury ma układ taktu
jący /!/, połęczony z integratorem / 2 / , którego
Jedno wyjście poleczone jest poprzez sterowany
łęcznik / 3 / z sumatorem / 4 / ř a drugie wyjecie
integratora / 2 / poleczone jeet z kluczem
/6/t
na wejście którego podawany jest sygnał /V /.
Klucz / 6 / połęczony jest poprzez blok pamięci
/ 5 / , sumator / 4 / , przełącznik / 7 / # regulator
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temperatury / 8 / z obiektem regulacji /9/\
Sygnały wejściowe /V / i /Vp/ wprowadzane ea
do bloku organizacj.i /10/, który połączony
Je9t z łęcznikiem / 3 / i przełęcznikiem / 7 / .
ftagui^tor temperatury / 8 / i obiekt regulacji
/9/ objęte sa pętlę sprzężenia zwrotnego.
/2 zastrzeżenia/
G06F

P. 254450

85 07 09

Przedsiębiorstwo Produkcji Różnej Handlu
i Usług "Dempol", Spółka z o.o. w Poznaniu,
Oddział Białystok, Białystok, Polska /Andrzej
Gryncewicz, Jerzy Naruniec, Bronisław Niepsuj/.
Układ wprowadzania danych do kalkulatora
elektronicznego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wprowadza
nia danych w postaci informacji licznikowej
do układu kalkulatora elektronicznego.
Układ odznacza się tym, że wyjście kompara
tora / 7 / połączone jest do wejścia układu sterujęcego wejściami z matrycy klawiatury / 2 / ,
natomiast do jednego z wejść komparatora / 7 /
dołęczony jest przetwornik cyfrowo analogowy
/ 4 / , a do drugiego z wejść komparatora / 7 /
dołęczony jest przetwornik cyfrowo-analogowy
/ 5 / , przy czym wejścia przetwornika cyfrowoanalogowego / 4 / połęczone sę do wyjść układu
pamiętającego / 3 / zawierajęcego wprowadzone
dane, a wejścia przetwornika cyfrowo-analogowego
/ 5 / połęczone sę z wyjściami licznika / 6 / , któ
rego wejście połęczone Jest do wyjścia sumato
ra logicznego / 9 / , a wejścia sumatora logicz
nego / 9 / połęczone sę do wyjść cyfrowych układu
kalkulatora / 8 / .
/I zastrzeżenie/

G06F

P. 254642

85 07 19

Zakłady Urzędzeń Komputerowych "MERA-ELZAB",
Zabrze, Polska /Zygmunt Korga, Ryszard Birnbach,
Jerzy Macioszek/.
Sposób połączenia klawiatury z układem
mikroprocesorowym
Celem wynalazku jest opracowanie metody po
łączenia klawiatury nie wymagającej stosowania
specjalizowanych układów interfejsów szerego
wych zamieniających informację równoległe na
szeregowa.
Sposób poleczenia klawiatury z układem mikro
procesorowym polega na tym, że zarówno w ukła
dzie klawiatury jak i w układzie mikroproceso
rowym wykorzystuje się identyczne liczniki napę
dzane wspólnym sygnałem zegarowym.
/I zastrzeżenie/
G10D

P. 258055 T

86 02 19

Jerzy Palicki, Gdynia, Polska /Jerzy Palicki/,
Kapedaster
Celem wynalazku Jest opracowanie proetej
konstrukcji kapedastera do podwyższania dźwię
ków strunowych elementów muzycznych, zwłaszcza
gitar.
Kapedąster składa się z klamry spinanej,
klamry spinajęcej / 5 / oraz paska miękkiego ięczęcego dwie klamry. Kapedąster ma trzy wycie-cia w częściach bocznych klamry spinanej oraz
rowki /!/
i / 8 / w części klamry spinanej.
/5 zastrzeżeń/

G06F

P. 254451

85 07 09

Przedsiębiorstwo Produkcji Różnej Handlu
i Usług "Dempol", Spółka z o.o. w Poznaniu,
Oddział Białystok, Białystok, Polska /Andrzej
Gryncewicz, Jerzy Naruniec, Bronisław Niepsuj/,
Układ wprowadzania danych w postaci
informacji licznikowej do układu
kalkulatora
Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa
nia stosunkowo prostego i łatwego w wykonaniu
układu wprowadzania danych.
Układ odznacza się tym, że wyjścia przenie
sienia licznika dekadowego / 2 / połęczone sę z
układam sterowania wejściami z matrycy klawia
tury / 3 / kalkulatora, a wejście licznika deka
dowego / 2 / połęczone jest z wyjściem sumatora
logicznego / 5 / , na wejścia którego podane sę
impulsy wyjść cyfrowych układu kalkulatora / 4 / ,
Układ nadaje się szczególnie do woltomierzy
cyfrowych.
/I zastrzeżenie/
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GUB

P. 254477

85 07 09

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki
i Pomiarów, Wrocław, Polska /Robert Depta/.

Nr 2 /342/ 1987

rych dołęczone sę katody urzędzen elektronicz
nych o charakterystyce diodowej majęcych być w
stanie spoczynku, korzystnie diod LED majęcych
być wygaszone - wprowadza się w stan wysokiej
impedancji.
/2 zastrzeżenia/

Indukcyjna głowica rejestracji magnetycznej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia głowicy w oparciu o magnetyczne zworę
1 miniaturowe wielozwojowę cewkę, stanowięce
odrębne elementy mechaniczne, wytworzone w od
dzielnych procesach technologicznych.
Głowica charakteryzuje się tym, że ma w
tylnej części magnetyczna zworę / 5 / , wchodzą
ce wraz z nawinięte mianiaturowę wielozwojowę
cewkę /!/ w skład magnetowodu, przy czym za
równo zwora /5/j, jak i cewka / l / stanowię od
rębne elementy mechaniczne wytworzone w od
dzielnych procesach technologicznych, zaś zwo
ra / 5 / jest utworzona z materiału o dużej
przenikliwości i niskiej koercji, korzystnie
z ferrytu gęstego pokrytego od strony biegunów
/Z i 3/ magnetowodu warstwę permaloju o skła
dzie 20% Fe i 80% Ni.
Głowica ma zastosowanie w urzędzeniach elek
tronicznych głównie zaś w systemach o wysokiej
powierzchniowej gęstości upakowania informacji
na nośniku magnetycznym.
/I zastrzeżenie/

GUC

P.

254665

GUC

P. 254682

85 07 24

Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa,
Polska /Jaremi Witewski, Piotr Ruszkarski,
Marek Ostanek, Mirosław Grodner/.
Sposób organizacji i obsługi zbioru kluczy
Przedmiotem wynalazku jest sposób organiza
cji i obsługi zbioru kluczy, umieszczonych funk^
cjonalnie w matrycy, przeznaczony między innymi
dla układów scalonych, współpracujęcych z kla
wiaturę alfanumeryczne, pozwalajęcy r\a zmniej
szenie ilości wyprowadzeń układu elektroniczne
go 8prawdzajęcego stan kluczy.
W sposobie według wynalazku klucze rozmiesz
cza się funkcjonalnie w węzłach matrycy, która
jest kwadratowa, a wyprowadzenia tylko z jed
nego boku matrycy doięcza się do bramy WE/WY.
W danej chwili tylko co najmniej jedno wyprowa
dzanie bramy W E / W stanowi wyjecie, a pozosta
łe w częaci stanowię wejścia, a w części sę odłęczone, korzystnie w stanie wysokiej impedan
cji. Linie kolumn, i wierszy łęczy się za pośrednictwęm elementów o charakterystyce diodowej,
umieszczonych w węzłach leżęcych na przekętnej
matrycy, a klucze umieszcza się w pozostałych
jej węzłach.
/6 zastrzeżeń/

85 07 24

Instytut Technologii Elektronowej. Warszawa,
Polska /Marek Ostanek, Piotr Ruszkarski,
Jeremi Witewski/.
Sposób organizacji i sterowania urządzeniami
elektronicznymi o charakterystyce diodowej
Przedmiotem wynalazku jest sposób organi
zacji i sterowania urządzeniami elektronicz
nymi o charakterystyce diodowej, a szczegól
nie wyświetlaczem alfanumerycznym z elementami
świecącymi, pozwalający na zmniejszenie ilości
wyprowadzeń układu scalonego współpracującego
z wyświetlaczem.
Sposób według wynalazku charakteryzuje się
tym, że linie kolumn i linie wierszy zwiera
się na przekątnej, a w pozostałych węzłach
matrycy umieszcza się urządzenia elektronicz
ne o charakterystyce diodowej, korzystnie dio
dy LEO, zaś matrycę steruje się liniami 3 stanowymi. W danej chwili tylko jedne linię,
do której dołączone sa anody wszystkich urzą
dzeń elektronicznych o charakterystyce diodo
wej korzystnie diody LEO wysterowuje się po
tencjałem wysokim. Linie, do których dołęczone
sa katody urządzeń elektronicznych o charak
terystyce diodowej majocych być pobudzone,
korzystnie dj.od LEO majęcych świecić - wyste
rowuje się potencjałem niskim. Linie, do któ-

G210

P. 253560

8 5 0 5 21

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych
"Polon", Zakład Aparatury Jądrowej, Zielona
Góra, Polska /Zdzisław Załuski, Bogdan
Bulczyński, Tadeusz Darczyński/.
Urządzenie do regulacji i kontroli gotowości
technicznej urządzen odtwarzających informację
w systemie aparatury kontrolnej bezpieczeństwa
radiacyjnego w elektrowni atomowej
Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowania
prostej konstrukcji łatwego w wytwarzaniu i ob
słudze urzędzenia do testowania urzędzen odtwa-
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rzajęcych informację w systemie aparatury kon
trolnej bezpieczeństwa radiacyjnego^
Urządzenie według wynalazku zawierajęce ge
nerator programowany /GP/ wytwarzający cztery
rodzaje impulsów: impulsy synchronizujące /IS/,
adresowe /IA/ podawane pomiędzy dwoma kolej
nymi impulsami synchronizującymi /IS/, taktu
jące. /IT/ podawane pomiędzy dwoma kolejnymi
impulsami adresowymi /IA/ oraz informacyjne
/II/ podawane synchronicznie z odpowiednimi
impulsami taktującymi charakteryzuje się tym,
że w generatorze /GP/ wbudowany jest układ
programatora zawartości kanału informacyjnego
zbudowany z licznika impulsów taktujących
/LIT/ podającego sygnały na dekoder /O/ połę.czony z zespołem przełączników przyłączają
cych wybrane sygnały dekodera /D/ do jednego
z w8jeć bramki /B/, której drugie wejście przy
łączone jest do linii impulsów taktujących
/IT/, przy czym impulsy informacyjne /II/ z
bramki /B/ oraz impulsy z układu wyboru kanałów
/UvVf</ podawane sę na układ wyboru pracy złożo
ny z bramek /Bi, 82', a impulsy informacyjne,
wyjściowe /IIW/, taktujące /IT/, adresowe /IA/
i synchronizujące /IS/ podawane sę na układy
formowania i wzmacniania /UFW/, a następnie
na komutator /K/, do którego przyłączane sę
testowane urządzenia.
/6 zastrzeżeń/

G21G
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Instytut Energetyki Atomowej, Otwock-Świerk,
Polska /Krzysztof Pytel/.
Sposób wytwarzania jodu - 125 o wysokiej
czystości promieniowania z ksenonu - 124
i sonda do wytwarzania jodu - 125 o wysokiej
czystości promieniowania z ksenonu-124
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
wysokowydajnej metody otrzymywania jodu 125 o
wysokiej czystości z aktywacji ksenonu 124.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
część rdzeniową sondy wypełnionej gazem umiesz
cza się w rdzeniu reaktora i prowadzi aktywację
neutronową ksenonu 124, a równocześnie w głowi
cy pozardzeniowej sondy, znajdującej się poza
strefę aktywacji, prowadzi się przemianę pro
mieniotwórczą ksenonu 125 w jod 125 połączoną
z osadzaniem się jodu 125 na ściankach sondy.
Po zakończeniu aktywacji sondę schładza się w
reaktorze, a następnie wymraża poza reaktorem,
po czym odłączoną do części rdzeniowej sondy
głowicę z osadzonym jodem 125 poddaje się dal
szej obróbce.
Sonda według wynalazku składa się z części
rdzeniowe3 /!/ i połączonej z nię w sposób
rozłączny głowicy pozardzeniowej / 2 / o rozwi
niętej powierzchni wewnętrznej do osadzenia
jodu.
/2 zastrzeżenia/

DZIAŁ H
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85 07 19

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska
/Edward Skowroński, Henryk Reguła, Zygmunt
Szramek, Andrzej Smoliński/.

Odgromnik zaworowy prądu przemiennego o
obniżonym poziomie ochrony
Celem wynalazku Jest opracowanie prostej
konstrukcji odgromnika odznaczającego sj.ę sto
sunkowo niskim poziomem ochrony przy znamiono
wym prądzie wyładowczym.
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Odgromnik zaworowy charakteryzuje się tym,
że ma określona liczbę powtarzalnych modułów
sterowanych, z których każdy etanowi szeregowe
połączenie iskiernika / I / , sterowanego pojemnościowo z warystorem /W/ z tlenków metali,
zbocznikowane równolegle kondensatorem / C / o
dużej pojemności, korzystnie poleczonym z li
niowym rezystorem /R/.
/I zastrzeżenie/
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przy czym magnesowanie odbywa się dzięki wyt
warzaniu w szczelinie powietrznej impulsowego
pola magnetycznego przez cykliczne ładowanie
i rozładowanie baterii kondensatorów.
Układ charakteryzuje się tym, że zawiera
jarzmo magnesujące z rdzeniem / 5 / o szczelinie
powietrznej /23/ sprzężone elektrycznie poprzez
blok sterujący / l / z podajnikiem płytek
/7/,
zamontowanym na płycie nośnej / 9 / z prowadni
cami /12/ stosu płytek /li/ i z rynnę zasypowe
/13/.
/4 zastrzeżenia/
H01H

P.

254555

85 07 15

Zakłady Przemysłu Wełnianego im. J. Magi
"Bielska Dzianina", Bielsko-Biała, Polska
/Krzysztof Kiszka, Antoni Zięba/.
Układ elektroniczny łącznika prądu zmiennego
trójfazowego
Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowania
układu elektronicznego łęcznika trójfazowego
zwłaszcza do załęczania odbiorników o indukcyj
nym charakterze obcięźenia i dużej częstości
łączeń, zastępujęcego typowy łęcznik elektromag
netyczny.
Układ charakteryzuje się tym, że w dwie do
wolnie wybrane fazy zasilające układu trójfazo
wego wleczone sę triaki /TT1/ i /TT2/, których
bramki wyzwalane sę napięciem międzyfazowym,
załęczanym przełącznik lem jednosekcyjńym /K/,
Układ według wynalazku ma zastosowanie do
załęczania odbiorników trójfazowych bez wyod
rębnionego przewodu zerowego, /i zastrzeżenie/

H01F

P. 254419

85 07 05

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa
Polska /Sławomir Goldberg, Edmund Żuchowski,
Jerzy Siwek/.
Sposób nagrzewania prostopadłościennych płytek
z materiałów magnetycznie twardych oraz układ
do magnesowania prostopadłościennych płytek z
materiałów magnetycznie twardych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza
nia z duża wydajnością płytek o dużej jedno
rodności namagnesowania.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
płytki podaje się pojedynczo ze stosu płytek
do szczeliny powietrznej rdzenia jarzma magne
sującego w dwóch fazach: w fazie pierwszej
płytkę wysuwa się ze stosu płytek i przesuwa
etę w pozycję wyczekiwania, a w fazie drugiej
przesuwa się płytkę z pozycji wyczekiwania w
pozycję magnesowania w szczelinie powietrznej,
po usunięciu płytki uprzednio namagnesowanej.

