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Urzęd 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 sę w układzie klasowym według sym
4
boli Int. C l i zgodnie z § 27 ust. 4 zarzędzenia Prezesa Urzędu Patentowego PRL
z dnia 12.XI.1984 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych /MP z 1984 r.
nr 26, poz. 179/ zawieraję następujęce dane:
- oznaczenie klasy i podklasy
według symboli IV edycji międzynarodowej klasyfikacji
4
patentowej, tj. Int. C l ,
- 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 zgłaszajęcego,
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszajęcego,
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
- skrót opisu wynalazku lub wzoru użytkowego wraz z figurę rysunku najlepiej obrazujęcę 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 dotyczęce 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./ Urzęd Patentowy ogła
sza o wniosku w "Wiadomościach Urzędu Patentowego".
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, osoby trzecie
mogę :
1/ zapoznać się ze wskazanym opisem wynalazku lub wzoru użytkowego, zastrzeżeniami
patentowymi lub ochronnymL i rysunkami oraz sporzędzić z nich odpisy;
2/ w terminie sześciu miesięcy - nadsyłać do Urzędu Patentowego swoje uwagi co do
istnienia przeszkód uniemożliwiajęcych udzielenia patentu /prawa ochronnego/.
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym /dokumentacja dowodowa/ i praw
nym uwagi należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres: Urzęd Patentowy PRL 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, Al. Niepodległości 188.
Informuje się, że odbitki kserograficzne dokumentów wymienionych w pkt. 1 można
zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy:
a/ podać numer "Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgło
szeniu oraz numer stronicy,
b/ wskazać numer zgłoszenia, klasę patentowe i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego.

Urzęd Patentowy podaje do wiadomości konta w NBP
1. Urzęd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 § 77 - opłaty zwięzane z reje
strację i ochronę wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych,
znaków towarowych;
opłaty za zażalenia i odwołania
2. Urzęd Patentowy PRL - NBP V 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. Urzęd 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
URZĄD PATENTOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
Numer oddano do składu w styczniu 1987r. Ark.wyd.11,62,
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Warszawa, dnia 4 maja 1987 r.

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce
I. Wynalazkach do opatentowania
II. Wzorach użytkowych do ochrony

I.

W Y N A L A Z K I
DZIAŁ A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

4(51)

A01D

A2(21)

259966

(22) 86 06 06

(71) Polski Związek Plantatorów Wikliny, Poz
nań
(72) Frąckowiak Zygmunt, Kaczmarek Janusz
(54) Wiązałka do zbioru roślin wysokołodygowych, zwłaszcza wikliny
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji wiązałki do wikliny umożli
wiającej prawidłowe formowanie wiązek wikliny
niezależnie od wysokości prętów, a także zbiór
prętów łukowo wygiętych do przodu.
Wiązałka składa się z ramy wraz z dyszlem
opartej na kołach, zespołu tnącego, zespołów

nagarniaczy oraz wiązacza i charakteryzuje
się tym, że ma przenośniki zaciskowe górne
(6) i przenośniki zaciskowe dolne (7) usytu
owane nad zespołem tnącym (8), przy czym
przenośniki zaciskowe górne (6) są wysunięte
przed zespół tnący (8) i chwytają pręty przed
ścięciem, a przenośniki zaciskowe- dolne (7)
chwytają dolne końce prętów podczas ich ści
nania przez zespół tnący (8). Nagamiacz pra
wy (10) i nagarniaez lewy wiązacza są umiesz
czone na trzech poziomach i podają pręty do
supłaczy usytuowanych jeden nad drugim, do
których sznurek podaje igła dolna (13) i igła
górna (14). Za wiązaczem jest ustawiony skoś
nie przenośnik zgrzebłowy (16) służący do od
kładania wiązek.
(3 zastrzeżenia)

4(51) A01F

A2(21) 260164

(22) 86 06 18

(75) Kwiecień Andrzej, Góralice
(54) Rozdrabniacz słomy z pokosów
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie podbiera
nia słomy z pokosu, a następnie rozdrabniania
jej i rozrzucania na polu w celu dokładnego
przyorania.
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sztaplowania i tak utworzony blok waflowy po
daje się na stanowisko prasowania z tym, że ze
stanowiska sztaplowania na stanowisko prasowa
nia podaje się blok waflowy z różnymi szybkoś
ciami i na różnych powierzchniach transportu
jących.
Urządzenie składające się z głowicy powle
kającej, głowicy prasującej, transportera po
dającego, transportera odbierającego i zespo
łu sztaplującego oraz zespołu napędu i stero
wania, charakteryzuje się tym, że pomiędzy
•transporterem podającym (T>.) a transporterem
odbierającym (T 2 ) ma usytuowany transporter
pośredni (T^), który wraz z ramionami zrzuto
wymi (R.,) tworzy zespół sztaplujący (Z ).
(3 zastrzeżenia)

4(51) A23B
Na ramie (2) rozdrabniacza zaopatrzonej w
koła jezdne (1), usytuowany jest podbieracz
słomy (6), a nad nim przymocowana jest wahliwie osłona ruchoma (13) podwieszona na spręży
nie obciążającej (7). Za podbieraczem słomy (6)
usytuowany jest bęben rozdrabniający (11) z
wahliwie zamocowanymi nożami (12) współpracu
jącymi z grzebieniem nożowym (10). Za zespo
łem rozdrabniającym znajduje się rozrzutnik
(9) rozdrobnionej słomy. Bęben rozdrabniający
(11) oraz podbieracz słomy (6) napędzane są
przekładniami pasowymi (8 i 15), otrzymujący
mi napęd z przekładni kątowej (4) napędzanej
przez wał przegubowo-teleskopowy (5) z wałka
przekaźnika mocy ciągnika.
(1 zastrzeżenie)

4(51) A21B
A23P

A1(21) 255427

(22) 85 09 17

(71) Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Zak
ład Własny Wojewódzkiego Związku Spół
dzielni Pracy, Koszalin
(72) Stępkowski Jan
(54) Sposób wytwarzania wielowarstwowych blo
ków waflowych oraz urządzenie do realiza
cji tego sposobu
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie popra
wienia jakości i zwiększenia wydajności proce
su produkcji bloków waflowych. Powstaje przez
zespolenie kilku arkuszy waflowych powleczo
nych kremem, a tworzy się go na stanowisku

A1(21) 255503

(22) 85 09 24

(30) 85 04 17 - HU,-/l430/85
(71) Debreceni Mezőgép vállalat, Debreczyn, HU
(54) Urządzenie doprowadzające, zwłaszcza do
domieszkowania środkami zaprawowymi
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania prostej, taniej i niezawodnej w dzia
łaniu konstrukcji urządzenia o bezstopniowej
regulacji cieczy.
Urządzenie ma obudowę, wchodzącą w nią ru
rę doprowadzającą ciecz oraz rurę przelewową,
umieszczoną z.boku na korzystnej wysokości. W
obudowie (1), na obrotowej lub drgającej osi
(4), umieszczona jest nieruchoma tarcza (5) i
przestawna osiowo tarcza (6). Na obwodzie tar
czy nieruchomej (5) umieszczony jest przynaj
mniej jeden element doprowadzający (7), pod
czas gdy na przestawnej tarczy (6) umieszczone
są dopasowujące się do tego elementu doprowa
dzającego (7) graniastosłupy lub cylindry (8)
w liczbie równej liczbie elementów doprowadza
jących (7). Wewnątrz okręgu opisywanego przez
element doprowadzający (7), wyżej niż rura
przelewowa (3), umieszczona jest otwarta u
góry niecka odprowadzająca (9). Przestawna
tarcza (6) ma mechanizm regulacyjny (10).
(2 zastrzeżenia)
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(75) Skrodzki Mieczysław, Gdańsk; Kowalska-Gwardys Alina, Łódź; Michniewicz Antoni,
Sopot; Kujawa Henryk, Gdynia
(54) Sposób wytwarzania roztworu kolagenu
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyko
rzystania bogatego źródła kolagenu z surowca
rybnego, szczególnie ze skór rybich.
Sposób według wynalazku polega na mecha
nicznym usunięciu z podskórnej tkanki łącz
nej substancji mięsnej i tłuszczowej i ekstra
kcji surowca po uprzednim zdezynfekowaniu go,
przepłukaniu wodą i częściowym odwodnieniu,
przy czym dezynfekcję przeprowadza się 0,3%-ową wodą utlenioną lub 0,8%-owym wodnym roz
tworem aldehydu mrówkowego, użytymi w propor
cji 1:1 względem surowca rybnego, a odwadnia
nie surowca prowadzi się do zawartości wody
55-65%. Odczyn kwasu cytrynowego użytego do
ekstrakcji w proporcji 4 części wagowe na 1
część surowca rybnego, utrzymuje się w grani
cach pH = 2,2 - 2,4, a odczyn roztworu kola
genowego najkorzystniej równy pH 2,8.
(1 zastrzeżenie)