H01H

P. 254634

85 07 18

Młodzieżowy Ośrodek Innowacji, Katowice,
Polska /Stanisław Wohn, Marian Sokolik/.
Napęd stycznika elektromagnetycznego z ruchomym
rdzeniem cewki załączającej
Wynalazek rozwięzuje zagadnienie zastosowa
nia w układach elektromagnetycznych dużej mocy
trwałego w eksploatacji urządzenia wpływającego
na oszczędność energii pobieranej przez cewki.
Napęd charakteryzuje się tym, że ma rdzeń / 4 /
ruchomy wewnętrz pusty, wykonany z blachy w
kształcie prostopadłościanu, zamocowany za pomo
ce uchwytu przegubowego / 5 / do zwory /&/.
Ponadto
napęd ma cewkę załączające /!/ zamocowane za po
moce dwóch uchwytów / 3 / do konstrukcji stycznika,
natomiast cewka wyłęczajęca / 2 / jest utwierdzona
do wspornika / 9 / za pomoce obejmy /9â/.
/I zastrzeżenie/
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86 07 30

Zakłady Radiowe "Unitra-Eltra", Bydgoszcz,
Polska /Czesław Kiesielewicz, Ryszard
Rządkowski/.
Zestyk przełączalny zwłaszcza do klawiatury
elektronicznych instrumentów muzycznych
Celem wynalazku jest zaprojektowanie zesty
ku nadajęcego się do stosowania w obwodach dru
kowanych i umożliwiającego zmianę rodzaju prze
łączania, to znaczy z przerwę stykowe lub bez
przerwy stykowej.
Zestyk składa się z izolacyjnej płytki / l /
z otworem / 2 / , wokół którego po obu stronach
płytki izolacyjnej / l / osadzone sę parami sty
ki stałe / 3 , 3'/ i / 4 , 4'/ przy czym w otworze
/ 2 / osadzony jest przesuwnie, prostopadle do
płytki izolacyjnej / l / trzpień / 5 / o zgrubie
niu / 6 / 4 na końcach którego wykonane sa osadze
nia / 7 , 7'/« s "a cieńszych odcinkach trzpie
nia / 5 / odsądzone sę suwliwie styki ruchome
/ 8 , 8*/, które dociskane sę sprężynami / 9 , 9*/
do tych odsadzeń. Długość / l / zgrubienia / 6 /
może być większa lub mniejsza od odległości /h/,
będęcej sumą grubości płytki izolacyjnej / l / 1.
grubości styków stałych / 3 , 4/ lub / 3 e i 4*/.
/4 zastrzeżenia/

HOIH

P. 254635

85 07 18

Młodzieżowy Ośrodek -Innowacji, Katowice,
Polska /Stanisław Wohn, Marian Sokolik/.
Napęd stycznika elektromagnetycznego z
zanikową cewkę wyłączającą
Wynalazek rozwięzuja zagadnienie zmniejsze
nia poboru mocy cewki wyłęczajęcej oraz poprawy
warunków bezpieczeństwa pracy.
Napęd stycznika charakteryzuje się tym, że
«'na sprężynę / 9 / umieszczona nad zanikowe cewka
/ 2 / wyłęezajęca. i osadzone w górnej części
sworznia /li/ ryglowegos przy czym jeden koniec
sprężyny- / 9 / spoczywa na ograniczniku /13/
wspornika /10/ a a drugi na nakrętce /14/, regu
lującej napięcie sprężyny / 9 / i osadzonej na
górnej części gwintowej sworznia /li/ ruchome
go rdzenia / 8 / . Nadto cewka / 2 / osadzona jest w
jarzmie /Z/,
utwierdzonym wraz ze sprężynę / 9 /
i ruchomym rdzeniem / 8 / dc wspornika /10/.
/I zastrzeżenie/

BOIL
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85 07 12

Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych im.
Róży Luksemburg "Polam", Warszawa, Polska
/Ryszard Miąc, Roman Włodarski/.
Półprzewodnikowy wskaźnik cyfrowy
Wynalazek rozwięzuje zagadnienie zmniejsze
nia strat strumienia świetlnego i równomiernego
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rozświetlenia obserwacyjnej powierzchni pół
przewodnikowych wskaźników cyfrowych.
Półprzewodnikowy wskaźnik cyfrowy ma źródło
światła, którym jest elektroluminescencyjne
złącze półprzewodnikowe / l / , umieszczone wewnętrz soczewki wklęsło-wypukłej / 6 / z tworzywa
optycznie czystego. Powierzchnia obserwacyjna
obudowy / 7 / przykryta jest ekranem / 9 / z mate
riału przezroczystego barwionego, podświetla
nym strumieniem światła.
/3 zastrzeżenia/
HO IM

P. 254527

85 07 11

Poznańskie Zakłady Elektromechaniczne
"Centra", Poznań, Polska /Edward Forecki,
Barbara Karolkiewicz, Edward Ostrowski/.
Sposób wytwarzania nośnika spiekanego
Celem wynalazku jest opracowanie metody
wytwarzania nośnika, odznaczającej się małe
ilością dymów wydzielajęcych się w procesie
spiekania, szkodliwie oddziaływujęcych na oto
czenie jak również na jakość otrzymanego spie
ku.
Sposób według wynalazku polega.na mieszaniu
w mieszarce próżniowej w podciśnieniu od 0,6
do l,5*i0""l MPa proszku niklu ź wodnym roztwo
rem metylohydroksyetylocelulozy z dodatkiem
substancji powlerzchniowo-czynnej, stanowiącej
mieszaninę wyższych alkoholi alifatycznych.
Otrzymane mieszaninę sezonuje się przez okres
około 24 godzin, a następnie nanosi na siatkę
niklowe, suszy, spieka w atmosferze mieszaniny
gazów i ostatecznie wyżarza w temperaturze
około 650 K.
/I zastrzeżenie/
HÜ1M

P. 254603
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86 07 11

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych,
Wrocław, Polska /Adam Kwiatkowski, Marek
Kotowski/.
Elektroniczny przekaźnik do automatyki
załączania napędów rezerwowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie automatycz
nego, ponownego i bezpiecznego zaleczania na
pędów technologicznych w układach automatyki
po chwilowym zaniku napięcia zasilającego.
W przekaźniku według wynalazku między wyjś
cie wejściowego członu pomiarowego /!/
i wejś
cie wyjściowego członu wykonawczego / 5 / wleczo
ny jest człon czasowy wstępnej blokady / 4 / ,
który separuje i blokuje wyjściowy człon wyko
nawczy / 5 / podtrzymania zasilania stycznika
napędu podstawowego / S / od napięcia zasilania.
Wynalazek znajduje zastosowanie zwłaszcza w
układach automatyki zaleczania napędów techno
logicznych w elektrowniach i elektrociepłow
niach.
/I zastrzeżenia/

85 07 17

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw,
Poznań, Polska /Jerzy Owczarczak, Mieczysław
Drobisz/.
Akumulator odporny na wstrząsy
Celem wynalazku jest skonstruowanie akumu
latora, w którym zespół,płyt zabezpieczony
jest przed pionowym przesunięciem podczas wst
rząsów mechanicznych.

HÜ2J

P. 254442

85 07 08

GÜBT
Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego,
Gliwice, Polska /Krystyna Stec, Lesław Topór Kamiński/.
Sposób kompensacji prądu i/lub mocy biernej
całkowitej lub wypranych harmonicznych
Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowania
sposobu zapewniajęcego skuteczne kompensację
prądu i/lub mocy -biernej całkowitej lub wybra
nych harmonicznych, niezależnie od rodzaju
przebiegów prędu i napięcia.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
równolegle do odbiornika dołęcza się element o
rezystancji sterowanej wielkoecię fizyczne ko
rzystnie napięciem i prądem lub napięciem pro
porcjonalnym do ilorazu napięcia i prądu, albo

Akumulator ma przeciwwstrzęsowy stabilizator
zatrzaskowy przechodzący częścią walcowa / 9 /
przez ścianki działowe komór / 3 / , zakończony
z Jednej strony łbem/O/ opartym o mostek / 7 /
zestawu płyt / 4 / , a z drugiej strony stożkiem
/li/ z wycięciem rozprężnym /13/ wzdłuż osi i
zaczepami w kształcie ogona jaskółczego, usta
lającymi dystansowe kształtkę oporowe /14/
opierająca się o mostek /15/ sęsiedniego zes
tawu płyt / 4 / .
/ 2 zastrzeżenia/

Nr 2 /342/ 1987

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

53

prądem proporcjonalnym do ilorazu napięcia
i prądu.
W rozwiązaniu alternatywnym równolegle do
odbiornika dołącza się element konduktacji ste
rowanej wielkością fizyczna korzystnie prądem
i napięciem, lub napięciem proporcjonalnym do
ilorazu prędu i napięcia albo prądem propor
cjonalnym do ilorazu prędu i napięcia.
/8 zastrzeżeń/
H02K

P. 254500

85 07 10

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska
/Mirosław Dąbrowski, Jerzy Kołowrotkiewicz,
Andrzej Małecki, Tomasz Zgodziński/.
Segmentowy rdzeń twornika magnetoelektrycznej
prądnicy synchronicznej, zwłaszcza do rowerów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia rdzenia, którego konstrukcja pozwoliłaby
korygować Jego obwód magnetyczny bez koniecz
ności korygowania jego wymiarów.
Segmentowy rdzeń twornika składa się z po
jedynczych segmentów / l / nałożonych na prze
mian na cewkę twornika w ilości odpowiadającej
Ilości biegunów wirnika.
Segment /!/ w przekroju podłużnym ma kształt
litery "U" o nierównych ramionach, a w przek
roju poprzecznym kształt wycinka pierścieni».
Dłuższe ramię / 2 / segmentu / l / tworzy zewnęt
rzne ściankę rdzenia, a krótsze ramię / 3 / bie
gun twornika. Dłuższe ramię / 2 / segmentu / l /
ma wycięcie / 4 / o zarysie zbliżonym do para
boli, symetryczne względem podłużnej płaszczyz
ny symetrii segmentu /!/.
/•! zastrzeżenie/

H02M

P.

254549

85 07 15

Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej
"MERA-PNEFAL", Warszawa, Polska /Antoni Frączek,
Jerzy Kania, Adam Irek, Ryszard Podgórski/.
Układ do kompensacji tętnień w przetwornicach
impulsowych
Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowania
układu pozwalającego na zmniejszenie wartości
napięcia tętnień, na obciężeniu bez konieczności
stosowania kondensatorów importowanych lub bez
konieczności łęczenia równoległego kilku konden
satorów.

H02M

P. 254296

85 07 02

Jerzy J. Klaczak, Katowice, Polska /Jerzy
J. Klaczak/.
Sposób zasilania urządzeń elektrycznych
i elektronicznych, zwłaszcza zabawek i
radioodbiorników oraz łącznik do stosowania
tego sposobu
Przedmiotem wynalazku jeat łęcznik umożli
wiający zasilanie ze stacjonarnego źródła prę
du stałego przenośnych urzędzeń elektrycznych
i elektronicznych, przystosowanych jedynie do
zasilania za pomoce baterii.
Łęcznik ma korpus / l / w kształcie baterii
zasilającej, wykonany z materiału izolacyjne
go i zaopatrzony w odpowiednio umieszczone
końcówki stykowe / 2 , 3/, które leczone sę z
końcówkami stacjonarnego źródła prędu za poś
rednictwem przewodów elektrycznych / 4 , 5/.
/3 zastrzeżenia/

Układ zawierajęcy dławiki i kondensator,
charakteryzuje się tym, że pomiędzy zacisk /li/
dławika / l / , a zaci6Í< /12/ kondensatora / 2 / włą
czone jest uzwojenie pierwotne / 7 / transforma
tora / 6 / , a pomiędzy zacisk /12/ kondensatora
/ l / , a zacisk /13/ obciążania włączone Jest
uzwojenie wtórne /&/ transformatora / 6 / .
/3 zastrzeżenia/
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H02M

P. 254550

85 07 15

Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej
"Mera-Pnefal", Warszawa, Polska /Antoni
Frączek, Jerzy Kania, Ryszard Podgórski, Adam
Irek/.
Układ zasilania przetwornicy impulsowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia układu umożliwiaja^c-ego wytwarzanie niskie
go, ujemnego napięcia w przetwornicach zasila
nych napięciem stałym, dodatnim, bez stosowa
nia dodatkowych układów przetwarzających.
Układ ma transformator wyjściowy / 4 / wypo
sażony w dodatkowe uzwojenie / 8 / oraz diodę
/12/ poleczona w szereg z tym uzwojeniem. Do
anody diody /12/ dołączony jest kondensator
/13/. Kierunek nawinięcia dodatkowego uzwoje
nia / 8 / jest zgodny z kierunkiem nawinięcia
uzwojenia rozmagnesowujęcego /l/
transformato
ra.
/I zastrzeżenie/

H02M

P. 260407

H02P

Nr 2 /342/ 1907

P. 258282 T

86 03 07

Politechnika Krakowska im. Tadeusza
Kościuszki, Kraków, Polska /Witold Mazgaj/.
Układ impulsowego hamowania ze zwrotem energii
do sieci trakcyjnej szeregowych silników prądu
stałego
Wynalazek rozwięzuje zagadnienie zwiększenia
sumy napięć rotacji ponad wartość napięcia sie
ci trakcyjnej dwóch silników szeregowych prędu
stałego, których znamionowe napięcie pracy jest
równe połowie znamionowego napięcia sieci trak
cyjnej.
Układ, w którym sieć trakcyjna dołęczona
jest do przerywacza tyrystorowego poprzez diodę
półprzewodnikowe, charakteryzuje się tym, że
do przerywacza tyrystorowego /PT/ dołęczone sę
poprzez diody półprzewodnikowe /Dl/ i /D2/ dwa
dwójniki. Pierwszy dwójnik /ONI/ składa się z
szeregowo poleczonych elementów: dławika /LI/,
uzwojenia wirnika pierwszego z silników /SI/ i
uzwojenia wzbudzenia /WZ2/ drugiego z silników
/S2/. Drugi dwójnik /DW2/ składa się z szerego
wo poleczonych elementów? dławika /L2/, uzwo
jenia wirnika drugiego z silników /S2/ i uzwo
jenia wzbudzenia /WZ1/ pierwszego z silników
wchodzęcych w układ hamowania impulsowego.
Diody półprzewodnikowe /Dl/ i /D2/ dołęczone
sa do przerywacza tyrystorowego /PT/ tak, że
anoda diody /Dl/, która poleczona jest szere
gowo z dwójnikiem /DNÍ/
dołęczona jest dc ujem
nego zacisku przerywacza /PT/, a katoda diody
/D2/, która połęczona jest szeregowo z dwójni
kiem /0W2/ dołęczona jest do dodatniego zacisku
przerywacza tyrystoroweoo. Punkty połączenia
dwój nika /ONI/ z diodę /Dl/ i dwój nika /ONZ/ z
diodę ,/D2/ sę poleczone poprzez łącznik /Ł/.
/I zastrzeżenie/

86 06 30

Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw Maszyn
i Urządzeń Hutniczych "HUTMASZPROJEKT-HAPEKO",
Katowice, Polska /Andrzej Zborowski/.
Sposób zasilania kilku wzbudników jednym
przekształtnikiem tyrystorowym z równoległym
obwodem drgającym
Przedmiotem wynalazku jest sposób zasila
nia Z9społu dwu lub więcej wzbudników Jednym
przekształtnikiem tyrystorowym z równoległym
obwodem drgającym, umożliwiajęcy niezależne
regulację mocy każdego z tych wzbudników.
Sposób według wynalazku polega na powięk
szeniu indukcyjnoáci jednego wzbudnika, naj
korzystniej o największej mocy, przy równo
czesnym zmniejszeniu indukcyjnoáci pozostałych
wzbudników. Wzbudniki o pomniejszonej ndukcyjności wyposażone aę w odczepy, umożliwia jęce
niezależne regulację mocy dla każdego z nich.
Zmianę «indukcyjności poszczególnych wzbudników
uzyskuje się przez zmianę szczeliny pomiędzy
wsadem, a cewkę wzbudnika. Sposób ten przezna
czony je3t zwłaszcza do zasilania wzbudników
o małej mocy do około 200 kW, stosowanych do
grzania i topienia metali.
/3 zastrzeżenia/

H03H

P . 254575

85 07 17

Zakłady Mechaniki Precyzyjnej "Unitra-Magmor"
Gdańsk, Polska /Paweł Frydrychowicz, Marek
Łubiński/.
Układ komutacji obciężenia
Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowania
układu pozwalającego ulepszyć proces komutacji
obciężenia wzmacniacza mocy m.pz.
W układzie według wynalazku do wejścia /We/
dyskryminatora okienkowego /!/, podleczone "sa.
poprzez rezystory eeparujęce /R±, R V i wyjścis

Nr 2 / 3 4 2 /
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wzmacniaczy / 2 / i końcówka kondensatora / C / ,
którego druga końcówka połączona jest ze źród
łem zasilajęcym /U^/. Między wyjście dyakryminatora okienkowego / l / , które połączone jest z
przekaźnikiem / 3 / , a wejście /We/ włączona jest
pęii.: / 4 / dodatniego sprzężenia zwrotnego.
/I zastrzeżenie/

H03K

55

P. 254671

85 07 23

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego,
Gliwice, Polska /Jan Wajler, Henryk Kolka,
Ryszard Siurek/.
Przerzutnik RS z bramek CMOS, zwłaszcza dla
wolnozmiennych sygnałów wejściowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia przerzutnika RS z bramek CMOS umożliwiają
cego eliminację pasożytniczych oscylacji na
wyjściu oraz zapewniającego ustawienie wymaga
nego stanu logicznego wyjść po włączeniu na
pięcia zasilającego.
Przerzutnik RS zwłaszcza dla wolnozmiennych
sygnałów, wejściowych wykonany z bramek NOR w
znanej dla przerzutnika konfiguracji ma wypro
wadzenie zasilania / U D D / połączone poprzez re
zystor /Rl/ ze źródłem napięcia zasilającego
/ / E D D / . Pierwsze wyjście /Wyl/ przerzutnika
/RS/ może być połączone ze źródłem napięcia
zasilającego / E D D / poprzez drugi rezystor.
/2 zastrzeżenia

H03K

P.

254619

85 07 19

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 122365
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica,
Kraków, Polska /Henryk Zygmunt, Andrzej
Senderski Jerzy Wyżga, Andrzej Żur, Piotr
Macko, Herbert Widlok, Janusz Grzegorski,
Józef Skotniczny, Aleksander Dziadecki/.
Wzmacniacz impulsów
Wynalazek rozwiązuj© zagadnienie opracowa
nie wzmacniacza impulsów z zabezpieczeniem
przed pojawieniem się impulsów bramkowych w
układzie łączników tyrystorowych. Wzmacniacz
impulsów charakteryzuje się tym, że wejście
blokujące WEB połączone jest z kolektorem tran
zystora / T . / za pomocą obwodu szeregowo złożo
nego z diody /DZj/ i rezystora /R 3 /«
/l zastrzeżenie/

HO 4M

P. 254472

85 07 10

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych
im. Komuny Paryskiej "TELKOM-ZWUT", Warszawa,
Polska /Andrzej Niesłuchowski, Mirosław Hutnik/.
Sposób i układ do zmiany stanu elektrycznego
linii w obwodzie, zwłaszcza w teletechnice
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu i układu do zmiany stanu elektrycz
nego linii w obwodzie, zwłaszcza w teletechnice, w urządzeniach sterowanych programowo.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
linia /A/, której stan elektryczny ma być zmie
niany dołączona jest do gałęzi zmiany potencja
łów /C/ i przepatrywana jest przez komputer
sterujący /K/, który w przypadku stwierdzenia
awarii związanej z nieprawidłowym stanem linii
/A/ dołącza tę linię do rezerwowej gałęzi ?,miany potencjałów /&/,
przy czym przekaźnik
/pa/1
którego zestyk przełącza gałęzie i przekaźnik
/pb/ zmieniający potencjały w gałęzi rezerwo
wej /B/ są razďm zasilane poprzez jeden bez
piecznik /B2/.
Układ według wynalazku zawiera trzy przekaź
niki /pa/, /pb/ i /pc/, oraz bezpieczniki /BI/
i /B2/. Gałąź / C / , do które- za pomocą części
zwiernej zestyku /ze/ przekaźnika /pc/ przyłą
czony jest potencjał /U/, oraz za pomocą części
rozwiernej zestyku /ze/ przekaźnika /pc/ przy
łączony jest potencjał /&/,
jest dla celów nie
zawodnościowych zdublowana przez gałąź / B / , do
której za pomocą części zwiernej zestyku /zb/
przekaźnika /po/ przyłączony jest także poten
cjał /U/, oraz za pomocą części rozwiernej zee-
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tyku /zb/ przekaźnika /pb/ przyłączony jest
potencjał / # / •
Ponadto gałęzie /B/ i /C/ sę dołęczone od
powiednio częecię zwierna i rozwierna zestyku
/za/ przekaźnika /pa/ do linii /A/, która dołęczona jest do komputera /K/ poprzez przepatrywacz /P/. Komputer /!</ steruje sterownikiem
/ S / , który następnie poprzez uzwojenia prze
kaźników /pa/, /pb/ i /pc/ dołączony jest od
drugiej strony do potencjału /U/.
/3 zastrzeżenia/

H043

Nr 2 / 3 4 2 / 1987

P. 254581

85 07 16

Dąbrowskie Gwarectwo Węglowe w Sosnowcu,
Kopalnia Węgla Kamiennego "Czerwona Gwardia",
Czeladź, Polska /Jerzy Janus, Leszek Borówka,
Wiesław Dąbrowski, Czesław Fiuk/.
Układ wielokrotnej transmisji sygnałów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przekazywa
nia informacji o pracy lub postoju dwóch odręb
nych urzędzeń po jednej parze przewodów.
Układ według wynalazku składa się z połączo
nych z sobę: rozdzielacza oporowego /RO/, obwo
du kontroli oporności linii /KL/, generatora
impulsów sekundowych /G/, dwóch wzmacniaczy
tranzystorowych /W*, Wg/ oraz wyświetlaczy w
poataci lampek sygnalizacyjnych /LA, LB/.
/3 zastrzeżenia/

HO 58

P. 254142

85 06 24

B29F

H04M

P. 256684

85 12 09

Instytut Łączności, Warszawa, Polska
/Marian Ligmanowski, Jerzy Laube/.
Sposób oceny parametrów czasowych
telefonicznej tarczy numerowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia tposobu pozwalającego zwiększyć dokład
ność oceny parametrów czasowych telefonicznej
tarczy numerowej.
Sposób oceny parametrów czasowych telefo
nicznej tarczy numerowej, w którym przeprowa
dza się badanie liczby przerw, czasu trwania
okresu przebiegu impulsowego wygenerowanego
przez tę tarczę, oráz jej współczynnika im
pulsowania, charakteryzuje się tym, że w każ
dym wygenerowanym przaz badane tarczę pełnym
okresie sygnału impulsowego próbkuje się czas
trwania stanu przerwy, a liczbę próbek zlicza
się' i zapisuje w pamięci typu RAM, próbkuje
się także czas trwania stanu zwarcia, a liczbę
próbek zlicza się i także zapisuje w pamięci
typu RAM, następnie porównuje się, czy liczba
próbek zliczona dla stanu przerwy jest większa
od zadanej w pamięci typu ROM wartoéci mini
malnej dla stanu przerwy, porównuje się także,
czy liczba próbek zliczona dla stanu zwarcia
jest większa od zadanej w pamięci typu ROM
wartości minimalnej dla stanu zwarcia, po czym
dla zliczonej liczby próbek stanu zwarcia ob
licza się za pomoce mikroprocesora liczbę pró
bek odpowiadająca minimalnej dopuszczalnej
wartości czasu trwania przerwy oraz liczbę pró
bek odpowisdajęce maksymalnej dopuszczalnej
wartości czasu trwania przerwy i sprawdza się,
czy zliczona liczba próbek badanego stanu
przerwy mieści się w obliczonych dopuszczal
nych granicach.
/I zastrzeżenie/

Łódzkie Zakłady Termotechniczne "TechmaElcal", Łódź, Akademia Techniczno-Rolnicza
im. J.J. Śniadeckich, Bydgoszcz, Polska
/Robert Sikora, Jerzy Tomaszewski, Irena
Włodarczyk/..
Grzejnik elektryczny, zwłaszcza do maszyn
i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie^opracowania
grzejnika, którego konstrukcja pozwoliłaby uzys
kać lepsze przylsganie i docisk do nagrzewanych
obiektów»
Zasadnicze częścię konstrukcyjne grzejnika
jest kierownica ciepła /!/» składajęca się z

Nr 2 / 3 4 2 /
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dwóch połówek wydrążonego walca, poleczonych
se sobą z jednej strony łucznikiem a z drugiej
strony poprzez wysięgniki /22/ poleczeniem
śrubowym /21/, Wewnętrzne powierzchnie kierow
nic ciepła odwzorowuję kształt nagrzewanego
obiektu, a-na zewnętrznych znajduje się szereg
wypustów / 2 / , korzystnie płaskich. Do wypustów
/ 2 / kierownic strumienia ciepła /!/ mocowane
aą płytkowe elementy grzejne / 3 / . Wzajemne po
wierzchnie przylegania elementów grzejnych
/ 3 / i wypustów / 2 / ukształtowane sa we wzory
geometryczne, których odpowiedni dobór pozwa
la na zmianę charakterystyki cieplnej grzej
nika w szerokim zakresie. Grzejnik może być
zasilany z sieci jedno- lub trójfazowej.
Grzejnik ma zastosowanie zwłaszcza do nagrze
wania cylindrów, dyszy i narzędzi wtryskareK
i wytłaczarek.
/5 zastrzeżeń/
HO 58

P. 254480

85 07 09

ras
Gwarectwo Automatyzacji Górnictwa "EMAG",
Zakład Telemechaniki Górniczej "Elektrometal",
Cieszyn, Polska /Jan Gogółka, Władysław Miech,
Władysław Kulig, Krystyna Ciompa/.
Ognioszczelna lampa świetlówkowa
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia ognioszczelnej lampy świetlówkowej zapew
niającej całkowita bezpieczeństwo w przypadku
wybuchu gazów w gaxowych kopalniach węgla ka
miennego.

Cgnioszczelna lampa swietlowkowa skiatfa się
z korpusu /i/»
pokrywy / 5 / , komory / 2 / zacisko
wej, wpustów kablowych, przegrody / 7 / , zespołu
/9/ mocowania świetlówki /10/ z zapłonnikiem
/li/, osłony /12/ przezroczystej i kosza /13/
ochronnego. Przegroda /?/ ma dwa styki /14/
sprężynująca, przykryte płytkę /16/ izolacyj
ne o dwóch otworach w kształcie półksiężyce.
Zespół /9/ mocowania świetlówki ,/10/ składa
się z pokrywy /21/, komory /&/ źródła światła,
zespołu /23/ obrotowego oraz zespołu /24/ sty
kowego. Dostęp do śrub /22/, mocujących pokrywę
/21/ do gniazda /19/ osłony /12/ przeźroczys
tej możliwy jest w lewym skrajnym położeniu
pokrętła /28/ osłaniającego, przy którym bolce
/35/ zespołu /24/ stykowego są odłączone od
styków /14/ sprężynujących, doprowadzających
napięcie do zespołu / 9 / mocowania świetlówki
/10/.
/3 zastrzeżenia/

HO 58

P. 254563

85 08 15

Wrocławski Zakład Przemysłu Maszynowego
Leśnictwa "Dolpima", Wrocław, Polska
/Wieńczysław Popielarski/.
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Urządzenie grzewcze elektrycznego pieca
komorowego
Przedmiotem wynalazku jest urzędzenie grzew
cze elektrycznego pieca komorowego, zwłaszcza
pieca z regulowane atmosferę.
Urzędzenie według wynalazku ma grzejne ele
menty /l i 2/ majęce postać odcinków taśmy fa
liście ukształtowanej, usytuowane w piecu co
najmniej na dwóch, a korzystnie na trzech po
ziomach. Każdy z dwóch grzejnych elementów /l
i 2/ ma kształt dużej litery "L" i jest z obu
stron poleczony trwale z odcinkiem żaroodpor
nego płaskownika stanowiącego przyłączeniowy,
prędowy tor /3a, 3b; 4a, 4b/, a usytuowanego
prostopadle do przynależnego mu dłuższego lub
krótszego ramienia /la, Ib; 2a, 2b/.
Obydwa grzejne elementy /l i 2/ każdego z
grzewczych zespołów stykaję się powierzchniami
prądowych torów /3b, 4b/ przynależnych krót
szym ramionom /Ib, 2b/ obydwu grzejnych elemen
tów /l i 2/. Wymienione prądowe tory /3b, 4b/
przechodzę na zewnętrz pieca przez wspólny tyl
ny przepust / 5 / , usytuowany symetrycznie w tyl
nej ścianie / 6 / pieca. Prędowe tory /3a i 4a/
przyporządkowane dłuższym ratiionom /la i 2s/
grzejnych elementów /l
i 2/ przechodzą przaz
boczne przepusty ,/7 i 8/ usytuowane wa wzdłuż
nych ścianach /9 i 10/ pieca, tuż przy jego
drzwiach /li/, podczas gdy grzejne elementy
/l i 2/ są umieszczone bezpośrednio przy wzdłuż
nych bocznych ścianach /9 i 10/ oraz tylnej
ścianie wnętrza pieca.
/2 zastrzeżenia/

HO 58

P. 257595

85 07 15

Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw Maszyn
i Urządzeń Hutniczych "HUTMASZPROJEKT-HAPEKO",
Katowice, Polska /Andrzej Zborowski/.
Naqrzewnica indukcyjna do grzania długich
bloków

Przedmiotem wynalazku jest nagrzewnica in
dukcyjna do grzarvia długich bloków, zwłaszcza
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stalowych, przed cięciem na nożycy, której
konstrukcja umożliwia zaoszczędzenie miejsca
na hali i oszczędność energii oraz umożliwia
synchronizację czasu grzania i czasu cięcia.
Nagrzewnica według wynalazku ma dwa zesta
wy wzbudników / l / zawieszonych przesuwnie do
dwóch wózków /3/ poniżej ich płaszczyzny noś

Nr 2/342/ 1987

nej. Wzbudniki /l/ są poleczone ze saba. elas
tycznymi przewodami / 2 / . Ogrzewany blok /6/
podawany jest na miejsce grzania za pomocą
pokrocznej podpory /4/. Nagrzewnica ma również
podporę /5/ o długości odpowiadającej długości
bloku /6/. Grzaniu podlega równocześnie kilka
bloków /£/, przy czym ich ogrzewanie rozpoczyna
się niejednocześnie.
/?. zastrzeżenia/

II.

W Z O K i

DZIAŁ

U i.