4(51) A23K
A2(21) 260298
(22) 86 06 25
(61) 254294
(71) Krajowy Związek Spółdzielni Rybackich Ośrodek Rozwoju, Gdynia
(72) Skrodzki Mieczysław, Michniewicz Antoni,
Neugeb.auer Witold, Kujawa Henryk
(54) Sposób przerobu morskich ryb pelagicznych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania sposobu przerobu morskich ryb pelagicz
nych, umożliwiającego równomierny i selektyw
ny rozdział składników przerobu.
Sposób przerobu morskich ryb pelagicznych
na wysokobiałkowy produkt, pastę perłową i
olej, na drodze dwukrotnej ekstrakcji surow
ca poddanego uprzednio obróbce cieplnej w
temperaturze 343-363 K, przy jednoczesnym
obniżeniu zawartości wody w surowcu do 70-60%,
według wynalazku charakteryzuje się tym, że
obróbce cieplnej poddaje się surowiec po
uprzednim oddzieleniu tkanki mięsnej, zaś'
ekstrakcję przeprowadza się po wychłodzeniu
go przynajmniej do 303 K, stosując jako roz
puszczalnik chlorek metylenu i utrzymując w
ciągu tego procesu stałą temperaturę nie
przekraczającą 303 K.
(1 zastrzeżenie)

4(51) A61F

A2(21) 259761

(22) 86 05 27

(71) Politechnika Łódzka, Łódź
(72) Rucińska-Rybus Anna, Rosiak Janusz, Pę
kala Władysław
(54) Sposób poprawy własności dzianych protez
naczyniowych ż poliestru
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania sposobu, który umożliwia uszczelnienie

3

ścianek protez i równoczesne zwiększenie hydrofilownosci ścianek protez w jednej operacji.
Sposób poprawy własności dzianych protez
naczyniowych z poliestru polega na tym, że
protezy uprzednio wyprane, wypłukane i wysu
szone, nasyca się wodnym roztworem akryloamidu w temperaturze 303-353 K w ciągu 0,5-1 go
dziny aż do uzyskania zawartości akryloamidu
w protezie 10-100% wagowych masy protezy, po
nownie suszy i poddaje napromieniowaniu pro
mieniowaniem gamma lub przyśpieszonymi elek
tronami stosując dawkę promieniowania 4-50 kGy,
po czym napromieniowane protezy poddaje się
wielokrotnej ekstrakcji wrzącą wodą i suszy do
stałej masy.
(1 zastrzeżenie)

4(51) A63G

A2(21) 259975

(22) 86 06 06

(71) Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku
im. gen. Jerzego Ziętka, Chorzów
(72) Polizio Zbigniew, Hojka Mieczysław
(54) Karuzela na wodzie
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania takiej konstrukcji napędu karuzeli, aby
nie występowała konieczność instalowania siat
ki zabezpieczającej użytkowników przed dosta
niem się pomiędzy konstrukcje napędowe.
Karuzela składająca się z napędzanego pły
waka pierścieniowego, do którego zamocowane są
gondole, charakteryzuje się tym, że pływak
pierścieniowy (2) umieszczony jest w zamocowa
nej do ścian basenu (1) prowadnicy (3) i osa
dzony pomiędzy zespołami centrującymi (4) i
napędem (5) pływaka.
(1 zastrzeżenie)

4
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DZIAŁ B
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
4(51) B01D

A1(21) 255633

(22) 85 10 02

(71) Hajnowskie Przedsiębiorstwo Suchej Des
tylacji Drewna, Hajnówka
(72) Turonek Michał, Zin Maria, Grochola Woj
ciech, Krzyszowski Czesław, Flasiński
Henryk, Kowalczyk Ignacy
(54) Sposób otrzymywania miedziawo-chromowo-srebrowego sorbentu proszkowego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania sposobu umożliwiającego otrzymanie sor
bentu o zmniejszonych oporach przepływu po
wietrza, polepszonych własnościach sorpcyjno-katalitycznych i zwiększonej odporności na
starzenie.
Sposób otrzymywania miedziowo-chromowo-srebrowego sorbentu proszkowego polega na
tym, że węgiel aktywny o podstawowym zakresie
wielkości ziarna w granicach 0,4-0,6 mm, zwa
ny nośnikiem proszkowym jest w znany sposób
nasycany amoniakalnymi roztworami związków
miedzi, chromu i srebra a następnie wyżarzany
do wymaganej zawartości amoniaku w produkcie.
Sorbent ten jest stosowany do wytwarzania ma
sy filtrosorpcyjnej jako podstawowego elemen-i
tu sprzętu ochrony dróg oddechowych przed
skażeniem bojowymi środkami chemicznymi.
(4 zastrzeżenia)

4(51) B01D

A2(21) 259074

(54) Sposób mocowania i oprawa mocująca elek
trody ulotowe w elektrofiltrze smołowym
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania sposobu właściwego mocowania elektrod
ulotowych do sztywnej konstrukcji zawiesia w
elektrofiltrze smołowym oraz konstrukcji opra
wy mocującej do stosowania tego sposobu.
Sposób według wynalazku polega na przegu
bowym zamocowywaniu drutu ulotowej elektrody
właściwej w stożkowym gnieździe obsady gwinto
wanej przez włożenie na jeden z końców drutu
elektrody właściwej otworem półkolistej tar
czy oporowej i zabezpieczenie jej przed wysu
nięciem się przez spęcznienie lub roztopienie
końcówki drutu.
Oprawa mocująca według wynalazku składa się
z półkulistej tarczy oporowej (2) nakładanej
na oba końce drutu ulotowej elektrody właści
wej (1) oraz z obsady gwintowanej (3). Obsada
gwintowana (3) ma z jednej strony wykonany cy
lindryczny otwór gwintowany, przechodzący w
stożkowe gniazdo, w który wkręca się stalowy
pręt (4) stanowiący element sztywny konstruk
cji zawiesia elektrofiltra smołowego, a z dru
giej strony ma otwór o mniejszej średnicy,
przez który przechodzi jeden z końców drutu
ulotowej elektrody właściwej (1).
Wynalazek znajduje zastosowanie w elektro
filtrach oczyszczających gazy spalinowe, zwłasz
cza zawierające substancje smoliste.
(2 zastrzeżenia)

(22) 86 04 21

(71) Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownic
twa, Kraków
(72) Wiśniowicz Andrzej, Dziedzic Anna
(54) Sposób mocowania tkaniny filtracyjnej
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skróce
nia czasu trwania operacji wymiany tkaniny
filtracyjnej.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
na konstrukcję nośną (1), mającą odpowiednio
wyprofilowany rowek (2) nawija się tkaninę
filtracyjną (3), a jej zakończenie dociska
się prętem sprężynującym (4) do konstrukcji
nośnej (1).
(1 zastrzeżenie)

4(51) B01D

A1(2l) 261828

(22) 86 10 10

(71) Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji, Kielce
(72) Nowak Feliks, Kabała Elżbieta, Orman Ta
deusz, Lichosik Stefania
(54) Sposób czyszczenia odżelaziaczy i filtrów
zamkniętych
4(51) B01D