{

I K U W t-

A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

AOIG

W. 76584

36 OZ 11

Stanisław Czempiński, Warszawa, Polska
/Stanisław Czempiński/.
Osprzęt do formowania kształtu krzewu
Osprzęt do formowania kształtu krzewu stano
wi ażurowe konstrukcje składająca, się z połą
czonych systemem rozłącznym kilku prętów / l /
mających ukształtowana w górnej części pętle
/?. i 3/ i połączonych ze sobę za pomoce hacr.yków / 4 , 5/.
/3 zastrzeżenia/

86 02 11
W. 76586
A01G
Stanisław Czempiński, Warszawa, Polska
/Stanisław Czempiński/.
Uniwersalny osprzęt do kształtowania korony
pojedynczych
krzewów
Osprzęt stanowi ażurowa konstrukcja, zespo
lona systemem rozłącznym, składająca się z prę

AU IG

W. 76585

86 02 11

Stanisław Czempiński, Warszawa, Polska
/Stanisław Czempiński/.
Stelaż wsporczy rosnących krzewów
Stelaż składa się z kilku prętów /!/ zaopa
trzonych w górnym odcinku w pętle / 2 / i zespo
lonych ze sobę przenizanymi przez ta pętle
elastycznymi tasiemkami / 3 / o różniących aię
długościach.
/I zastrzeżenie/
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tów / l / usytuowanych w układzie pionowym, na
końce górne których osadzony jest pętlami
/ 5 / pręt / 4 / o kształcie kołowym.
W pionowych prętach sę odgięte w jednakowym
rozstawie i usytuowane w jednym kierunku zamk
nięte pętle / 2 / spłaszczone, w które przenizane sę elastyczne tasiemki / 3 / utwierdzone na
stałe do jednego z prętów pionowych. Oolnymi
końcami pręty / l / pionowe rozstawia s ę w
gruncie wokół krzaka krzewu, po czym na wysta
jące końcówki tych prętów pętlami zamkniętymi
osadza się pręt o kształcie kołowym.
/2 zastrzeżenia/
A01K

W. 76831

86 03 18

Henryk Sołtys, Bielsko-Biała, Polska
/Henryk Sołtys/.
Przelotka szczytowa do kija wędkarskiego
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie
prostej konstrukcji przelotki mającej wysokie
parametry wytrzymałościowe, szczególnie na
zginanie.
Przelotkę szczytowa stanowi tulejka mocują
ca /!/ o kształcie walce z zaokrąglonymi kra
wędziami podstawy, oraz obudowa / 2 / pierście
nia porcelitowego, poleczona z tulejkę mocująca
/!/ łącznikami / 3 / o kształcie stożka ściętego,
którego większa podstawa przylega do tulejki
mocującej /!/. Oś tulejki mocującej / l / jest
równoległa do osi obudowy / 2 / . Przełotka szczy
towa do kija wędkarskiego przeznaczona jest
zwłaszcza d c osadzania w niej pierścienia por
celitowego.
/2 zastrzeżenia/

A21B

W. 76476

86 01 24

"Społem" CZSS Zakład Produkcji i Usług
Technicznych, Oświęcim, Polska /Jerzy
Rogosz,
Rudolf Szyga, Kazimierz Figura, Marian Baruś/.
Piec do wypieku pieczywa

A01K

W. 76871

86 03 24

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomocy Naukowych
i Sprzętu Szkolnego, Warszawa, Polska
/Maksymilian Sadowski/.
Pompka wodna do filtru akwaryjnego
Celem wzoru użytkowego jest zaprojektowanie
prostej w wykonaniu i w budowie pompki wodnej
akwariowej.
Pompka wodna charakteryzuje się tym, że Jej
główny trzon / l / jest poleczony z odpływowa
rurę / 2 / przy użyciu pierścienia /'i/,
a w głów
nym trzonie /!/ powyżej otworu odpływowego /O/
umieszczone jest ślizgowe łożysko / 9 / wałka
turbinki, stanowiące jednocześnie górne ścian
kę komory ssącej /li/, przy czym turbina jest
w kształcie krążka z łopatkami, natomiast na
dolnym końcu głównego trzonu / l / osadzona jest
nasadka / V . z wykonanym współosiowo otworem
/ 5 / , a pomiędzy głównym trzonem / l / i nasadkę
/A/ umie3ZC20ny jest redukcyjny pierścień / 6 / .
/I zastrzożenie/

Celem wzoru użytkowego jest skonstruowanie
łatwego w obsłudze oraz sprawnego pod względem
energetycznym pieca do wypieku pieczywa.
Piec do wypieku pieczywa zwłaszcza drobnego
i cukierniczego składa się z konstrukcji wolno
stojącej i blaszanej obudowy /!/ wypełnionej
wełnę mineralne, czterech komór wypiekowych / 2 /
połączonych z wentylatorem cyrkulacyjnym / 5 /
kanałami grzewczymi /20/ i komorę grzewcze .;y~
posażon^ w grzałki elektryczne / 6 / . Każda z ko
mór wypiekowych / 2 / ma oddzielny układ zaparo
wania / 3 / , połączony ze zbiornikiem wodnym i
sterowany za pomoce elektrozaworu. Do obudowy
pieca /!/ przymocowana jest komora fermentacyj
na "/7/ wyposażona w wózek rozrostowy /li/ i od
dzielny układ zaparowania / 8 / . /3 zastrzeżenia/
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W. 76856

86 03 20

Zakład Porcelany Stołowej "Karolina" ,
Jaworzyna Śląska, Polska /Ryszard Drąg, Antoni
Gurga, Samek Borensztajn, Karol Job/.

A47G

36 03 20

Porcelanowy półmisek owalny

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zmniej
szenia deformacji talerza w procesie produkcji.
Porcelanowy talerz głęboki według wzoru
charakteryzuje się tym, że stosunek średnicy
rozstawu /d/ nóżki / 3 / do średnicy talerza /D/
wynosi 0,58.
/I zastrzeżenie/

W. 76858

W. 76859

Zakłady Porcelany Stołowej "Karolina",
Jaworzyna ślęska, Polska /Ryszard Drag, Antoni
Gurga, Samek Borensztajn, Karol Job/.

Porcelanowy talerz głęboki

A47G
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Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie zmniej
szenia deformacji wyrobu w procesie produkcji.
Półmisek według wzoru charakteryzuje się
tym, że stosunek promienia / 2 / do promienia łu
ku łączącego / 3 / wynosi 0,41, a stosunek szero
kości /ď/ do długości /D/ półmiska wynosi 0,59.
/I zastrzeżenie/

86 03 20

Zakłady Porcelany Stołowej "Karolina"
Jaworzyna Śląska, Polska /Ryszard Drąg, Antoni
Gurga, Samek Borensztajn, Karol Job/.
Salaterka porcelanową
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opraco
wania salaterki" o "kształcie umożliwiajęcym
zmniejszenie deformacji w procesie produkcji.

A47G

W. 76860

86 03 20

Zakłady Porcelany Stołowej "Karolina",
Jaworzyna Ślaska, Polska /Ryszard Drąg, Antoni
Gurga, Samek Borensztajn, Karol Job/.
Porcelanowy talerz płaski
Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie zmniej
szenia dèformacji' talerza w procesie produkcji.
Talerz płaski według wzoru charakteryzuje
się tym, żo stosunek średnicy rozstawu /d/ nóżki
/ 3 / do całkowitej średnicy /D/ talerza wynosi
0,6.
/I zastrzeżenie/

Salaterka według wzoru charakteryzuje się
tym, że ma skrzydło / 2 / prostopadłe do płasz
czyzny stopki / 3 / , a jego wysokość /H/ wynosi
0,325 średnicy /O/ salaterki. /I zastrzeżenie/
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A47G

W. 76864

86 03 20

Zakłady Porcelany Stołowej "Karolina",
Jaworzyna Śląska, Polska /Ryszard Drąg, Antoni
Gurga, Samek Borensztajn, Karol Job/.
Porcelanowa filiżanka wysoka
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zmniej
szenia deformacji filiżanki w procesie produk
cji.
Filiżanka według wzoru charakteryzuje się
tym, że stosunek średnicy /D/ filiżanki do
wysokości /H/ wynosi 1,32.
/I zastrzeżenie/
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tałtowanych elementów, że rozmioszczenie ich
na ścianach jest dowolne, a mocowanie do ścian
ujednolicone.
Zestaw zawierający pojemniki na mydło,
pojemniki na szczotki do rak, podpory szklą*-.
nek, podpory szczotek i pasty do zębów., podpo
rę szczotki sedesowej oraz szczotki do rak
i szczotkę sedesowa, charakteryzuje się tym,
że pojemniki / 2 / na mydło, pojemniki na szczo
tki do rak, podpory szklanek, podpory / 4 /
szczotek i pasty do zębów maję w widoku z góry
kształt jednakowych prostokątów, których boki
równoległe do glazury sa równe wielokrotności
ćwiartki długości boku kwadratowej płytki gla
zury ściennej przyjętej jako moduł wymiarowy,.
Ścianki boczne tych pojemników oraz podpór / 4 /
sę prostopadłe, a te ze ścianek bocznych, które
sa prostopadłe do glazury maję kształt zbliżony
do trójkąta prostokątnego o wklęsłej przeciwprostokątnej,
Większa część dna pojemników / 2 / jest usytu
owana poniżej ścianek bocznych tych pojemników,
a profil tego dna jest równoległy do przeciwprostokątnych, prostopadłych do glazury. Powie
rzchnie użytkowe podpór szklanek i podpór / 4 /
szczotek i pasty do zębów sę wyznaczone przez
przeciwprostokętne ścianek bocznych tych podpór
/4/.
/6 zastrzeżeń/
A61B

W. 76902

86 03 27

Janusz Żarski, Warszawa, Polska /Janusz
Żarski/.
Słuchawka lekarska
A47K

W. 75270

85 07 29

Elżbieta Kurpisz, Barbara Małysz, Waldemar
Wojczakowski, Warszawa, Polska /Andrzej
Twardowski, Stanisław Twardowski/.
Zestaw elementów wyposażenia wnętrz, zwłaszcza
łazienkowych
Celem wzoru użytkowego jest zaprojektowanie
funkcjonalnego i estetycznego zestawu tak uksz-

Słuchawka lekarska składa się z liry elas
tycznego przewodu, głowicy osłuchowej
///z
korpusem / 8 / , muszlą membranowe / 9 / i,muszlę
zwykłą /10/ s osadzonymi po obu stronach korpu
su /&/ i z rurki wylotowej osadzonej obrotowo
w kanale korpusu. Muszla membranowa / 9 / i kor
pus / 8 / poleczone sę na wcisk i maję powierz
chnię wewnętrzne z koncentrycznymi, pierście
niowymi wgłębieniami /16/. Nacięcie /24/ rurki
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wylotowej znajduje się pomiędzy otworem /23/
a końcem rurki wylotowej współpracującym' z
elastycznym przewodem. W górnym, poprzecznym
ramieniu przewodu elastycznego znajduje się
wygięta sprężyna zakończona sprężystymi oczka
mi. :':ńce rurek liry osadzone sa obrotowo w
oczkach.
/I zastrzeżenie/
A61K

W. 77756

86 07 00

Akademia Rolnicza, Wrocław, Polska /Janusz
Radek/.
Urzadzenie do sporządzania suchych preparatów
anatomicznych
Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie opra
cowania urzędzenia ułatwiającego i przyspieszajęcego wykonywanie suchych preparatów ana
tomicznych.
Urzędzenie według wzoru użytkowego charak
teryzuje się tym, że ma sprężarkę /!/, połęczonę przewodem ciśnieniowym / 4 / z rurowym
rozdzielaczem / 9 / . Rozdzielacz / 9 / zaworami
redukcyjnymi średniego / 7 / i niskiego ciśnie
nia /li/ podzielony jest na komory wstępne / 6 / ,
średniego /10/ i nieskiego ciśnienia /13/,
które wyposażone sa w ciśnieniomierze / 5 , 8,
12/» Na końcu komory niskiego ciśnienia /13/
zamocowany jest trójnik /15/, który od strony
wspomnianej komory ma wmontowany zawór odcina
jący /14/. W taki sam zawór odcinający wyposa
żony jest króciec wylotowy /23/ osadzony w
ściance komory średniego ciśnienia /10/, który
poprzez przewód średniego ciśnienia połączony
jest z drugim ramieniem wspomnianego trójnika
/15/, który poprzez przewód wymiennika ciepła
/16/ ma połączenie z wymiennikiem ciepła /17/.
Na wymienniku ciepła /17/ zamocowany jest prze-'
wód ogrzanego powietrza /19/ z końcówka /20/,
na której sa mocowane suszone preparaty /21/.
/3 zastrzeżenia/
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Półmaska składajęca się z części bazowej / l /
do jej mocowania w korpusie maski oraz uformo
wanej promieniowo części podbródkowej / 2 / ,
łęczęcej się z częściami okołopodbróclkowymi / 4 /
i częścią nosowa / 5 / , charakteryzuje się tym, że
ma półkolisto usztywniające- żebro / 3 / biegnące
wzdłuż krawędzi na zewnętrz części podbródkowej
/ 2 / połmaski. Półmaska jest przeznaczona do
masek przeciwgazowych z wkładami filtropochłaniajacymi.
/I zastrzeżenie/
A62B

W. 76901

06 03 27

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska
/Leon Gradoń, Włodzimierz Piłaciński, Jerzy
Nowicki, Jacek Bodasiński, Karol Adamowicz,
Witalis Rumiński, Jarosław Gajdulewicz/.
Półmaska przeciwpyłowa
Wzór rozwięzuje zagadnienie zwiększenia stop
nia chłonności wkładu filtracyjnego, przy jedno
czesnym zwiększeniu jego okresu użytkowania.
Półmaska przeciwpyłowa charakteryzuje się
tym, że filtr właściwy / 5 / wkładu filtracyjne
go /A/ jest umieszczony na dwuwarstwowym noś
niku / 6 / i przykryty filtrem wstępnym / 7 / , rów
nież dwuwarstwowym, a warstwy filtru v»stępnego
/ 7 / daję się łatwo oddzielić od siebie, co umoż
liwia wymianę zapylonej warstwy zewnętrznej.
/3 zastrzeżenia/

A62C

W. 76873

86 03 24

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZLWarszawa - Okęcie", Warszawa, Polska /Andrzej
Frydrychowicz/.
Zbiornik pożarniczy do samolotu
Celem wzoru użytkowego jest zaprojektowanie
zbiornika umożliwiającego porcjowany zrzut cie
czy gaśniczej z samolotu.
A628

W. 76849

86 03 21

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska
/Marek Gwizdalski, Bolesław Meinhardt, Józef
Biczyk, Edward Habryń/.
Półmaska do maski przeciwgazowej
Celem wzoru użytkowego jest zaprojektowanie
wygodnej i skutecznej w użyciu maski przeciw
gazowej .

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

64

Nr 2 /342/ 1987

Zbiornik charakteryzuje się- tym, że ma wew
nątrz ściankę / 4 / , usytuowane w przybliżeniu
pionowo i równolegle do płaszczyzny symetrii
samolotuj przy czym ścianka ta dzieli wnętrze
zbiornika na komory / 5 , 6/ zamykane u dołu
dwiema pokrywami / 7 , 8/, zaopatrzonymi w me
chanizmy ryglujące zwalniane z kabiny pilota,
niezależnie od siebie."
/3 zastrzeżenia/
A63B

W. 76895

86 03 26

Warszawskie Zakłady Przemysłu Gumowego
"Stomil", Warszawa, Polska /Ryszard Zbigniew
Żurawski/.
Rakietka do gry w mini tenisa
Celem wzoru użytkowego jest wykonanie lek
kiej i wygodnej w użyciu rakietki do gry w
tenisa.
Rakietka charakteryzuje się tym, że ażuro
wa owalna paleta / l / poleczona jest z ręko
jeścią, / 2 / o konstrukcji rurowej zewnętrz pro
filowanej, a rękojeść / 2 / jest zakończona koń
cówkę / 4 / wmontowane do rękojeści na wcisk,
natomiast w miejscu przejścia palety / l / w
szyjkę / 5 / , ukształtowane jest owalne miejsce
/ 6 / na znak firmowy, którego krótsza oá syme
trii pokrywa się z osie symetrii rakietki.
/I zastrzeżenie/

DZIAŁ

B

ROŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT

3Q1L
BŐID

W. 77607

86 06 20

"Społem" CZSS Zakład Badawczy Przemysłu
Piekarskiego, Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz,
Polska /Kazimierz Sadkiewicz, Stefan Zaborow
ski/.
Urządzenie laboratoryjne do mechanicznego
wymywania glutenu
Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie wymy
wania glutenu przy użyciu urzędzenia mechanicz
nego.
Urządzenie według wzoru ma pod stabilne pod
stawa / l / zamocowany silnik elektryczny pod
stabilne podstawę /!/ zamocowany silnik elek

tryczny / 2 / z zespołem przekładni / 3 / i sprzę
gło / 4 / z nastawę sterowania suwakiem / 5 / , któ
ry obraca mieszadełko /&/ z ukształtowanymi
łopatkami sprężynowymi /'//
i rurkami / 8 / roz
prowadzającymi wodę doprowadzane z przewodu
/13/ za pośrednictwem zaworu /14/ na umieszczo
na próbę. Mieszadełko / 6 / obraca się w pojemni
ku cylindrycznym / 9 / zamocowanym do dna perfo
rowanego /li/ z wymienna siatkę /12/.
,
/3 zastrzeżenia/
B05B