A2(21) 259981

(22) 86 06 07

(71) Sądeckie Zakłady Elektro-Węglowe, Nowy
Sącz
(72) Sajdak Ryszard, Nowak Tadeusz, Tarasek
Włodzimierz, Golec Fryderyk, Migacz Adam,
Ogorzałek Józef, Korzeń Adam

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu, który pozwala skrócić operację
czyszczenia złoża.
Sposób czyszczenia odżelaziaczy i filtrów
zamkniętych polega na zadaniu złoża filtracyj
nego opróżnionego z wody, roztworem wodnym pod-
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siarczynu sodowego w ilości 90,9 kg oraz trójpolifosforanu sodowego w ilości 21,82 kg w
3
przeliczeniu na 1 m złoża filtracyjnego; na
stępnie po przetrzymaniu 10-12 h w zbiorniku
roztwór oddziela się od złoża i przemywa zło
że filtracyjne wodą, po czym kolejno poddaje
się. zachlorowaniu podchlorynem o stężeniu
0,3-3 mg na 1 litr wody i ponownemu płukaniu
wodą.
(2 zastrzeżenia)

4(51) B04C

A1(21) 255952

(22) 85 10 25

(71) Politechnika Poznańska, Poznań
(72) Waśkiewicz Zbigniew, Szeląg Wojciech
(54) Mechanizm napędowy miodarki

5

(54) Pistolet natryskowy, zwłaszcza do malowa
nia powierzchni poziomych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji funkcjonalnego w użyciu i łat
wego w naprawie pistoletu natryskowego, do ma
lowania powierzchni poziomych przy znakowaniu
jezdni dróg publicznych.
Pistolet składa się z kadłuba (1) zawiera
jącego tłok sterujący (3) uruchamiany sprężo
nym powietrzem podawanym króćcem (20) przez ka
nał (19) do przestrzeni podtłokowej. W przes
trzeni nadtłokowej osadzony jest kielich (9),
współpracujący od góry z popychaczem (23) zawo
ru odcinającego przepływ powietrza roboczego
podawanego króćcem wlotowym (31), a od dołu
sterujący iglicą (10) otwierającą i zamykającą
dopływ farby podawanej króćcem (18) do dyszy
(15).
(1 zastrzeżenie)

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminiowania pasków klinowych z mechanizmu na
pędowego miodarki.
Mechanizm napędowy miodarki wyposażony
jest w silniknielektryczny (1), przeznaczony
do napędu zwłaszcza miodarek promienistych,
charakteryzuje się tym, że składa się z prze
kładni ślimakowej oraz z pary kół zębatych
(11) i (12), osi pośredniej (9) oraz osi
głównej (13) mechanizmu, zakończonej u dołu
sprzęgłem widłowym (14), przy czym zębnik (8)
ślimaka przekładni ślimakowej wykonany jest
ma końcówce wału silnika (1), a współpracują
ce z nim koło zębate ślimakowe (10), osadzone
jest na osi pośredniej (9) mechanizmu napędo
wego wraz z trwale z nim połączonym mniejszym
kołem zębatym (11), które współpracuje z dru
gim z pary większym kołem zębatym (12), osa
dzonym na osi głównej (13) mechanizmu napędo
wego, a mocowane na końcu osi głównej (13)
sprzęgło widłowe (14) sprzęga ją z osią (15)
wirnika miodarki, ponadto silnik elektryczny
(1) połączony jest z elektronicznym regulato
rem prędkości (19).
(1 zastrzeżenie)

4(51) B08B

A1(21) 255517

(22) 85 09 24

(71) Instytut Ciężkiej ^Syntezy Organicznej
"Blachownia", Kędzierzyn-Koźle
(72) Maciejewski Henryk, Kotuła Paweł, Jerzykiewicz Wojciech, Liskowacki Jarosław,
Piłat Jan, Wnuk Krzysztof, Krasnodębski
Zbigniew, Pzyżałski Kazimierz
(54) Sposób oczyszczania rurek, zwłaszcza
skraplaczy turbinowych

4(51) B05B

A1(21) 262672

(22) 86 11 27

(71) Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogo
wych, Ruda alaska
(72) Mika Ryszard, Żurek Roman, Muzioł Henryk

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyelimi
nowania tworzenia się piano-emulsji w rurkach
skraplaczy, w czasie usuwania osadów, która
uniemożliwia całkowite usunięcie zanieczyszczeń.
Sposób oczyszczania rurek polega na tym, że
do cyrkułującego roztworu kwasu solnego zawie
rającego środek ódtleniający i inhibitor koro
zji w postaci produktu kwaternizacji chlorkiem
benzylu oksyetylowanej aminy, otrzymanej w wy
niku reakcji 1 mola aminy tłuszczowej z 2-5
molami tlenku etylenu, wprowadza się każdorazo
wo z chwilą pojawienia piany porcjami 0,002 0,10% objętościowych środka antypiennego o
składzie 1 0 - 9 0 części wagowych oleju metylosilikonowego albo oleju metylofenylosilikonowego, ewentualnie zawierającego krzemionkę i
1 0 - 9 0 części wagowych produktu oksyalkilenowania glikolu propylenowego o średnim ciężarze
cząsteczkowym 1700-2000.
(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 254803

(22) 85 07 31

(71) Wytwórnia Urządzeń Chemicznych, Dębica
(72) Kula Stanisław
(54) Trzpień do gięcia rur
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zlikwi
dowania nadmiernego przecienienia grubości
zewnętrznej ścianki giętej rury przy zachowa
niu wymaganego kształtu łuku.
Trzpień (1) ma na stronie wewnętrznej wlutowaną płytkę (3) o kształcie wycinka kuli,
przechodzącego w obniżoną średnicę trzpienia
(1), zaś na stronie zewnętrznej trzpień jest
zakończony płytką (2) mającą geometrię zgodną
ze średnicą i promieniem kształtowanej rury.
Trzpień służy do gięcia rur, zwłaszcza
miedzianych o małym promieniu gięcia i cien
kiej ściance.
(2 zastrzeżenia)

4(51) B22C

Al (21) 255963

(54) Masa formierska *
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyko
rzystania zużytego oleju hartowniczego do
uszlachetniania masy formierskiej.
Masa formierska składająca się z piasku
kwarcowego, spoiwa iłowego, dodatków uszla
chetniających, dodatków węglowych i wody cha
rakteryzuje się tym, że jako dodatek uszla
chetniający zawiera zużyty olej hartowniczy w
ilości 0,1-2% wagowych oraz pył węgla kamien
nego w ilości 0-4% wagowych na 100% wagowych
składników masy z wyłączeniem wody.
(1 zastrzeżenie)

A1(21) 255797

łą szybkość skrawania polega na przekształca
niu sygnału odwzorowującego wartość zadanej
szybkości skrawania i promienia skrawania na
napięcie sterujące regulatorem obrotów, na
drodze cyfrowo-analogowej.
Układ do realizacji tego sposobu ma źródło
(1) prądowe połączone z zewnętrznym układem
dostarczającym napięcie odwzorowujące wartość
zadanej szybkości skrawania.
Wyjście źródła (1) jest połączone z wyjś
ciem konwertera (2) cyfrowo-analogowego i ze
wzmacniaczem (4) napięciowym. Konwerter (2)
cyfrowo-analogowy swym wejściem cyfrowym połą
czony jest z licznikiem (3) rewersyjnym aktu
alnego promienia skrawania. Licznik (3) rewer
sy jny połączony jest na wejściu z zewnętrznymi
układami dostarczającymi sygnały o przyroście
promienia skrawania i wartości początkowego
promienia skrawania.
(2 zastrzeżenia)

(22) 85 10 25

(71) Fabryka Przyrządów i Uchwytów "FPU-BIAL",
Zakład Nr 1 Wiodący, Białystok
(72) Paprocki Stefan, Parczewski Krzysztof

4(51) B23B
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(22) 85 10 15

(71) Fabryka Urządzeń Mechanicznych, Zakład
Poręba, Poręba
(72) Wojdas Tadeusz
(54) Sposób oraz układ do automatycznej regu
lacji prędkości obrotowej wrzeciona obra
biarki zachowujący stałą szybkość skrawania
(57) Sposób automatycznej regulacji prędkości
obrotowej wrzeciona obrabiarki zachowujący sta

4(51) B23B

A2(21) 260000

(22) 86 06 09

(71) Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych, Nowy Sącz
(72) Gnat Kazimierz
(54) Mechanizm zaciskania słupa obrotowego w
obrabiarkach, zwłaszcza w lekkich wier
tarkach słupowych
(57) Celem wynalazku jest opracowanie prostej
konstrukcji mechanizmu zaciskania słupa obro-
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towego przy zapewnieniu wymaganej dokładności
i sztywności połączenia.
Mechanizm składa się,z obejmy (1) i osadzo
nego w niej czopa słupa obrotowego (2). Czop
słupa ma podtoczenie w formie kołnierza, w
które wchodzi odpowiednio ukształtowana koń
cówka dociskacza (3) znajdująca się pod dzia
łaniem śruby dociskowej (4). Oś dociskacza
(3) tworzy z osią słupa obrotowego (2) kąt os
try.
(2 zastrzeżenia)

4(51) B23B

A2(21) 260158

7

(54) Frezarka
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji frezarki do wielkoseryjnej
produkcji łopatek turbin parowych, umożliwia
jącej łatwy załadunek łopatek do przestrzeni
obróbkowej oraz łatwą wymianę frezów.

(22) 86 06 17

(71) Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J.
Śniadeckich, Bydgoszcz
(72) Wernerowski Krzysztof, Żołnierczyk Jan
(54) Tłumik drgań i hałasu podajnika automatu
tokarskiego, zwłaszcza dla małych średnic pręta
(57) Tłumik drgań i hałasu składający się z
rury osłonowej połączonej sprężynami z rurą
wypełnioną sypkim materiałem tłumiącym charak
teryzuje się tym, że część wewnętrzna (3) po
dajnika pokryta jest materiałem tłumiąco-izolacyjnym (2), w pewnym stopniu odpornym na
ścieranie, a na zewnętrznej powierzchni (3)
umieszczony jest materiał dźwiękochłonno-izolacyjny (4).
(1 zastrzeżenie)

Frezarka według wynalazku ma stół roboczy
(1) usytuowany w pozycji odchylonej od pionu
na płaskich prowadnicach (8) umieszczonych na
łożu (7), przy czym ruchomy stojak (6) wyposa
żony jest w dwa krańcowe wysięgi (2) stanowią
ce wydłużenie prowadnic pionowych (10) dla
prowadzenia wrzeciennika (3). Stojak (6) wspar
ty jest na łożu (7) na płaskich prowadnicach
(9) usytuowanych w płaszczyźnie prostopadłej
do płaszczyzny roboczej stołu (1).
(1 zastrzeżenie)

4(51) B23D

A1(21) 255724

(22) 85 10 08

(71) Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowe
go im. A. Micała "Predom-Zelmer", Rze
szów; Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automa
tyki Przemysłowej "Mera-Pnefal", Warszawa
(72) Borowski Janusz, Dratwicki Stefan, Jasiń
ski Elwir, Kozłowski Józef, Olechowik
Józef, Piwowarski Izydor, Szczęch Emil
(54) Sposób 1 urządzenie do cięcia rur precy
zyjnych znajdujących się w stałym ruchu
przesuwnym

4(51) B23C

A1(21) 254954

(22) 85 08 13

(71) Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabia
rek, Pruszków
(72) Fabijańczyk Jan, Mierzejewski Jacek

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie cięcia
rur precyzyjnych znajdujących się w ruchu
ciągłym przesuwnym.
Sposób cięcia na odcinki rur precyzyjnych
znajdujących się w ruchu ciągłym przesuwnym
polega na zaciśnięciu wózka (5) głowicy tną
cej (18) na przesuwającej się rurze do cięcia
oraz przesuwie wózka (5) wraz z nią z jedno
czesnym cięciem żądanego odcinka. Sterowanie
tymi procesami uzyskuje się przekaźnikami (P1,
Pp) odpowiednio zsynchronizowanymi, pod dzia-
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łaniem których następuje powrót noży krążko
wych (16) po ucięciu rury, jak również zwol
nienie zacisku (7) na rurze.
Urządzenie do cięcia na odcinki rur precy
zyjnych .ma wózek (5) z głowicą tnącą (18), z
siłownikiem, zaciskiem pneumatycznym (7) oraz
tłumikiem pneumatycznym (28), osadzony prze
suwnie w prowadnicach rurowych (3) związanych
ze zderzakiem (4), przy czym na zderzaku (4)
znajdują się wyłączniki: sterujący przekaźni
kiem (P^) zacisku pneumatycznego (7) oraz
przekaźnikiem (P 2 ) siłownika sterującego gło
wicą tnącą rurę (30).

Nr 9 (349) 1987

Zespół mocujący grot składa się z łącznika
(1) z gwintem zewnętrznym, będącego częścią
lutownicy i elementu mocującego (2). Element
mocujący (2) składa się z nakrętki (3) z gwin
tem wewnętrznym oraz obrotowego elementu do
ciskowego (4) połączonego współosiowo z na
krętką (3). Specjalne gwinty łącznika (1) i
nakrętki (3) są wyluzowane względem siebie.
Zespół według wynalazku pozwala na mocowa
nie grotów mających odpowiedni kołnierz walcowo-stożkowy oraz grotów o co najmniej dwu
stopniowej średnicy,
(2 zastrzeżenia)

(4 zastrzeżenia)
4(51) B23Q

A1(21) 255300

(22) 85 09 09

(71) Zakłady Elektroniczne "Elwro", Wrocław
(72) Klag Józef
(54) Blokada osłony obracających się uchwytów
obrabiarek
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji blokady zapewniającej pełne
zabezpieczenie obsługi przed zagrożeniem ze
strony obracającego się uchwytu obrabiarki.
Blokadę tworzy wałek (2), na którego jednym
końcu umieszczona jest osłona (1). Wałek (2)
osadzony jest na dwóch łożyskach (3) i (4),
między którymi znajduje się zderzak (5) ogra
niczający obrót wałka (2) oraz krzywka (6)
sprzężona z rolką wyłącznika (7). Wyłącznik
(7) połączony jest elektrycznie ze styczni
kiem w układzie sterowania obrabiarki. Bloka
da zmontowana jest na płytce (9), przymocowa
nej do korpusu wrzeciennika (10).
(1 zastrzeżenie)

4(51) B23K

A1(21) 255708

(22) 85 10 10

(75) Ring Krzysztof, Gruchalski Jan
(54) Zespół mocujący grot w lutownicy
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania zespołu mocującego umożliwiającego
szybką i prostą wymianę grota w lutownicy,
nie powodującego uszkodzeń mechanicznych gro
ta.