W. 77834

86 07 19

Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska
/Wojciech Kacalak/.
Pistolet lakierniczy
Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji miniaturowego pistoletu la
kierniczego zasilanego z małej akumulatorowej
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sprężarki lub nadmuchanej dętki, przeznaczo
nego do natryskowego malowania małych powierz
chni.
Pistolet według'wzoru ma korpus / l / z roz
pylaczem połączony rozłącznie z rękojeścią / 3 /
przy pomocy rurki / 4 / , będącej przewodem sprę
żonego powietrza. W rękojeści / 3 / , w miejscu,
w którym obejmowana jest ona przez palec wska
zujący, znajduje się otwór /!/
przecinający
kanał / ô / sprężonego powietrza.
W otworze / 7 / o stopniowanej średnicy, zamk
niętym z jednej strony korkiem zaślepiającym
/&/,
osadzony jest trzpień /li/ wystający na
zewnątrz rękojeści / 3 / . Trzpień /li/ ma z jed
nej strony grzybek /12/ zaworu powietrza pod
party sprężyna /16/, a z drugiej strony wys
tająca na zewnętrz rękojeści stopkę /14/.
W rękojeści / 3 / znajduje się wnęka do przecho
wywania wymiennych elementów pistoletu, zamy
kana od spodu korkiem.
/3 zastrzeżenia/
821D

W. 76890
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z rowkiem / l / . Rowki / l , 1, 3, 4, 5/ maję
okrągłe wybrania nn łeb sruby mocującej imadło,
/l zastrzeżenie/

86 03 24

Raciborska Fabryka Kotłów "RAFAKO",
Racibórz, Polska /Wojciech Rydzak/.
Stempel do tłoczenia den dużych średnic
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji stempla do tłoczenia den o
dużych średnicach na zbiorniki, odpornego na
pękanie 1 nadającego się do regeneracji.
Przedmiotowy stempel na zewnętrznej śred
nicy ma pierścień / 2 / osadzony na jaskółczy
ogon w korpusie / l / z roboczymi luzami
/\~//,
/Lg/ i /*--z/» przymocowany do niego od dołu
pierścieniem / 3 / .
/I zastrzeżenie/
B23B

W. 76903

86 03 26

Zakład Wyrobów ze Srebra, "Biamet",
Białystok, Polska /Wojciech Cimoszko, Zbigniew
Jakuć, Stanisław Sawicki/.
Automat do produkcji przedmiotów o
przestrzennym kształcie zwłaszcza kul

B23B

W. 76881

86 03 24

Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn
Elektrycznych "Kornel", Katowice, Polska /Karol
Harok, Wanda Herzyk, Jerzy Kożdoń/.
Podstawa stojaka do mocowania zwłaszcza
ręcznej wiertarki elektrycznej
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest
opracowanie podstawy stojaka umożliwiającej
mocowanie różnych typów imadeł prostopadle do
osi symetrii podstawy, lub równol&gle, a także
ukośnie.
Podstawa składa się z części roboczej / 6 /
mającej kształt płaskiego prostopadłościanu
i z zaciskowego uchwytu /!/
do mocowania ko
lumny stojaka. W podstawie umieszczonych jest
pięć rowków / l , 2, 3, 4, 5/. Oeden rowek / l /
usytuowany jest prostopadle do osi symetrii
podstawy i przechodzi przez środek części ro
boczej / 6 / . Cztery pozostałe rowki / 2 , 3, 4,
5/ rozchodzę się promieniście od środka części
roboczej /&/ podstawy do jej naroży, przy czym
w środku części roboczej / 6 / nie stykają się

Celem wzoru użytkowego jest skonstruowanie
automatu umożliwiającego zwiększenie wydajności
produkcji oraz wytwarzanie przedmiotów z dużą
dokładnością kształtu.
Automat dżwigniowo-krzywkowy charakteryzuje
się tym, że zawiera stempel wstępnego formowa
nia /10/, dozownik lutu /li/ i stempel osta
tecznego formowania /12/, któr są ustawione
na jednym łuku kołowym /13/, przy czym w środ
ku koła /13/ umieszczony jest mechanizm obrotu
/14/ z ramieniem /15/, na którym osadzone jest
gniazdo formujące.
/2 zastrzeżenia/
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B24B

W. 76896

86 03 25

Pałucka Fabryka Maszyn i Urzędzeń "ZREMB",
Wągrowiec, Polska /Jan Kożuszko/.
Przyrząd do obciągania tarcz szlifierskich
Wzór rozwięzuje zagadnienie opracowania
konstrukcji przyrządu zaopatrzonego w mecha
nizm zapewniający jego precyzyjne ustawienie
kętowe oraz łatwe obsługę.
Przyrzęd ma podstawę /!/ w kształcie okrąg
łej płyty, na której obrotowo i centrycznie
osadzona jest tarcza / 2 / zaopatrzona w podziałkę kętowę / 3 / oraz prowadnicę / 4 / , z które
sprzężony jest za pomoce śruby pocięgowej / 5 /
suport poprzeczny / 6 / zaopatrzony w korpus
/!/
wyposażony w diament / 8 / osadzony w opraw
co / 9 / . Do podstawy /!/ przymocowany jest na
sztyw.io uchwyt /13/ tworzący od jej spodu śru
bowy zacisk z wkrętem dociskowym'/14/ zakończo
nym płytka oporowe /15/. áruba pociągowa / 5 /
zaopatrzona jest w korbkę składająca się z dźwig,
ni /18/ i rękojeści /19/. Pomiędzy podstawę
/ l / i tarcza /?/ osadzony jest płaski pierś
cień ślizgowy /20/„ Docisk tarczy / 2 / do pod
stawy /1/ regulowany jest śrubę /21/.
/2 zastrzeżenia/

8 258

W. 76781

86 03 li

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia W. 76129
Kopalnia Węgla Kamiennego "Bolesław Śmiały",
Łaziska Górne, Polska /Bolesław Blaski, Jerzy
Serafin/.
Nasadka czyszcząca
Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji
nasadki czyszczęcej umożliwiajęcej mechaniczne
czyszczenie złęcz śrubowych, zwłaszcza zgrze
beł łańcucha przenośniks służęcego do przemiesz
czania urobku kopalin.
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Nasadkę czyszczące
tworzy wydrążony walec
/!/, którego powierzchnia czołowa / 2 / ma ksz
tałt pierścienia, a jago strona przeciwległa
zamknięta jest dnem / 3 / , która od strony zew
nętrznej ukształtowane jest w czworokętny trz
pień /A/ wyposażony w zatrzask kulkowy / 5 / .
Powierzchnia czołowa / 2 / ma poprzeczne wyżło
bienia /!/,
a pomiędzy nimi znajdują się otwo
ry, w których osadzone sa węgliki spiekane / 6 / .
/2 zastrzeżenia/
B25G

W. 76869

86 03 21

Spółdzielnia Pracy "Wkrętaki-Elektromet"
Skarżysko Kamienna, Polska /Jerzy
Biernat,
Winicjusz Rutkowski, Piotr Wojciechowski,
Wojciech Maśko/.
Rękojeść do narzędzi rzemieślniczych
Rękojeść do narzędzi rzemieślniczych, zwłasz
cza do wkrętaków, składa się z wypukłej czaszy
/ l / przechodzącej w walcowe częeć chwytowe / 2 /
z nacięciami podłużnymi /!/
i poprzecznymi /&/„
tworzącymi na powierzchni walcowej wypukłości
o kształcie zbliżonym do kwadratu / 9 / . Część
chwytowa / 2 / poprzez przewężenie / 3 / połączona
jest z przednia częścią rękojeści / 4 / majęca'
cztery płaszczyzny i zakończona zwężeniem wal
cowym / 6 / .
/2 zastrzeżenia/

B25G

W. 76880

86 03 24

Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn
Elektrycznych "Kornel", Katowice, Polska /Jerzy
Kozdoń, Zygmunt Gutmajer, Michał Czernek/.
Rękojeść kabłąkowa
Cel8m wzoru Jest opracowanie konstrukcji
rękojeści ułatwiającej trzymanie elektronarzę-

dzia i operowanie nim podczas pracy w różnych
pozycjach.
Rękojeść ma na końcach dwa równoległe do
siebie spłaszczenia /A/ przechodzące poprzez
łagodne spłaszczenia / 3 / w część chwytowe / l /
o kołowym przekroju poprzecznym. Oś części
chwytowej / l / w przekroju podłużnym ma kształt
Huku o promieniu krzywizny /R^/ = 65 + 75 mm
przechodzącego w odcinek prosty o długości /L/=»
30 + 35 mm i odchyleniu od lub pochyleniu do osi
mocowania rękojeści do głowicy / 2 / o kęt /oC / "
O + 5 , a następnie przechodzącego w łuk o pro
mieniu krzywizny /RJ
• 60 + 70 mm i łuk o pro
mieniu krzywizny /R,/ = 37 + 45 mm, przy czym
'łuk o Dromieniu krzywizny / R V i łul< ° P r o m i e ~
niu krzywizny /R 3 / połączone sa łukiem o pro
mieniu krzywizny /RĄ/ * 110 + 120 mm w ten
sposób, że ns osi utworzone jest przegięcie.
Styczna do osi w miejscu największego przegię
cia jest pochylona do osi mocowania rękojeści
z głowica / 2 / o kęt / ß> / » 60 + 70°.
/I zastrzeżenie/
B253
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W. 76732

B263

W. 76641

86 02 17

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu
Materiałów Budowlanych "Zremb", Wrocław, Polska
/Marek Samulewicz, Edmund Chudy, Józef Dubicki,
Ludwik Szczepański/.
Urządzenie do odbioru elementów
drobnowymiarowych
Wzór- użytkowy rozwiązuje zagadnienie skons
truowania urządzenia zapewniającego wyelimino
wanie pracy ręcznej i zwiększenie wydajności
linii do wytwarzania elementów drobnowymiarowych, zwłaszcza płytek lastryko»
Urządzenie składa się z przejezdnej ramy /!/,
do której są zamocowane uchwyty /A/ odbierają
ce w procesie rozformowania płytki lastryko / 8 /
z matrycy / 7 / , Sterowanie pracą uchwytów /A/
odbywa się za pośrednictwem siłowników.
/4 zastrzeżenia/

86 03 05

Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników
"CEMI", Zakład Doświadczalny Urządzeń Techno
logicznych, Warszawa, Polska /Jerzy Trynkiewicz,
Ryszard Lewczuk/.
Manipulator sond pojedyńczych
Celem wzoru użytkowego jest skonstruowanie
manipulatora umożliwiającego regulację nastawu
w trzech osiach w zakresie powyżej. 3 mm.
Manipulator 6ond pojedynczych stosowany jest
przy pomiarach ostrzowych. Manipulator zaopat
rzony w elementy regulacyjne i uchwyt magne
tyczny charakteryzuje się tym, że w korpus / l /
manipulatora wsunięte sę na jaskółczy ogon kos
tka ,/2/ oraz kostka / 7 / umożliwiająca za pomo
ce wkrętów / 3 / , pokręteł /14/, podkładek oporo
wych / 5 / i nagwintowanych trzpieni / 4 / , prze
suw mechanizmów w osi x i z, natomiast prze
suw w osi y następuje za pomoce kostki / 6 / wsu
niętej w kostkę / 2 / .
/I zastrzeżenie/

B28B

W. 76642

86 02 17

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu
Materiałów Budowlanych "Zremb", Wrocław, Polska
/Marek Samulewicz, Edmund Chudy, Józef Dubicki,
Ludwik Szczepański/.
Urządzenie do odbioru elementów
drobnowymiarowych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie skons
truowania urządzenia zapewniającego wyeliminowa
nie pracy ręcznej i zwiększenie wydajności linii
do wytwarzania elementów drobnowymiarowych,
zwłaszcza płytek lastryko.
Urządzenie składa się z przejezdnej ramy / l / ,
do której są zamocowane sprężyście uchwyty próż
niowe / 5 / odbierające w procesie rozformowania
płytki lastryko /10/ z matrycy / 9 / .
/2 zastrzeżenia/

B28B
W. 76878
86 03 24
Przedsiębiorstwo Robót Izolacyjnych, Wrocław,
Polska /Marian Szychta, Marian Parzuch, Zbigniew
Chałupniak/.
Forma do prefabrykatów
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji formy do wytwarzania serii
kilku prefabrykatów ukształtowanych w postaciteowników.
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Forma charakteryzuje się tym, że w podłuż
nej osi symetrii formy usytuowana Jest podzia
łowa belka / 7 / przylegająca do płyty /la/ pod
stawy i poleczona z krótkimi bokami / 3 / za po
mocą mocujących śrub / 8 / , natomiast wewnątrz
formy, prostopadle do podziałowej belki
/!/,
po obu jej stronach usytuowane sa odejmowalne
wkłady / 9 / , przy czym wewnętrzne boczne po
wierzchnie odejmowalnych wkładów / 9 / oraz rów
noległe do nich boczne powierzchnie krótkich
boków / 3 / sa ukształtowane w postaci dwustop
niowych schodków.
/3 zastrzeżenia/

B20B

W.

76879

86 0 3

B42F
F16B

Nr 2 /342/ 1937

W. 77781

86 07 11

Krajowa Agencja Wydawnicza RSW."PrasaKsiążka-Ruch", Warszawa, Polska /Tomasz
Bornsztajn/.
Złącze rozłączne, dwuczęściowe z tworzywa
sztucznego, zwŁaszczą do papierów z folii
Celem wzoru jest opracowanie dwuczęściowego
i rozłęcznego złącza z tworzywa sztucznego za~
pewniajęcego pewne poleczenie zarówno cienkich
jak i grubych pakietów mało trwałych materia
łów, nie wymagającego użycia przy łączeniu i
rozłączaniu dużych sił.

24

Przedsiębiorstwo Robót Izolacyjnych,
Wrocław, Polska /Marian Szychta, Marian
Parzuch, Zbigniew Chałupniak/.
Forma do prefabrykatów
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania konstrukcji formy do wytwarzania serii
kilku prefabrykatów ukształtowanych w postaci
kętowników.

W złączu według wzoru pierwsza część na
kształt kołka / i / o kołowym przekroju poprzecz
nym, zakończonego łbem / 2 / , a druga część ma.
kształt rozciętego, korzystnie płaskiego pierś
cienia / 3 / , którego średnica wewnętrzna jest
równa średnicy kołka /!/.
/I zastrzeżenie/

B60R

W. 77784

86 07 10

Stefan Witkowski, Marek Rutka, Radom, Polska
/Stefan Witkowski, Marek Rutka/.