4(51) B23Q

A1(21) 255342

(22) 85 09 12

(71) Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabia
rek, Pruszków
(72) Siniarski Andrzej, Zimoch Marek
(54) Układ sterowania prędkością w urządzeniu
sterowania kopiowego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania układu sterowania, którego konstrukcja
pozwoliłaby na zastąpienie specjalizowanego
komputera analogowego mikrokomputerem powszech
nie stosowanym.
Układ sterowania prędkością ma impulsator
(3) połączony z wejściem przerwaniowym mikro
komputera (4) oraz z wejściami sterującymi u-

Nr 9 (349) 1987

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEG0

"kładów.próbkujących (1, 2) z pamięcią sprzężo
nych z głowicą kopiującą. Wyjścia układów (1)
i (2) połączone są z wejściami przetworników
analogowo-cyfrowych (5) i (6) połączonych z
magistralą danych mikrokomputera (4), Wyjścia
sprzężonych z silnikami posuwowymi obrabiarki
resolwerów (7) i (8) połączone są z wejściami
przetworników fazowo-cyfrowych (9) i (10) po
łączonych z magistralą danych mikrokomputera
(4), która połączona jest z wejściami infor
macyjnymi przetworników cyfrowo-analogowych
(11) i (12) sprzężonych z układami sterowania
napędami posuwów obrabiarki.
(1 zastrzeżenie)

9

nicy (16), mechanizm mimośrodowy (3) połączony
rozłącznie z wrzecionem ściernicy za pomocą
sprzęgła oraz automatyczny układ zasilania
rurek w procesie szlifowania złożony z mecha
nizmu (12) podającego i mocującego pakiet ru
rek (6), mechanizmu (5), pozycjonującego i
ustalającego uchwyt szlifierski (7), mecha
nizmu (4) ustalającego uchwyt szlifierski (7)
oraz mechanizmu (8) odmocowującego i prze
mieszczającego pakiet rurek (6).
(2 zastrzeżenia)

4(51) B24B

A2(21) 259809

(22) 86 05 30

(71) Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji
- Zakład Usług Technicznych, Rzeszów
(72) Michalski Jacek, Kula Stanisław
(54) Sposób honowania otworów o małych smukłościach oraz urządzenie do honowania ot
worów o małych smukłosciach

4(51) B24B

A1(21) 255611

(22) 85 10 01

(71) Fabryka Narzędzi Chirurgicznych i Dentystycznych "MIFAM", Milanówek
(72) Ponder Wiesław, Kaniewski Jan
(54) Szlifierka

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie podwyż
szenia parametrów obróbczych podczas honowania
otworów, zwiększenia sztywności głowicy honującej oraz obróbki cylindrów o zmiennej sztyw
ności.
Sposób według wynalazku polega na tym, że w
czasie obróbki ściernej obrabiany cylinder us
tala się samoczynnie pływająco w płaszczyźnie
prostopadłej do głowicy honującej, która w tym
czasie wykonuje ruchy robocze po prowadnicy
urządzenia do honowania.
Urządzenie do honowania według wynalazku
składające się z przyrządu mocującego obrabia
ny cylinder oraz głowicy honującej, zawierają
cej końcówkę tulejową mocującą głowicę do honownicy oraz segmenty ścierne rozpierane współ
osiowo i równolegle do osi honowanych otworów
charakteryzuje się tym, że głowica honująca
(3) osadzona jest suwliwie na kolumnie prowa
dzącej (4) przyrządu mocującego pływająco obra
biany cylinder (2)
(6 zastrzeżeń)

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania szlifierki do dokładnego i wydajnego
szlifowania wgłębnego ostrza igieł lekarskich
w produkcji seryjnej.
Szlifierka zbudowana z zespołów nośnych i
napędowych, wyposażona we wrzeciennik łożys
kowany powietrznie, układ do automatyczntej
kompensacji zużycia zespołu ściernic oraz uk
ład sterujący współdziałaniem odpowiednich
zespołów szlifierki charakteryzuje się tym,
że ma układ sterujący posuwem wgłębnym ścier-

4(51) B27C
B23P

A1(21) 255468

(22) 85 09 19

(30) 85 - 03 - 19 - Międzynarodowe Targi Poz
nańskie
(75) Hemperek Tadeusz, Jędruszewski Zbigniew,
Kowalski Jacek, Poniatowa
(54) Uniwersalna obrabiarka do drewna i metalu
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji uniwersalnej obrabiarki umoż-

liwiającej łatwe przezbrojenie jej zespołów
oraz szybką zmianę prędkości obrotowej narzę
dzia stosownie do wykonywanej operacji.
Uniwersalną obrabiarkę do drewna i metalu
stanowią funkcjonalnie ze sobą powiązane zes
poły: podstawowy, napędowy, wyłączająco-prsełączający kierunek
obrotów, narzędziowy, tokarski, dwudzielny, jednostronnie
uchylny stół strugarki, zespół stołów bocz
nych, zespół stołu pilarki i zespół wyrzynarki.
Zespół napędowy (II) jest uchylnie i prze
suwnie umocowany do górnej części zespołu
podstawowego (i). Obrotowo osadzony w obudo
wach łożyskowych zespół narzędziowy (IV) jest
wyposażony w wałek strugarski i końcówki do
mocowania narzędzi. Koło pasowe zespołu,napę
dowego (II) jest umieszczone pomiędzy obudo
wami łożyskowymi.
Stół pilarki zespołu pilarskiego (VIII)
jest wyposażony w uchylną część stołu pilarki
z blokadą zawiasową oraz osłonę mocowaną na
klinie rozdzielającym.
(3 zastrzeżenia)

4(51) B27J
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A1(21) 260255

Dojrzałe, wysezonowane tłoczywo poddaje się
dalszemu przetwórstwu, formując z niego wstęgę,
arkusza lub porcje.
(1 zastrzeżenie)

4(51) B29D
B32B

A1(21) 255607

(22) 85 10 02

(75) Sadowski Andrzej, Bydgoszcz
(54) Sposób produkcji prostych i stożkowych
odcinków rur z laminatów, zwłaszcza czło
nów wędek teleskopowych i urządzenie do
stosowania tego sposobu
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnia
nia uzyskania odcinków rur o gładkiej powierzeńni zewnętrznej oraz dokładnych wymiarach, jak
również ograniczenia do minimum kontaktu pra
cownika z żywicą.
Sposób polega na tym, że rdzeń (1) z nawi
niętym zbrojeniem (2) wsuwany jest do formy (3)
poprzez zbiornik impregnacyjny (4) wypełniony
ciekłą żywicą (5). Ruchomy korek (6) przesuwa
się zgodnie z ruchem wsuwanego rdzenia, two
rząc ruchome zamknięcie formy (3).
(3 zastrzeżenia)

(22) 86 06 25

(75) Obrębski Kalikst, Warszawa
(54) Sposób wytwarzania mat ze słomy rogożyny
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożli
wienia wytwarzania mat ze słomy rogożyny, po
łączonej z dowolnym podłożem.
Sposób polega na tym, że przed dokonaniem
klejenia unieruchamia się paski rogożyny, po
przez nasadzenie ich końców na trzpienie płyty
roboczej stołu, lub poprzez nacisk na końce
rogożyny listwami dociskowymi.
(2 zastrzeżenia)

4(51) B29B

A1(21) 255628

(22) 85 10 02

(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin
(72) Pawlak Mirosław, Królikowski Wacław
(54) Sposób wytwarzania tłoczyw poliestrowych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie popra
wienia efektywności sezonowania tłoczyw.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
surowe tłoczywo formuje się na walcarce po
między co najmniej dwoma walcami o dowolnej
szerokości i regulowanym odstępie szczeliny
międzywalcowej, w którą wprowadza się na całej
szerokości w sposób przylegający do obu wal
ców folię poletylenową oraz surowe tłoczywo,
po czym schodzą z walców wstęgą o określonej
grubości, opakowaną w folię polietylenową pod
daje się sezonowaniu przez okres od kilku do
kilkunastu dni.

4(51) B29J

A1(21) 254736

(22) 85 07 24

(71) Akademia Rolnicza, Poznań
(72) Morze Zbigniew, Łęcka Janina, Banisz
Norbert, Błaszczak Kazimierz, Żmijewski
Kazimierz
(54) Sposób zmniejszania emisji formaldehydu
z płyt wykonanych z cząstek lignocelulozowych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania sposobu zapewniającego skuteczne zmniej
szenie emisji formaldehydu z płyt wykonanych z
cząstek lignocelulozowych.
Zgodnie z wynalazkiem płyty traktowane po
wierzchniowo w stanie gorącym roztworem związ
ków amidowych i amonowych traktuje się dodat
kowo alkoholem jedno- lub wielowodorotlenowym
zawierającym od 1 do 5 atomów węgla w łańcuchu.
(6 zastrzeżeń)