Forma charakteryzuje się tym, ża konstruk
cja nośna ma postać rownolegiosciennej podzia
łowej belki / } / zaopatrzonej u dołu, oo oöu
stronach, * dwia prostopadłe doń reiki ,'2/,
natomiast boczne kształtujące powierzchnie
dłuflich boków / 5/ utworzone sa przez divia arostopadle połączone płyty /5a i Sb/, z których
pionowa płyty /5a/ sa prostopadle skojarzone
z połkarai /2/,
zsr. pozicne płyty /5b/ 63 zaooatrrone w prostopadle don upocowane oürzeza
/5c/ usytuowane równolegle dc przeciwległych
$cianek pooz iaławej belki /!/-,
a ponaoto wew
nątrz formy, prostopadle 00 podziałowej belki
obu
e
/ V i P°
J J Stronach usytuowane są odeirowalne płaskie przegrody oddzielająca sąsied
nie przestrzenia kształu !^ce prefabrykaty.
,/l zastrzeżenie/

Lusterko zewnętrzne, wsteczne do pojazdów
samochodowych
\>zor użytkowy rozwiązuje zagadnienie opraco
wania lekkiej i prostej konstrukcji lusterka
zewnętrznego nadającego się do,zamontowania w
sanochodzie każdej marki.
Lusterko według wzoru ma wspornik / i / , któ
rego górna ecisnka zakończona jest płetwę / 6 /
skierowana * dół i tworząca kat ostry z ts ścian
kę. Między bocznymi ściankami wspornika /!/
usy
tuowana jest dolna część wysięgnika /A/ oraz os,
ra której zamocowana jest sprężysta, r.ocująca
taśma / 5 / zaKonczora zaczepem /15/. iV dolna
część wysięgnika r'4/t zamocowana do wspornika
za pomocą zacisku oraz sruby z nakrętkę, wsu
nięta jest górna część wysięgnika /i/,
złączona
z nia dwustopniowy« łęcznikien /IZ/
z oocznya
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przecięciem i dociskowymi wkrętami /13/.' Na
końcu górnej części wysięgnika / 3 / zamocowane
jest zwierciadło.
/I zastrzeżenie/
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/ 8 / maję powierzchnie robocze ułożone pod ke
tem około 1° do 2° zbieżnie w kierunku ruchu
łańcucha.
/I zastrzeżenie/
B63C

W. 76776

86 03 10

Zygmunt Janczyk, Miłoszyce, Polska /Zygmunt
Janczyk/.
Kamizelka zabezpieczająca przed utonięciem
Kamizelka składa się z dwóch komór /1/ za
pewniających wypór, szczelnie zeszytych z tka
niny o gęstym splocie. Komory / l / maja kształt
wydłużony, poszerzony w cząści środkowej, przy
czym na końcach maję naszywki/3/ służące do
przewleczenia paska / 4 / mocującego kamizelkę
w talii użytkownika, a w części przedniej i
tylnej łęczniki / 2 / zabezpieczajęce komory / l /
przed zsunięciem się z ramion.
/I zastrzeżenie/

B62M

W. 76172

85 12 17

Zakłady Rowerowe "ROMET", Bydgoszcz, Polaka
/Ireneusz Jasiński, Edgar Duszyński, Zbigniew
Jaruzel/.
Przerzutka przednia do roweru
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie budowy
przerzutki, która ma sztywne zamocowania do
rury ramy roweru, jej mechanizm dźwigniowy
pracuje płynnie bez zacięć, a prowadnik łańcu
cha nie ociera o łańcuch,
Przerzutka przednia do roweru składa się z
zespołu mocującego zawierajęcego korpus /!/
i obejmę-/3/, zespołu mechanizmu dźwigniowego
zawierającego dźwignię górna / 6 / , dźwignię
dolna i sprężynę powrotna /10/, oraz zespołu
prowadnika / 8 / łańcucha.
Ucho obejmy mocującej / 3 / ma na swym końcu
występ / 5 / skierowany w stronę korpusu /!/, a
pod.sprężynę powrotne /10/ mechanizmu dźwig
niowego umieszczona jest tulejka obrotowa z
kołnierzem / 9 / spełniajęca rolę łożyska śliz
gowego dla sprężyny /10/. Ramiona prowadnika

B63H

W. 77944

86 08 05

Stocznia Gdańska im. Lenina, Gdańsk, Polska
/Stanisław Szymański/.
Ster strumieniowy o napędzie hydraulicznym
Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie opra
cowania zwartej i prostej konstrukcji steru
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strumieniowego, przy wykorzystaniu krajowego
silnika hydraulicznego o wykonaniu antykoro
zyjnym.
,
Ster ma śrubę / 3 / o stałym skoku osadzona
na wale / l / silnika hydraulicznego / 2 / . Oo
śruby / 3 / oraz kolektora olejowego / 4 / przy
mocowane są opływki / 5 / , / 6 / .
/I zastrzeżenie/
365D

W. 77711

Nr 2 /342/ 198 7

także zastawki / 3 / maja przytwierdzone od spodu
do swych dolnych półek / 4 / dystansowe nakładki
/ 5 / zwiększające o wielkość /h/ pionowy prze
świt /P/ dolnego przedziału / 6 / rynny / 2 / . Wzór
użytkowy noże mieć zastosowanie w górniczych
przenośnikach zgrzebłowych przystosowanych do
dużej wydajności w bardzo trudnych warunkach ek
sploatacyjnych,
/i Zastrzeżenie/

86 07 01

Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska
/Stanisław Ziółkowski/.
Skrzynka narzędziowa, zwłaszcza do
przechowywania podręcznych narzędzi
oraz innych drobnych środków w warsztacie
lub w mieszkaniu
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania konstrukcji skrzynki narzędziowej cha
rakteryzującej się łatwością manewrowania pod
czas wprowadzania jej, w stanie dużego obcią
żenia zawartością, w trudnodostępne miejsca
stałego przechowywania, a ponadto umożliwiają
cej sukcesywne przemieszczanie otwartej skrzyn
ki podczas pracy.
Skrzynka według wzoru ma w jednym końcu do
płaskiej, zewnętrznej powierzchni dna pojemnika
dolnego /!/ przymocowana parę rolek tocznych
/ 6 / , zaś w końcu przeciwległym przymocowana
parę wsporników /!/
o wysokości zbliżonej do
odpowiedniego wymiaru rolek tocznych / 6 / . Na
tomiast do szczytowej powierzchni pojemnika
dolnego / l / , od strony wsporników / 7 / , przymo
cowany jest poziomy uchwyt /&/ w postaci ucha.
Na części chwytowe poziomego uchwytu /&/ i pałaków / 5 / nałożone sa pokrycia / 9 / w postaci
odcinków węża z tworzywa sztucznego. Manewro
wanie skrzynka na wałkach tocznych / 6 / jest
możliwe po niewielkim uniesieniu jej za pałek!
/ 5 / lub poziomy uchwyt / 8 / od strony wsporni
ków / 7 / .
/7 zastrzeżeń/

B65G

W. 76727

B66C

W. 76066

85 12 02

Biuro Projektów Gospodarki Wodno-ściekowej
"PROSAN", Warszawa, Polska /Janusz Olko,
Tadeusz Łapiński, Zbigniew Kryszyn/.
Suwnica do montażu urządzeń napowietrzających
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji'suwnicy z napędem ręcznym
obsługiwanej przez jednego pracownika.
Suwnica według wzoru charakteryzuje,eię tym,
że zawiera pojedynczy napęd mechanizmu Jazdy
suwnicy stanowiący dwa koła jezdne / l , 2/,
umiejscowione z jednej strony suwnicy i napę
dzane ręcznie za pomocą pokrętła i przekładni
łańcuchowej / 5 / , oraz koła jezdne / 3 / nienapędzane, znajdujące się po drugiej stronie suw
nicy i sprzężone sztywno z konstrukcją suwnicy,
/l zastrzeżenie/

86 03 03

Katowickie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia
Węgla Kamiennego "Staszic", Katowice, Polska
/Zdzisław Sender, Alojzy Mura, Leonard
Liduchowski, Paweł Zok, Wojciech Skolik,
Stanisław Szyngiel, Henryk Rojek, Bogdan Gajda,
Mirosław Major, Piotr Stanisławski, Henryk
Sliwiok, Jan Sikora/.
Człon trasy górniczego przenośnika
zgrzebłowego
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zasto
sowania grubszych łańcuchów zgrzebłowych bez
konieczności zmiany wysokości typowych, bocz
nych ścianek rynny przenośnika.
Człon trasy według wzoru użytkowego cechuje
się tym, że boczne ścianki /!/ rynny / 2 / , a

B66Ü
Ê~2TÏÏ

W.

76128

85 12 09

Jaworznicko-Mikołowskie Gwarectwo Węglowe,
Kopalnia Węgla Kamiennego "Bolesław Śmiały",
Łaziska Górne, Polska /Zenon Marek, Marek
Kolarczyk, Romuald Bartniczek, Piotr Haroński,
Janusz Kopiec, Paweł Jastrzębski/.
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Rolka obrotowa ze stojakiem

B66F
B65G

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania prostej konstrukcji rolki obrotowej
ze stojakiem do prowadzenia liny podczas trans
portu ciężkich, zmechanizowanych obudów po to
rach kolejowych na łukach chodników kopalnianvnh.
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W. 76489

86 Ol 27

Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "Polmag",
Centrum Mechanizacji Górnictwa "Komag", Gliwice
Polska /Marian Odrobina, Henryk Przybylski,
Piotr Niewrzoł, Henryk Wojnicz, Tadeusz Welz,
Czesław Ziomek, Roman Szczukiewicz, Eugeniusz
Trzaska, Edward Nocoń, Jan Sporys, Tadeusz
Napieracz, Jan Szyndler/.
Ładowarka bocznie wysypująca
Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie zapew
nienia płynnego przechodzenia łańcucha gęsienicowego z gniazd na rolki prowadzęce w łado
warce bocznie wysypującej.
Ładowarka'bocznie wysypujęca według wzoru
ma rolki prowadzęce łańcuch gąsienicowy / 5 /
dwojakiego rodzaju. Rolki środkowe / 2 / sa zna
nymi rolkami z obrzeżem, natomiast rolki / l /
osadzone na skrajnych, zewnętrznych osiach
maję kształt walca.
/I zastrzeżenie/

Rolka według wzoru ma tuleję / l / , z wybra
niem / 2 / w kształcie części okręgu, nałożona
na wałek / 3 / , przy czym tuleja / l / z wałkiem
/ 3 / umieszczona jest ná stojaku majęcym pod
stawę w kształcie krzyżaka, którego jedna od
noga jest czterokrotnie dłuższa oa pozostałych
odnóg.
/I zastrzeżenie/

OZIAŁ

C

CHEMIA I METALURGIA

C02F

W. 76791

86 03 14

Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego,
Toruń, Polska /Hubert Rynkowski/.
Oczyszczalnia ścieków
Zagadnieniem podlegajęcym rozwięzaniu jest
opracowanie oczyszczalni, która umożliwia
przedostawanie się skratek poza kosz niezależ
nie od szybkości wypływu ścieków, a także za
pobieganie spadaniu skratek za ściekami do
komory w czasie wyjmowania kosza i jego wyp
różniania poza komorę.
Oczyszczalnia ścieków charakteryzuje się
tym, że do wylotu rury doprowadzajęcej ścieki
sa przytwierdzane wsporniki / 2 / f do których
jest zamocowana obrotowo wylewka / 4 / w postaci
rynienki z perforowanym dnem, wyposażona w
górno ramię / 8 / z przeciwciężarem /12/ oraz
co najmniej jedno ramię wykonane u dołu, współ
pracujące ze zderzakiem / 9 / przytwierdzonym do
kosza /10/ osadzonego w prowadnicach, /li/ za
montowanych na ścianie komory.
/I zastrzeżenie/
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C02F

W. 77702

86 07 03

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa,
Polska /Andrzej Biń, Jerzy Raabe, Mikołaj
Szafran, Andrzej Konopczyński, Andrzej
Kozłowski/.

C21D
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W. 76835

86 03 20

Kombinat Metalurgiczny Huta im. Lenina,
Kraków, Polska /Stanisław Sawczuk, Ryszard
Korzybski/.
Przyrząd do hartowania

Urządzenie do aeracji i ozonowania zbiorników
wodnych
Urządzenie według wzoru zawiera płytę poro
wate ceramiczna o kształcie dysku / l / o gru
bości wynoozącej od 0,05 do 0,15 rozmiaru śred
nicy.

Celem wzoru użytkowego jest skonstruowanie
urządzenia zapewniającego korzystny przebieg
operacji hartowania i powtarzalność wyników
hartowania przy jednoczesnym polepszeniu warun
ków pracy załogi.
Przyrząd charakteryzuje się tym, że jego
hermetyczna komora / l / zaopatrzona w pokrywę
/ 2 / sterowaną siłownikami i wyciąg oparów /12/
ma siłownik nośny /15/ przytwierdzony korpusem
/16/ do dna /17/, przy czym tłoczysko /19/ si
łownika nośnego /15/ ma wymienny stół /20/ za
opatrzony w ażurowy podest, utworzony z prosto
padle przyspawanych prętów /21/ do belek /22/,
które stanowią prowadnice wymiennego stołu /20/
/l zastrzeżenie/

Oysk / l / jest zawarty w czaszy / 2 / nośnej,
która swoja, obręczą / 3 / obejmuje względnie
ściśle powierzchnię obwodowe dysku /!/• Na ca
łym oDwodzie obręczy /'£/ zawarte jest przetłoczenie /A/ zewnętrzne a górna krawędź obręczy
/ 3 / przewyższa zewnętrzną płaszczyznę dysku
/ l / . Pomiędzy obwodowa powierzchnię dysku /!/
a wewnętrzna powierzchnia obręczy / 3 / i ponad
obrztiżna płaszczyzną górnej powierzchni dysku
/!/, aż do górnej krawędzi obręczy / 3 / zawarte
jest uszczelnienie / V . Misa czaszy / 2 / obej
muje dolną powierzchnię dysku / l / a do zew
nętrznej powierzchni misy jest przymocowany
króciec / 6 / doły wo wy. W prześwicie króćcu /b/
pod dolną płaszczyzną dysku / l / znajduje się
rozpraszacz /// yazu utrzymany na wspornikach
/O/ umocowanych do wewnętrznej płaszczyzny mi
sy czaszy / 2 / .
/3 zastrzeżenia/

DZIAŁ O
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWU

0Ü6F

W. 76865

Hb 03 21

Stocznia Szczecińska im, A. Warskiego,
Szczecin, Polska /Waldemar Mikołajczyk/.
Mechanizm pozycjonujący programatora
Celom wzoru jest zapewnienie btripwaryjnej
pracy i zwiększenia niezawodności działania
programatora.
Mechanizm zawiera napiętą sprężynę / 6 / osadzoną między obsadą / 5 / i profilowanym suwa
kiem /A/.
Suwak /A/ uformowany jest z. blachy
0 keztałete litery "U" w przekroju poprzecznym
1 7 odwiniętymi n<s zewnątrz pod kątem prostym
bocznymi obrzeżami. Suwak / 4 / zaopatrzony jnsr
ponadto w obrotową rolkę umieü.rcT'ona w płasz
czyźnie jego symetrii i dociskaną do progra
mującego koła zeHatego /•!/.
/2 /cestrzeżenin/
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F i 6B
Ë04B"

W. 76846

36 03 21

Interster Yachting S.a Biuro TechnicznoHandlowe, Warszawa, Polska /Piotr Raczyński,
Mateusz Kwiatkowski/.

FI GS

F168

W. 76893

86 03 27

Ogólnokrajowe Gwarectwo Węgla Brunatnego,
Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa
Odkrywkowego "Poltegor", Wrocław, Polska
/Zdzisław Hat/.

Łącznik, zwłaszcza elementów profilowych
Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji
łącznika vjpraszczajacego czynności związane
z"przygotowaniem elementów przeznaczonych
do montażu i ułatwiajęcego montaż.
Łącznik ma rygiel /!/ z okrągłym kołnierzem
oporowym / 5 / , wzdłużnym zaczepem /&/ oraz
gniazdem ustalającym / 7 / . Na ryglu /!/ umiesz
czona je6t tuleja / 2 / wsparta sprężynę / 4 / i
ustalona na tym ryglu / l / śruba ustalająca / 3 /
współpracująca z gniazdem ustalającym
/!/.
Łącznik znajduje zastosowanie przy leczeniu
elementów profilowych szczególnie elementów
konstrukcji wystawowych.
/I zastrzeżenie/

IV. 7690 ć;

Łącznik
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie
konstrukcji łącznika zapewniającego przeniesie
nie momentu hamowani;: z hamownika na podstawę
przekładni.
Łącznik stanowi obejma / l / w kształcie lite
ry "U" zamocowana przy wierzchołku blachy / 2 /
o kształcie trójkąta. Podstawa trójkątnej blachy
/ 2 / przymocowana jest do płaskownika / 3 / . Płas
kownik /6/ ma otwory / 4 / do mocowania. Blacha
/ 2 / jest zaopatrzona w żebra wzmacniające / 5 ,
6/.
/2 zastrzeżenia/

86 03 26

Fabryka Śrub, Żywiec-Sporysz, Polska /
/Wojciech Bąk, Jerzy Midor, Andrzej Pastor/,
śruba
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania śruby o takim ukształtowaniu aby łatwe
było dobranie odpowiedniej diugoáci śruby do
określonej konstrukcji mechanicznej, przy wy
eliminowaniu zjawiska wystawania zbędnej części
gwintu poza nakrętkę po dokonaniu montażu.
śruba składa się z trzpienia / l / , gwintu / 2 /
i łba / 3 / . Stosunek długości trzpienia / l / do
długości gwintu / 2 / Jest większy niż 5sl.
/I zastrzeżenie/

16C

W. 76887

86 03 25

Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa,
Polska /Mirosław Obidziński, Bogusław
Kołodziejski, Zbigniew Oleksiak/.
Zespół smarowania łożysk wieńcowych
Celem wzoru jest upracowanie konstrukcji
zespołu smarowania łożysk wieńcowych nie wyma
gającej stosowania dokładnych uszczelnień oraz
zapewniającej łatwa oosług^.
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Zespół smarowania łożysk wieńcowych mecha
nizmu obrotowego anteny radiolokacyjnej jest
w całości umieszczony w zbiorniku oleju / 6 /
oraz nad nim. Zespół jest zamocowany na płycie
nośnej i zawiera pompę zębato /!/
napędzana
wałkiem zazębionym z uzębieniem łożyska wień
cowego / 2 / oraz zawór regulacyjny /P-B/, ma
nometr /24/ i czujnik elektryczny / 9 / ciśnienia oleju z przewodami /19/ wyprowadzonymi na
zewnątrz mechanizmu.
/I zastrzeżenie/

F160

W. 76894

86 03 26

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Kraków, Polska /Jerzy Surzycki/.
Sprzęgło jednokierunkowe
Celem wzoru jest opracowanie prostej kons
trukcji sprzęgła o małych wymiarach i zmniej
szonym zużyciu materiałów.