4(51)B30B

A1(21) 255627

(22) 85 10 02

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Pakują
cych, Poznań
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(54) Sposób i urządzenie do smarowania taśmy
metalowej w prasach do wytwarzania kapsli
butelkowych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy
niekorzystnych warunków smarowania taśmy meta
lowej w prasach do wytwarzania kapsli butelko
wych, zwłaszcza aluminiowych kapsli na butelki
mleczarskie.
Sposób polega na tym, że w wyznaczonych od
stępach czasu zwilża się taśmę kroplami oleju
na jej całej szerokości, a następnie przesuwa
się j % po powierzchni nasiąkliwego elementu o
strukturze włoskowatej w celu przekształcenia
kropel w równomierną, cienką powłokę olejową,
po czym do chwili ponownego, kroplowego zwil
żenia taśmy tworzy się na niej w dalszym ciągu
powłokę olejową, czerpiąc olej z nadmiarowego
zapasu gromadzonego w tym elemencie.
Urządzenie do stosowania sposobu charakte
ryzuje się tym, że ma olejową pompę dozującą,
najkorzystniej tłokową pompę (1), połączoną z
zespołem dozujących króćców (j), które są roz
mieszczone poprzecznie nad powierzchnią taśmy
(5). Układ napędowy pompy (1) jest sprzężony z
układem napędowym taśmy (5) za pośrednictwem
zapadkowego mechanizmu (11).
(6 zastrzeżeń)
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nia końcowego (3) umieszczona jest trawersa
(7) Od strony czoła suwaka wzdłużnego (4) i
trawersy (7) zamocowane są noże (8), zaś na
obwodzie komory zasypowej (2) umieszczona jest
rama podwyższająca (9) komorę zasypową (2) nad
płytą (6).
Do ramy od strony suwaka wzdłużnego (4) za
mocowany jest od wewnątrz zgarniacz złomu (10),
Z zasuwą boczną (11) komory prasowania końco
wego (3) połączony jest spychacz paczek (12)
złomu.
(1 zastrzeżenie)

4(51) B41C
C25D

A1(21) 255927

(22) 85 10 25

(71) Instytut Technologii Materiałów Elektro
nicznych, Warszawa
(72) Blinkow Wiktor, Cendrowski Sławomir, Olesińska Wiesława, Czuba Jan
(54) Szablon sitodrukarski i sposób wytwarza
nia szablonu sitadrukarskiego

4(51) B30B

A1(21) 255933

(22) 85 10 25

(71) Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw Ma
szyn i Urządzeń Hutniczych "HUTMASZPROJEKT-HAPEKO", Katowice
(72) Poleśny Engelbert, Razowski Bolesław
(54) Paczkarka do złomu
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmecha
nizowania prac załadunkowych złomu w ruchu
ciągłym.
Konstrukcja paczkarki do złomu charaktery
zuje się tym, że na suwaku wzdłużnym (4) za
mocowana jest płyta (6), a nad komorą prasowa

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie nakła
dania warstw o bardzo dużej grubości, od 100
do 350 /am, zwłaszcza spoiw.
Szablon sitodrukarski składa się z płytki
metalowej (1) z przelotowymi otworami (2)
tworzącymi wzór służący do drukowania siatki
(4). Otwory (2) mają kształt zbliżony do dwóch
niesymetrycznych stożków ściętych stykających
się mniejszymi podstawami, przy czym wysokości
(h*) stożków po stronie drukowania płytki są
od'2 do 5 razy większe od wysokości (h 2 ) stoż
ków po stronie przeciwnej, a średnice (d,j)
otworów po stronie drukowania płytki są od
1,2 do 1,8 razy większe od średnic (dg) otwo
rów po stronie przeciwnej, natomiast średnica
(d,) wspólnej podstawy stożków jest zbliżona
lecz nie większa od średnicy (d 2 ). Płytka (1)
ma po stronie drukowania, kanaliki (3) o głę-

bokości (tw) od 3 do 5 razy mniejszej od gru
bości płytki (1) i o przekroju poprzecznym,
korzystnie prostokątnym, krzyżujące się pod
kątem korzystnie 90 .
Sposób wytwarzania szablonu sitodrukarskiego polegający na wytworzeniu na płytce metalo
wej wzoru służącego do drukowania metodą chemigrafii, a następnie przyklejeniu tej płytki
do siatki, charakteryzuje się tym, że proces
fotowytrawiania płytki metalowej prowadzi się
początkowo dwustronnie przez okres czasu po
trzebny do wytrawienia otworów wzoru o głębo
kości około cztery razy mniejszej od grubości
płytki metalowej i kanalików (3) o głębokości
około osiem razy mniejszej od grubości płytki.
Następnie po zabezpieczeniu płytki metalowej
po stronie przeciwnej do drukowania, folią od
porną na działanie środka trawiącego, prowadzi
się proces trawienia jednostronnego aż do uzyskania przelotowych otworów wzoru o średnicy
1,2 do 1,8 razy większej od średnicy otworów
po stronie zabezpieczonej folią oraz kanalików
(3) o głębokości od 3 do 5 razy mniejszej od
grubości płytki
(2 zastrzeżenia)

4(51) B43L

A1(21) 255471

(22) 85 09 19

(71) Fabryka Pomocy Naukowych, Kartuzy
(72) Bryginowicz Jerzy, Cobaj Jerzy, Klamán
Zdzisław, Kosik Józef, Richta Edmund,
Ślazyk Adam
(54) Sposób wykonywania tablic szkolnych
(57) Wynalazek rozwiązuje problem uproszczenia
procesu wykonywania tablic szkolnych.
Sposób polega na tym, że tablicę wykonuje
się z jednego arkusza blachy stalowej pokrytej
farbą poliuretanowo-akrylową w procesie obróbki
plastycznej na zimno, na giętarkach, kształtu
jąc roboczą powierzchnię O ) tablicy wraz z ;
rynienką (2), boczne powierzchnie (4) i tylną,
górną, oporową powierzchnię (3).
(1 zastrzeżenie)

4(51) B60D
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A1(21) 255267

(9) połączone ze sobą elementem sprężystym
(10). Oba te cięgna związane są z członami
(3) i (A) autobusu.
(1 zastrzeżenie)

4(51) B60D

A1(21) 255310

(22) 85 09 10

(71) Przemysłowy Instytut Motoryzacji, War
szawa; Jelczańskie Zakłady Samochodowe,
Jelcz k/Oławy
(72) Wiraszka Tytus, Pciak Kazimierz
(54) Mechanizm_s_krętu__członów autobusu przegu
bowego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia prostej konstrukcji mechanizmu skrętu czło
nów autobusu przegubowego.
Mechanizm według wynalazku zawiera dźwignie
pośrednie (1) mające wspólny punkt zamocowania,
przy czym element osadzenia tych dźwigni zwią
zany jest z członem przednim (2) lub członem
tylnym (3) autobusu.
(2 zastrzeżenia)

(22) 85 09 05

(71) Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warsza
wa; Jelczańskie Zakłady Samochodowe,
Jelcz k/Oławy
(72) Wiraszka Tytus, Pietrzak Henryk
(54) Ramka osłony elastycznej autobusu prze
gubowego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia prostej i trwałej konstrukcji ramki osłony
elastycznej autobusu przegubowego.
Ramka według wynalazku osadzona jest w prze
gubie kulowym (2) między członami (3) i (4)
autobusu. Na ramce (1) umieszczone są cztery
krążki linowe (7), które opasują cięgna (8) i

4(51) B61B

A1(21) 255385

(22) 85 09 13

(71) Fabryka Maszyn Górniczych im. Tadeusza
Żarskiego "Pioma", Piotrków Trybunalski
(72) Majewski Stanisław, Maciejewski Ryszard,
Robert Lucjan, Roj Adam
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(54) Urządzenie do napinania liny napędowej
kolejki jednoszynowej
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uprosz
czenia konstrukcji urządzenia napinającego,
zapewniającego wybieranie wydłużeń liny bez
konieczności zatrzymywania kolejki.
Urządzenie według wynalazku ma dwa tory
szynowe (1), połączone od strony napędu ścia
ną przednią (2), a z drugiej strony ścianą
tylną (3). Ściana przednia (2) ze ścianą tyl
ną (3) jest połączona dodatkowo cięgnami sta
łymi (4), usytuowanymi po obu bokach urządze
nia, wychodzącymi poza ścianę tylną (3). Ma
każdym torze (1) jest osadzony wózek jezdny
(5), na którym jest zawieszony wahliwie krą
żek (6) z liną napędową (7) przechodzącą przez
otwory (8), wykonane w ścianie przedniej (2).
Lina napędowa (7) jest kierowana krążkami
kierującymi (9), przymocowanymi do ściany
przedniej (2). Korpusy krążków linowych (6)
są połączone między sobą oraz ze ścianą tyl
ną (3) cięgnami łańcuchowymi (10), osadzony
mi na rolkach łańcuchowych (11) w ten sposób,
że końce i środkowa część cięgna łańcuchowego
(10) jest połączona ze ścianą tylną (3), a
każdy odcinek pomiędzy końcem a środkiem jest
połączony z korpusem wózka jezdnego (6). Na
jednym końcu cięgna łańcuchowego (10) jest za
wieszony obciążnik (12) natomiast drugi koniec
jest osadzony we wciągarce łańcuchowej (13).
(5 zastrzeżeń)

4(51) B61L

A1(21) 255328

(22) 85 09 10

(71) Bytomsko-Rudzkie Gwarectwo Węglowe, Ko
palnia Węgla Kamiennego "Miechowice",
Bytom
(72) Żakowski Bogdan, Małachowski Marian, Lang
Ernest
(54) Uchylna zapora torowa
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania prostej i lekkiej konstrukcji uchylnej
zapory torowej do zabezpieczania podziemnych
obiektów górniczych przed uderzeniem wózków
kopalnianych staczających się po torze pochy
łym.
Zapora według wynalazku ma podstawę w pos
taci płyty metalowej umieszczonej pod szynami
(5) toru i połączonej z tymi szynami za pomo
cą łubków (6) przykręconych śrubami (7). Na
powierzchni górnej podstawy są zamocowane
trwale dwa uchwyty (2), w których jest osa
dzony uchylnie rygiel zaopatrzony w części
przedniej w poprzeczkę (8) i osłonę (10). Do
tej poprzeczki są zamocowane jednym końcem
dwie sprężyny (9) usytuowane symetrycznie z
obu stron rygla (3). Drugie końce sprężyn (9)
są zamocowane do podstawy.
(1 zastrzeżenie;

4(51) B61L
B60L

A1(21) 255710

(22) 85 10 10

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Kacprzak Jan, Pecio Bazyli
(54) Układ rejestratora parametrów jazdy po
jazdu szynowego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie rejes
trowania parametrów jazdy pojazdu szynowego.
Układ zawiera blok zapisu i sterowania
(BZS), którego wejście poprzez blok zapisu
(BZ) połączone jest z wyjściem bloku czujni
ków pomiarowych (BCP). Wyjście bloku (BZ) po
łączone jest z wejściem zapisu i odczytu blo
ku pamięci (BP), połączonego z wejściem bloku
odczytu (BO), którego wyjście stanowi wyjście
bloku zapisu i sterowania (BZS).
Wejście sterujące bloku (BZ) jest połączo
ne z jednym z wyjść bloku sterowania zapisem
i odczytem (BZO), którego drugie wyjście jest
połączone z pierwszym wejściem sterującym
bloku pamięci (BP), zaś trzecie wyjście bloku
(BZO) jest połączone z wejściem bloku (BO), nato
miast pierwsze wejście bloku (BZO) jest połą
czone z pierwszym wyjściem bloku wypracowania
adresu (BWA), którego wyjście jest połączone
z drugim wejściem sterującym bloku pamięci
(BP), zaś pierwsze wejście bloku (BWA) jest
połączone z pierwszym czujnikiem bloku (BCP),
a drugie wejście jest połączone z drugim czuj
nikiem bloku (BCP) wybranego parametru, okreś
lającego sposób jazdy, natomiast trzecie wejś
cie jest połączone z zegarem (Z).
(3 zastrzeżenia)
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(22) 85 09 30

(71) Kombinat Metalurgiczny Huta im. Lenina,
Kraków
(72) Piekarski Stanisław. Godawa Teodor, No
wak Henryk, Stopa Zygmunt, Kubrak Marian,
Zając Bogdan
(54)Układ napędu wywrotnicy wagonowej
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwięk
szenia niezawodności układu napędu wywrotnicy
wagonowej.
Układ według wynalazku charakteryzuje się
tym, że przekładnia główna (1) ma zespoły wa
łów napędowych (3) połączonych z mechanizmami
napędu (6) wałami cardana (5) ustawionymi pod
kątem do 15°, przy czym mechanizmy napędu (6)
mają zespoły kół zębatych (7) napędzających
wieniec zębato-sworzniowy (8), trwale połączo
ny z obudową beczki (9) wywrotnicy wagonowej.
(1 zastrzeżenie)

4(51) B65G

A1(21) 262335

(22) 86 11 10

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "Pol
mag", Rybnicka Fabryka Maszyn "Ryfama",
Rybnik
(72) Lepiarczyk Kryspian, Fros Karol, Zeifert
Stefan
4(51) 365G

A1(21) 262334

(22) 86 11 10

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "Polmag",
Rybnicka Fabryka Maszyn "Ryfama", Rybnik
(72) Fros Karol, Lepiarczyk Krystian, Zeifert
Stefan
(54) Człon trasy górniczego przenośnika zgrzeb
łowego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uspraw
nienia konstrukcji połączenia podłogowej płyty
z zastawką członu trasy przenośnika.
Człon według wynalazku zawiera rynnę (1),
do której bocznych profili (2) zamocowane są
rozłącznie ładujący klin (3) i zastawka (4).
Rynna (1) osadzona jest na podłogowej płycie
(5), zamocowanej rozłącznie od strony wyrobis
ka do klina (3). Płyta (5) połączona jest
przeciwległe z dnem kadłuba (9) zastawki (4)
za pośrednictwem co najmniej dwóch zaczepów
(6), których łukowe końcówki (7) mieszczą się
w wybraniach (8) dna kadłuba (9) zastawki (4)
i są zablokowane klamrami (10). Klamra (10)
zbudowana jest z ramowego uchwytu (11), który
obejmuje
końcówkę (7), zamkniętego
wzdłużnym sworzniem (12), mieszczącym się w
gnieździe (13) końcówki (7). Uchwyt (11) ma
ramię (a) dłuższe od promienia (R) końcówki
(7), a mniejsze od szerokości (S) tej końcówki
(7). Wybranie (8) ma długość (1) większą od
sumy szerokości (S) końcówki (7) i szerokości
(d) ustalającej wkładki (14) zastawki (4).
Rozłączenie połączenia następuje wskutek prze
mieszczenia uchwytu (11) w pozycję przeciwleg
łą i^wysunięcia sworznia (12) z gniazda (13)
końcówki (7) zaczepu (6).
Człon znajauje zastosowanie w przenośnikach
górniczych ścianowych.
(4 zastrzeżenia)

(54) Człon trasy górniczego przenośnika zgrzeb
łowego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji członu trasy zapewniającego du
żą pewność ruchową połączenia podłogowej płyty,
zamykający dolny przedział rynny, z klinem ła
dującym.
Człon według wynalazku, zawierający rynnę
osadzoną na podłogowej płycie, do której zamo
cowane są rozłącznie ładujący klin i zastawka,
przy czym klin ma od strony rynny co najmniej
dwie komory, charakteryzuje się tym. że zawia
sowe połączenie podłogowej płyty (5) z ładują
cym klinem (4) tworzą przytwierdzone w komorach
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za pomocą dźwigni (6) oraz łącznika widełkowe
go (7) z kołem łańcuchowym (8), na którym opa
sany jest łańcuch służący do wypuszczania
skrętu.
(4 zastrzeżenia)

4(51) B66B

A1(21) 255484

(22) 85 09 23

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa
Górniczego "Budokop", Mysłowice
(72) Roński Ignacy, Mateja Jan, Drobniak
Marian, Trzaska Eugeniusz, Dyrda Aleksan
der
(54) Kołowrót górniczy do kopalń metanowych
klina (4) i zaopatrzone we wlotowe rowki (7)
rurowe prowadnice (6), współpracujące ze
sworzniami (10) wsporników (9) przytwierdzo
nych do trapezowych występów (8) płyty (5).
(5 zastrzeżeń)