F16H

W.

76643

86 02 19

Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "POLMAG",
Centrum Mechanizacji Górnictwa "KOMAG",
Gliwice, Polska /Edward P i e c z o r a / .
Przekładnia zębata dwubiegowa
Przekładnia zębata dwubiegowa, jednost-pnicwa mająca korpus, w którym osadzone sę walyî
wejściowy i wyjściowy z osadzone na każdym z
nich parę kół zębatych, wał pośredni z jednym
kołem zębatym oraz urządzenie sprzęgające ze
soba wybrane koła zębate, charakteryzuje się
tym, że urządzenie sprzęgające stanowię dwa
tarczowe sprzęgła cierne /li/* sterowane hyd
raulicznie, osadzone na wale wyjściowym / 4 / .
/5 zastrzeżeń/

Sprzęgło jednokierunkowe zaopatrzone jest
w tuleję napędzające / l / , osadzone na wale
silnika / 2 / , która przez łącznik / 3 / zespolo
na jest z tuleję napędowa / 4 / osadzona na wale
urzędzenia napędzanego / 5 / . Łęcznik / 3 / stanowi
płytkę w kształcie wycinka koła.
/I zastrzeżenie/

F16F

W. 77434

86 05 28

Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu
Spożywczego "SPOMASZ", Wronki, Polska
/Bronisław Dolczewski/.
Wibroizolator, zwłaszcza do maszyn z szybko
wirującymi, ciężkimi wirnikami
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie
konstrukcji wibroizolatora o podwyższonej
odporności na uszkodzenia mechaniczne.
Wibroizolator składa się z cylindrycznokołnierzowego korpusu / l / , wewnętrznego, sprę
żystego elementu / 3 / o kształcie cylindrycznostożkowym i zewnętrznego,, sprężystego elementu
/ 4 / , które sa wzajemnie połączone usytuowana
w znajdujęcym się w ich osi otworze mocująca
śruba / 5 / z. nałożonym kręźkiem / 6 / .
/2 zastrzeżenia/

Nr 2 / 3 4 2 /
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W.

76900

86 03 27

Państwowy Ośrodek Maszynowy, Zapole, Polska
/Bolesław Siekierski, Marian Pałatyński, Józef
Śpikowski, Bogdan Muzaj/.
Złącze węża ciśnieniowego
Wzór rozwiązuje zagadnienie zapewnienia
ezczelne^ë piołęczenia węży ciśnieniowych z
urządzeni3**1 pracującymi przy wysokich ciśnie
niach rabP^żych.
Zlačžé zaopatrzone jest w tulejkę / 2 / zaciś
nięte na sfäie w rowku / 3 / , umiejscowioną po
między nakrętkę złaczna a ostatnim garbikiem
końcówki /!/.
/3 zastrzeżenia/

F16L

W. 77854

F25B
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W. 76539

86 02 03

Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego
"POLAR" i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Chłodnic
twa Domowego "PREDOM-POLAR", Wrocław, Polska
/Zbigniew Michalski, Wiesław Łakomski, Roman
Lejman, Andrzej Tereszczuk/.
Parownik chłodniczy
Celem wzoru użytkowego jest zaprojektowani parownika zabezpieczonego przed uszkodzeniem
konwiami z mlekiem, a ponadto zapewniającego
wymagana intengywność schładzania.
Parownik chłodniczy charakteryzuje się tym,
że ma osłonę /!/ z trwale umocowane wężownicę
/ ? / , rozwiniętą od góry do dołu taj osłony,
przy czym górna część / 3 / osłony / l / jest wy
winięta odpowiednim promieniem i zamocowana do
ścianki schładzarki /&/ nitokołkami / 7 / .
/3 zastrzeżenia/

86 07 23

Zakłady Remontowo-Montażowe Przemysłu Płyt,
Sklejek i Zapałek, Koniecpol, Polska /Wiesław
Hanyż/.
Rura korka termorozwłókniacza
Celem wzoru jest umożliwienie wykorzystania
do dalszej eksploatacji zużytych korpusów rur.

F28D

W. 76515

86 01 29

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji
Inwestycji Przemysłu Nieorganicznego "Biprokwas
Gliwice, Polska /Tadeusz Chmiel/.
Wymiennik ciepła płaszczowo-rurkowy
Celem wzoru użytkowego jest skonstruowanie
wymiennika pozwalającego na ograniczenie liczby
rurocięgów w węźle kontaktowym kwaeu eiarkowegc
oraz na zmniejszenie oporów przepływu.
Wymiennik ciepła charakteryzuje się tym, że
zawiera komorę wyrównawcze temperatury / 9 / po
między dnami sitowymi pakietów rurek: górnego
/6/ i środkowego /li/, oraz usytuowane pomiędzy
'dnami sitowymi środkowego /li/ i dolnego /17/
pakietu rurek, komorę wyrównawcze temperatury
/15/ z pierścieniowe obejmę na zewnętrz płasz
cza / l / , w której pomiędzy tymi dnami umiesz
czone sę naprzeciw siebie dwa kompensatory /23
i 24/.
/2 zastrzeżenia/

fti'f-e stanowi korpus / l / , w którym umiesz
czona jest wymienna, dwudzielna wkładka / 4 /
mocowana do rury za pomocą pierścienia / 5 / osa
dzonego w kołnierzu / 3 / węższej części rury.
/I zastrzeżenie/
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Nr 2 / 3 4 2 / 190*'

06 03 27

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenie,
Zielonka k/Warszawy, Polska /Stanisław
Kaczmarski, Edmund Prokopowicz, Andrzej
Kowalczyk, Jan Leśniewski, Wiesław Starek,
Eugeniusz Milewski, Michał Dybiec/.
Ręczny granat obronny
Celem wzoru użytkowego jest skonstruowanie
granatu ręcznego zapewniającego duża<skutecz
ność rażonia na odpowiednim promieniu.
Ręczny granat obronny o wymuszonej, zwłasz
cza kulkowej fragmentacji, charakteryzuje się
tym, że na sprasowanym i uformowanym na gotowo
ładunku wybuchowym /!/ ma uformowana niedzielona skorupę / 3 / , wykonane w kształcie owal
nym, korzystnie ze spienionego granulatu po
listyrenu z zatopionymi w niej kulkowymi ele
mentami rażącymi / 4 / , a w osi ładunku wybucho
wego wykonany jest nieprzelotowy otwór cylind
ryczny / 2 / z nierozłęcznie osadzona u jego
wlotu tulejka /5/ stanowiąca gniazdo onadcze
zapalnika / 6 / .
/2 zastrzeżenia/

DZIAŁ G
FIZYKA

G09F

W. 76783

66 03 11

Bydgoskie Zakłady Fotochemiczne "OrganikaFoton", Bydgoszcz, Polska /Edmund Poros,
Henryk Szews/.
Wskaźnik informacyjny
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania konstrukcji,wskaźnika informacyjnego
o dużej trwałości i niezawodności.
We wskaźniku według wzoru dno obudowy /!/
ma wycięcie / 2 / wyodrębniające z jego obudowy
kołnierz / 3 / . Wewnątrz obudowy / l / , między
kołnierzem /6/ i płaska przykrywko /!/,
umiesz
czone sa kolejno płytka ze znakiem informacyj
nym / 4 / , elastyczna podkładka / 6 / i wkładka
/ 5 / . Wkładka / 5 / ma podłużne wgłębienie / 8 / ,
w którym umieszczone jest izotopowe źródło
światła / 9 / w postaci szklanej rurki,
/l zastrzeżenie/

UZIAL H
ELEKTROTECHNIKA
H01H

W. 76914

86 03 28

Czesław Sadowski, Warszawa, Roman Świątkowski,
Wołomin, Polska /Czesław Sadowski, Roman
Świątkowski/.
Sterownik napędu pneumatycznego
Celem wzoru użytkowego jest skonstruowanie
uproszczonego etsrowmka napędu pneumatycznego

zwłaszcza odłączników wysokiego napięcia, odznaczajęcego się duża trwałościę, zmniejszonym
gabarytem i ciężarem oraz niskim poborem mocy
zainstalowanych elektromagnesów.
Sterownik charakteryzuje się tym, że rdzeni«
/17/ obu elektromagnesów /16/ wraz z ich pro
wadnicami /17a/ współdziałaj© bezpośrednio w
jednej osi z popychaczami /18/, tłoczkami / 2 2 /
i usprężynowanymi zaworami /15/, a w bloku pne-
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umatycznego /A/ sa wykonane pomocnicze kana
liki /21/ doprowadzające sprężone powietrze
z kanałów zasilających /13a/ i z kanałów ste
rujących /lAa/,
wspomagające ruch tych tłocz
ków /22/, przy czym blok / 5 / elektromagnesów
głównych /16/ ma Jarzmo /24/ z płaskownika
stalowego, z którego jest wykonane również
jarzmo elektromagnesu zespołu blokady, zaś w
obwód cewki tego elektromagnesu jest wleczony
rezystor /&/ ograniczający po.bór prądu.
/4 zastrzeżenia/

par elektrolitu do przestrzeni , w której umiesz
czony jest akumulátor.
Urządzenie charakteryzuje się tym, ze korki
/!/
segmentów akumulatora połączone se wydrążo
nymi érubami / 3 / z kolektorem / 4 / , umieszczo
nym na łączącej listwie / 2 / mającym dołączony
przewód elastyczny / 6 / , którego drugi koniec
wyprowadzony jest poza przestrzeń, w której
umieszczony jest akumulator, a śruba / 3 / zamon
towana jest łbem od strony dna korka /l/ i prze
chodzi przez dno korka /!/., listwę / 2 / , a nas
tępnie wkręcona jest w kolektor / 4 / dociskając
pierścień / 5 / .
/I zastrzeżenie/
HO IM

W. 76888

86 03 25

Przedsiębiorstwo Montażowe Urządzeń Teleelektronicznych, Warszawa, Polska /Wiesław
Kinasiewicz, Jacek Grodek, Wojciech Nowak/.
Uniwersalne naczynie akumulatorowe typu SP5
Celem wzoru użytkowego jest zaprojektowanie
uniwersalnego naczynia przystosowanego do dwóch
typów ogniw: ogniwa z płytkami pancernymi i og
niwa z płytkami wielkopowierzchniowymi.
Naczynie akumulatorowe wykonane z tworzywa
sztucznego składające się z obudowy / l / , pok
rywy /A/,
w której znajdują się otwory / 5 / dla
sworzni biegunowych i otwór / 6 / dla korka wen
tylacyjnego, chcraktéřyzuje się tym, że w gór
nej części obudowy /!/ na jej cokach znajdują
się schodkowe ukształtowania / £ / , a na dnie na
czynia / 3 / , cztery wyst&py umożliwiajęce opie
ranie płyt i separatorów. Naczynie *ma. zastoso
wanie do -produkcji ogniw akumuiat orowych z pły
tami wielkopowierzchniowymi zawieszanymi na
wewnętrznych bpkach na'czynia oraz z płytami
pancernymi opartymi na w/stępach dna naczynia.
Ogniwa te maja zestosowamè głównie w telekomu-'
nikacji i energetyce.
/I zastrzeżeni«/

HO IM

W. 75870

65 11 07

Ośrodek Doradztwa Technicznego ZORPOT,
Warszawa, Polska /Alojzy Kowalski/.
Urządzenie do odprowadzania par elektrolitów
z akumulatorów zwłaszcza samochodowych
Celem wzoru użytkowego jest skonstruowanie
urządzenia zapobiegającego wydostawaniu się

HOIR

W.

76503

86 01 28

Bielskie Zkałady Przemysłu Lniarskiego
"Lenko" , Bielsko-Biała, Polska /Edward Honkisz,
Rudolf Kapa/.
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Przycisk sterujący
Celem wynalazku jest skonstruowanie przy
cisku zabezpieczonego przed uszkodzeniem z
powodu dużego zapylenia w miejscu pracy.
Przycisk sterujący, zawierający obudowę
połączone z nagwintowana tulejkę, przy czym
obudowa zaopatrzona jest w elementy stykowe,
natomiast tulejka w przycisk ze sprężyną, cha
rakteryzuje się tym,- że między tulejka / 2 / a
obudowę /!/
umieszczona jest uszczelka / 4 /
dla przycisków wyłęczajęcych, zaé dla przy
cisków włączających pomiędzy tuleję / 2 / a na
krętkę / 3 / znajduje się uszczelka /à'/,
Przy
cisk sterowniczy przeznaczony jest do użycia
w maszynach tkackich.
/i zastrzeżenie/

Mr 2 /ZA?./

1987

cięgłę pracę maszyny lub urządzenia oraz zmniej
szenie oporów tarcia.
Istota rozwięzania polega na tym, że obroto
we złęcze kompletne /31/ osadzone jest na osi
/33/ między dwoma łożyskami tocznymi /38/, za
montowanymi w obsadach łożysk /45, 46/, osło
niętych osłonę /49/ i pokrywę /50/, zaś obsadę
/45/ łożyska górnego /38/ z pokrywę /44/ łożys
ka dolnego /38/ więżę ze sobę cięgna /48/ wkrę
tami ściagajęcymi /65/, przy czym złęczo komp
letne /31/ ma w pierścieniach izolacyjnych na
wspólnej średnicy otwory na przewody prędowe w
ilości równej ilości pierścieni prędowych oraz
otwory na śruby ścięgajęce.
Śiizgacz prędowy, jest przeznaczony do cięgłego poleczenia elektrycznego znacznej liczby
obwodów prędowych w układach sterowania napę
dami, znajdujęcymi się w zespołach wirujęcych
będęcych w cięgłym ruchu obrotowym względem po
zostałych zespołów urzędzenia.
/I zastrzeżenia/
HOIR

W. 76904

86 03 26

HÜ5C

Spółdzielnia Pracy, Wytwórnia Sprzętu
Zootechnicznego "ZOOTECHNIKA", Kraków, Polska
/Zbigniew Chlipała, Krzysztof Kisielewski,
Jacek Szwedowski/.
Uchwyt pzewodu, zwłaszcza do elektrycznych
ogrodzeń pastwisk
Celem wzoru użytkowego jest zaprojektowanie
prostego w budowie i taniego w wykonaniu* uchwy
tu służącego do i-awiaszenia przewodów ogrodzenia
elektrycznego pastwisk.

HOIR

W. 76892

86 03 26

Instytut Technologii Materiałów Elektro
nicznych, Warszawa, Polska /Andrzej Siatkowski
Stanisław Wasik/.
Ślizgącz prądowy
Celem wzoru użytkowego Jest skonstruowanie
ólizgacza prędowego, zapewniajęcego płynne i

Uchwyi wnfai 3K teryzuje S Ł C tym, ze oDeSjma
/ 2 / uchwytu stanowi jednocześnie element zacis
kowy, utworzony przez zagięte śrubę, umieszczo
ny w otworze / 4 / obejmy / l / , przy czym otwór
/ 4 / wykonano na jednym ramieniu obejmy /!/,
powstałym przez wygięcie tej obejmy pod ketem
prostym, natomiast gwintowany koniec obejmy
/ 2 / wchodzi w widełki /&/ drugiego ramienia
obejmy /!/ i ma nakrętkę / 3 / . /2 zastrzeżenia/

HO 28

W.

77288

06 05 12

Przedsiębiorstwo Montażu Elektrycznego
"Elektrobudowa", Katowice, Polska /Tadeusz
Feruś, Kazimierz Książek, Jerzy Tomaszewski,
Cyryl Walkowiak, Jerzy Chmielewski, Adam
Kurowski, Adam Szymański, Zbigniew Radomski,
Zygmunt Rychlicki, Zbigniew Kasiewicz/.
Dwuczłonowe pole rozdzielcze średniego
napięcia z jednym układem szyn zbiorczych
Wzór* użytkowy rozwiązuj© zagadnienie zmo
dyfikowania budowy pola rozdzielczego w celu
uzyskania łatwego dostępu do przekładnikó;v
prądowych.
• ' Dwuczłonowe pole rozdzielcze charakteryzuje
3ię tym, żo prądowe przekładniki / 6 / znajdują
się na jego ruchomym członie /3/„ przy czym
przekładniki połączone sa bezpośrednio z trój
fazowym wyłącznikiem /9/-, za pomoce elastycz
nych złączy '/&/,
/2 zastrzeżenia/

HÜ2C
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Nr 2 /342/ 1^07

W.

76230

b5 12 23

Politechnika G d a ń s k a , Gdańsk, Polska /Adam
Rynkowski, Janusz Niedźwiecki, Wiesław Janiak,
Roman Dembczyński/.

Zastaw montazowy prefabrykowanych głowic
jednożyłowych kabli elektroenergetycznych
wysokiego napięcia
Celem wzoru użytkowego jest zaprojektowanie
zestawu niezbędnych przyrządów i materiałów,
należęcego do wyposażenia technologicznego am
bulansu energetycznego,
Zestaw montażowy stanowiący przenośną walizky
zswierajaca umocowane w niej liczne narzędzia
rzemieślnicze charakteryzuje aie tym, że pokry
wa /28/ walizki »a na wewnętrznej powierzchni
umocowany nóż monterek i /'?./, nożyczki / 3 / ,
suwmiarkę /A/ , dwie specjalne oatrzynki kablo
we, naczynie szczelne / 7 / znwieraiące płynny
środek odtłuszczający, naczynie erczelne /O/
zawierające olej silikonowy, tubkę- /9/ zawie
rające specjalna pastę przewodząc-? ćo prefab
rykowanych głowic kablowych, zestaw pydzolkćw
/10/, krezek /li/ tańmy zabezpieczającej opecJalneJ, krążek /12/ taśmy ochronnej samoprzy
lepnej specjalnej, szczypce monterskie /li/,
szczypce monterskie boczne /14/, śrubokręt
monterski /15/, klucze płaskie /ló i 13/, ob-

cęgi /17/, oroz opakowanie szczelne /19/ zawie
rające klej butaprenowy, a na bocznej dłuższej
ariance pokrywy jest umocowana linijka /!/.
Korpus walizki /29/ na wownetrznaj powierzchni
ma umieszczone: wciągarko specjalna /21/ do
wciąganie; i zdejmowania prefabrykowanych głowic
kablowych, specjalny monterska przyrząd /22/ do
olcorowywaniói izolacji jednożyłowych kabli olektrcenorgetycznycb. W lewym górnym rogu korpusu
jest umieszczony pojemnik /23/ zawierający czyś
ciwo włókiennicze, pojemnik /2<l/ zawierający
specjalne montażowe obejmy prefabrykowanych
głowic kablowych i pojemnik /25/ zawierający
specjalne oałonk? prefabrykowanych ołowiekab
lowych. VI środkowej partii dny umieszczono:
składana piłkę /20/ do metalu, naczynie /26/
zawierające rożne/drobne elementy montażowe,
oraz naczynie /27/ zawierające znormalizowane
oczkowo końcówki kabii elektroenergetycznych.
/:) zastrzeżenie/

HO20
76916
uS 03 23
BO 33
Świdnicka Fabryka Urządzeń Przenysłowych,
Świdnica, Polska /Bogdan Trzciński, Andrzej
Czuk/.
Głowica doprowadzenia
pomostu odstojnika

prądu do obrotowego
zagęszczającego

W^ór rozwiązuje problem doprowadzenia prądu
do obrotowych pomostów ods tojr.ików o znacznych
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średnicach zbiornika przy wykorzystaniu typo
wych pierścieni i szczotek stykowych.
Głowica charakteryzuje się tym, że ma stanowięcy przedłużenie ku górze obrotowego wału
osadnika /!/ trzpień / 2 / , na którym zamocowa
ne sa. pierścienie zbierajęce / 4 / , oraz osadzo
ne na tym trzpieniu / 2 / za pośrednictwem ło
żysk / 6 / kopułkę / 7 / zawierajęce szczotki sty
kowe / 8 / , przy czym kopułka / 7 / poleczona jest
z obudowę odstojnika / 9 / rurę osłonowe /10/
doprowadzające do tej kopułki /!/
kabel zasilajęcy /li/.
/I zastrzeżenie/
H05K

W. 77660

86 06 26

Zakłady Radiowe "Unitra-Eltra", Bydgoszcz
Polska /Włodzimierz Sobiś, Eugeniusz
Korzeniewski, Włodzimierz Krynicki, Józef
Boniecki, Ludwik Gapiński, Zbigniew Hartwich,
Jerzy Wojcieszko/.
Zestaw elektroakustyczny
Przedmiotem wzoru użytkowego jest zunifiko
wany zestaw elektroakustyczny, o budowie modu
łowej, umożliwiajęcej tworzenie z wybranych
modułów, co najmniej dwóch zestawów elektro
akustycznych, wieży pionowej i wieży przenoś
nej,
W skład podstawowych zunifikowanych modułów
wchodzęt moduł wzmacniacza /!/, moduł tunera
/ 2 / , moduł podwójnego magnetofonu kasetowego
/ 3 / i dwa moduły kolumn głośnikowych /A,
A'/,
natomiast w skład modułów pomocniczych wchodzę
trzy różne moduły osłon / 9 , 10, 11/, trzy róż
ne moduły płyt czołowych / 1 2 , 13, 14/, jeden
moduł obudowy z ręczk<j / 5 / , Jeden moduł pły
ty, czołowej / 7 / i dwa moduły elementów leczą
cych / 6 , 6'/,
W skład wieży przenośnej wchodzę moduły
podstawowe / l , 2, 3/, połęczone swoimi bocznyi
2. 3
mi ściankami / 8 " , 87, 8 / z elementami łaczęcymi / 6 , 6'/» a poleczona w ten sposób całość
jest osadzona we wnętrzu obudowy / 5 / i zamk
nięta płytę czołowe / 7 / . W skład wieży piono
wej wchodzę moduły podstawowe / l , 2, 3/, każdy
osadzony w przynależnej mu osłonie / 9 , 10, 11/
i zamknięty odpowiednie płytę czołowe /12, 13,
14/«
/5 zastrzeżeń/

Nr 2 /342/ 1987

Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków opublikowanych w BUP Nr 2/1987

Nr zgłoszenia
1
247245
250822
253124
253269
253275
253281
253282
253289
253560
253646
253680
253733
253744
253783
253792
253817
253825
253847
253848
253895
253910
253911
253912

Int.Cl4
2
A618
8298
C25C
C07F
B23D
C23C
C22C
A61B
G21Ű
C10L
C10G
C23F
C04B
C10M
C05B
C08G
BOlF
C23C
A01N
AOÍN
B28C
COIG
C01B

254028
254038
254054
254060

B24B
A61F
GO IM
A61B

254068
254091
254127

F16L
B25H
G01H
B240
B27F
H05B
A61N
F15B
A61F
Ü06B
Ê21C

254133
254134
254142
254143
254176
254198
254233
254268
254282
254296
254300
254314
254315
254318

E04H
H 02H
G01B
A63H
E21Ü
B23B

Strona
3
3
14
26
23
7
25
25
2
46
24
24
25
20
24
20
23
4
25
l
2
14
18
18
8
3
43
3
40
12
43
12
13
56
4
38
3
27
31
30
53
42
4
33
6

Nr zgłoszenia
1
254331
254332
254333
254337
254346
254349
254351
254354
254360
254361
254401
254404
254416
254417
254418
254419
254434
254440
254442
254450
254451
254460
254462
254468
254470
254472
254477
254480
254489
254490
254492
254500
254506
254510
254511
254512
254520
254527
254529
254530
254549
254550
254555
254563

Int.Cl 4
2
E04C
E04C
E04C
E21C
E04H
G01C
DO 10
E210
E04C
E04C
B63C
B220

Strona
3
28
29
29
31
30
42
26
33
29
29
16
6
31
35

E21C
E21F
863B
H01F

50

E21D
E21B
H023
G06F

33
31
52
47

G06F

47
30
34
44
20
55

E04C
6210
G01S
C07C
H04M
GUB
H05B
805B
B23K
G01N
H02K
G01W
FOIN
A47C
H01L
C070
HOIM
B66C
B66C
H02M
H02M
H01H
M05B

16

48
57
5
7
44
53
46
36
2
51
22
52
17
17
53
54
50
57
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2

1

3

254564

SOIR

44

254566
254575
254581
254582
254592

B23P
H03H
HOlD

8
54
56
2
23
52
2

254603
254604

A23C
C09J
H01M
A23B

254606
254616
254618
254619
254634

E21C
H01C
C21C
HÛ3K
H01H

32
49
24

254635
254637
254639
254642

H01H
823P
G05D
G06F

51
8
46
47
20

254656
254665
254671
254674
254677
254682

C07C
G11C
H03K
006P
GOiK

254609
254690
254703
254927 T

G1JC
E21C
G01R
E21D

256282 T
256320

AÜ10
B27N
601B
C07C
P27B

256638
256642
256653
256654
256684

T
T
T
T

C01G
C04B
C02F
C02K
H04M

256699
256703 T

860G
CÛ4B
B29B
AOlK
G01N

256081 T
256196

256706
256835
256877
256915
257016
257031
2570C1
257317
257476
257544

T
T
T
T
T
T

B2ÜÜ
AOXN
C21G
FIGO
C02F

T

B03C
C04B

55
50

48
55
28
43
48
32
45
34
1
14
28
21
41
18
20
18
19
56
15
20
14
1
44
15
2
49
40
19
5
20
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2

1
257595
257818
257819
257832 T
257872 T
257901
258011 T
258048
258055
258086
258089
258099
258102
258114

T
T
T
T
T
T

258126 T
253142
2581G4 T
258198
258208
258227
258249
25325Ó
258274
258282
258287

T
T
T
T
T
T
T

258298
258299
258300
258301
258302

T
T
T
T
T

258407
258557
258590
253626
258783
258826
258848
259006
259343
259382
259383
259820
260185 T
260186 T
260204
260407
260436
260453

3

H05B
C07D
C07D

57
22
22

B02C
F02B
F 040
B26D
F24H
G100

5
36
37
13

G01M
F16F
G01G
F15B

C22G
C02F
B23K
B29C
G01T
C07C
E21F
E21F
E21F
G01R
H02P
C07C
B24B
B248
B24B
B24B
B240
004H
B65G
C21D
B22D
F16S
C07H
Ç02F
E21C
F15B
D01H
D01H
C07G
C07C
C07C
E21D
H02M
F15B
B24B

41
47
44
39
42
38
25
19
7
15
46
21
35
35
36
45
54

21
9
9
9
10
10
27
17
24
6
40
23
19
32
38
26
27
23
21
21
34
54
39
10

Nr 2 / 3 4 2 /

1
260476 T
260477
260478
260492
260552
260576 T
260589
260595
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2
B25H
B24B
B23Q
C07C
F04D
F16B
B248
H02H

3
13

1

83

2

260640
260659
260698
260727

B65G
F 240
F04B
B24B

39

260816
260850

11
52

260865 T
260961 T

F05B
B05B
H01H
B60Q

11
8
22
37

3
17
41
36
11
37
5
51
16

Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów użytkowych opublikowanych w BUP Nr 2/1987

Nr zgłoszenia
1

75270
75870
76066
76128
76172
76230
76476
76489
76503
76515
76539
76584
76585
76586
76641
76642
76643
76727
76732
76776
76781
76783
76791
76831
76835
76846
76849
76856
76858
76859
76860
76864
76865
76869
76871

Int.Cl 4

Strona

2

3

A47K
H01M

62
77
70
70

866C
B660
86 2N
H02G
A21B
866F
HOIR
F28D
F25B
A01G
A01G
AOlG
B28B
328B
F16H
86 5G
B250
B63C
B25B
G09F
C02F
A01K
C21D
F16B
A623
A47G
A47G
A47G
A47G
A47G
OOSF
B25G
A01K

69
79
60
71
77
75
75
59
59
59
67
67

Nr zgłoszenia
1

76873
76878
76879
76880
76881
76887
76888
76890
76892
76893
76894
76895
76896
76900
76901
76902

74
70
67

76903
76904

69
65
76
71
60
72

76908
76914
76916
77288
77434
77607
77660
77702
77711

73
63
61
51
61
61
62
72
66
60

76907

77756
77781
77784
77834
77854
77944

Int.Cl 4
2
A62C
B23B
B28B
B25G
823B
F16C
H01M
B21D
HOIR
F16B
F160
A63B
B24B
F16L
A62B
A61B
Ö23B
HOIR
F42B
F16B
HOIH
H02G
H02B
F16F
BOIL
H05K
C02F
B650
A61K
B42F
B60R
B05B
F16L

86 3H

Strona

3

63

67
68
66
65
73
77
65
78
73
74
64
66
75
63
52
65
78
76
73
76
79
79
74
64
80
72
70
63
68
88
64
75
69

S P I S
I.

T R E Ś C I
Wynalazki

str
Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie

.

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

Dział B - Różne procesy przemysłowe; Transport

......

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

Dział C - Chemia i metalurgia

1
4
18

Dział D - Włókiennictwo i papiernictwo

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

26

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

28

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

36

Dział 6 - Fizyka

42

,

Dział H - Elektrotechnika

49

Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków ............ .............

81

II. Wzory użytkowe .

Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie

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

59

Dział B - Różne procesy przemysłowe; Transport ..................

64

Dział C - Chemia i metalurgia

71

Dział D - Włókiennictwo i papiernictwo ....................................

72

Dział F - Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska
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Dział G - Fizyka
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K O M U NIK A T
URZĄD PATENTOWY PRL
przyjmuje
zamówienia na prenumeratę wykazów danych bibliograficznych o do
kumentach patentowych, sporządzonych wg symboli

Międzynarodowej

4

Klasyfikacji Patentowej (IV edycja — Int. CL ). Wykazy te opracowane
są w sposób skomputeryzowany
INPADOC

(zawierających

na podstawie

informacje

o

taśm

magnetycznych

zgłoszonych

i udzielonych patentach w 52 krajach i organizacjach

wynalazkach
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 ÍV 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 no&tiku papier®»
wym (kserokopia formátu A-4) w cenie 2© zł*za stronę.
Informacji udziela i zamówienia przyjmuje Zespól Informacji Urzędu
Patentowego PKL, Al. Niepodległości 188, 00-050 Warszawa, skr. poczt.
203, tel. 25-80-01 w. 289 i 256.

KOMUNIKAT
URZĄD PATENTOWY PEL
Informuje
że od r. 1985 opracowana jest nowa forma informacji sygnalnej;

Wy

kazy danych bibliograficznych o dokumentach patentowych opracowane
w układzie wg nazw zgłaszających — uprawnionych s 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-analogach (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, i by 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 zamówieniu przyjmuje Zespół Informacji Urzędu
Patentowego PRL, Al. Niepodległości 188, 00-950 Warszawa, skr. poczt.
203, tel. 25-80-0I w. 289, 256.