4(51) B66B

A1(21) 255424

(22) 85 09 17

(71) Bytomsko-Rudzkie Gwarectwo Węglowe, Ko
palnia Węgla Kamiennego "Powstańców"
śląskich", Bytom
(72) Trzeja Antoni, Imiołczyk Andrzej
(54) Urządzenie do wypuszczania skrętu liny
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji bezpiecznego urządzenia do
wypuszczania skrętu liny przy wymianie lin w
górniczych szybach wyciągowych.
Urządzenie składa się z korpusu zewnętrz
nego (1) oraz pokrywy korpusu (2). Korpus
(1) ma możliwość obrotu względem pokrywy kor
pusu (2) oraz ma zacisk mocujący (14), do
którego mocowana jest lina wymieniana. Do
wewnętrznej powierzchni cylindrycznej korpusu
(1) przylegają szczęki hamulcowe (3). Docisk
szczęk hamulcowych (3) do wewnętrznej po
wierzchni cylindrycznej korpusu (1) następuje
za pośrednictwem wałka rozpierającego (5)
umieszczonego między szczękami i połączonego _

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji kołowrotu górniczego, któ
rego korpus wykonany jest z siluminu, umożli
wiającej stosowanie go w kopalniach metanowych.
Kołowrót według wynalazku ma korpus (1),
spoczywający na konstrukcji (2) wsporczej, do
której przymocowany jest w sposób rozłączny,
mający sztywną zewnętrzną osłonę (3) oraz wew
nętrzną osłonę (4) komory bębna. Zewnętrzna
osłona (3) korpusu (1) ma kształt dopasowany
do jego obrysu o tak dobranych gabarytach, aby
minimalna odległość (1) korpusu (1) od osłony
(3) mieściła się w granicach 1+5 grubości (g)
osłony. Wewnętrzna osłona (4) komory bębna ma
kształt dopasowany do komory i jest unierucho
miona względem korpusu (1). Obie osłony wyko
nane są z materiałów odpornych na iskrzenia
pod wpływem uderzeń mechanicznych, o niskiej
ścieralności, a grubość (g) osłon jest tak
dobrana, aby gwarantowała odporność na przebi
cie pod wpływem przypadkowych uderzeń.
(2 zastrzeżenia)
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4(51) B66C

A1(21) 255492
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(22) 85 09 23

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
(72) Kościelny Ryszard, Leczkowski Eugeniusz
(54) Wzór suwnicy
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania wózka suwnicy zapewniającego równomier
ny rozkład obciążenia.
Wózek, mający ustrój nośny z kołami i zes
połem napędowym jezdnym oraz przynajmniej je
den mechanizm podnoszenia z bębnem linowym,
według wynalazku odznacza się tym, że przy
najmniej jeden z dwu e.lementów nośnych (1) us
troju, posadowionych na kołach (2), stanowi
przekładnia (3) mechanizmu podnoszenia, zaś
między elementami (1) ustroju usytuowany jest
zamocowany do nich przynajmniej jeden bęben
linowy (5).
(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ C
CHEMIA I METALURGIA
4 ( 5 1 ) C01B
C04B
C22C

A1(21) 259413

(22) 86 05 09

(30) 85 05 21 - DE - P 3518151.6
85 11 21 - DE - P 3541125.2
(71) International Minerals and Chemical Cor
poration, Northbrook, US
(72) Łask Gert-Wilhelm, Nooden .Robert A.
(54) Sposób wytwarzania krzemu lub żelazokrze
mu w niskoszybowym piecu elektrycznym
oraz stosowane w tym sposobie półwyroby
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwa
rzania bardzo czystego krzemu przy jednoczes
nym zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej.
Sposób wytwarzania krzemu lub żelazokrzemu
w niskoszybowym piecu elektrycznym polegający
ny tym, że najpierw formuje się z surowców
półwyroby, zawierające drobnoziarnisty dwu
tlenek krzemu, na przykład w postaci piasku,
a także węgiel w nadmiarze w odniesieniu do
redukcji do węglika krzemu oraz doprowadza się
te półwyroby w postaci mieszaniny z grudkowym
dwutlenkiem krzemu do niskoszybowego pieca
elektrycznego jako wsad, w górnej części nis
koszybowego pieca elektrycznego redukuje się
dwutlenek krzemu w półwyrobach do węglika
krzemu w temperaturze poniżej 1600 C, a z nie
zużytego podczas redukcji węgla półwyrobów
powstają aglomeraty o strukturze koksu, przy
czym w dolnej części niskoszybowego pieca
elektrycznego redukuje się w temperaturze po
wyżej 1600 C grudkowy dwutlenek krzemu z węg
likiem krzemu i węglem z aglomeratów o struk
turze koksu do krzemu, charakteryzuje się
tym, że półwyroby formuje się ze spoiwem bi
tumicznym, zawierającym drobnocząstkowy pro
szek krzemionkowy i w zależności od powierzch
ni wewnętrznej i procentowej zawartości prosz
ku krzemionkowego, w półwyrobach wytwarza
się przez redukcję węglika krzemu aglomeraty
o strukturze koksu, mające bardzo dużą po
wierzchnię wewnętrzną węgla. Za pomocą aglo

meratów o strukturze koksu i powiększonej po
wierzchni wewnętrznej redukuje się dwutlenek
krzemu oraz powstający gazowy jednotlenek
krzemu. Półwyroby z surowców do wytwarzania
krzemu lub żelazokrzemu charakteryzują się
tym, że są zbrykietowane ze spoiwem bitumicz
nym w odniesionej do ciężaru całkowitego iloś
ci wagowej równej 4 do 20%, które tp spoiwo
zawiera 2-20% wagowych drobnocząsteczkowego
proszku krzemionkowego o wewnętrznej powierzchni właściwej powyżej 5 m /g. (13 zastrzeżeń)

4(51) C02F

A1(21) 254636

(22) 85 07 18

(71) Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasie
wicza, Rzeszów; Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna", Nowa Sarzyna
(72) Niedziałkowski Włodzimierz, Kłeczek Fry
deryk, Kurcaba Józef, Góralski Roman,
Ratajczak Kazimierz, Murzyn Stanisława,
Opaliński Ireneusz, Kaczmarski Krzysztof
(54) Sposób bezodpadowego usuwania nitrozwiązkow ze ścieków powstałych w produkcji mononitro chlorobenz enow
(57) Wynalazek rozwiązuje problem odzyskiwania
nitrozwiązków ze ścieków, powstałych w produk
cji mononitrochlorobenzenów i zawracania ich
jako pełnowartościowego składnika do operacji
nitracji w procesie wytwarzania mononitrochlo
robenzenów, a także problem ochrony naturalne
go środowiska.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
mononitrochlorobenzeny ze ścieków poddaje się
ekstrakcji za pomocą chlorobenzenu w kolumnie
ekstrakcyjnej, po czym chlorobenzen wraz z za
wartymi w nim nitrozwiązkami zawracany jest do
procesu nitracji chlorobenzenu.
(1 zastrzeżenie)
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4(51) C02F

A1(21) 254659
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(22) 85 07 24

(71) Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysło
wych "Instál", Katowice, Biuro Projektów
Gospodarki Wodnej i Ściekowej "Biprowod",
Warszawa
(72) Tchórznicka Barbara, Hornig Marcin, Sulimierski Zbigniew, Golińska-Oleszczyk
Maria, Oleszczyk Antoni, Róg Stanisław,
Jaźwiński Zbigniew, Siedlecki Zbigniew,
Szczepanik Eugeniusz
(54) Sposób flotacyjnego zagęszczania osadów
ściekowych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie flota
cyjnego zagęszczania osadów ściekowych,Aszcze
gólnie nadmiernych osadów biologicznych, pow
stających zwłaszcza przy oczyszczaniu metodą
osadu czynnego ścieków z przemysłu celulozowo-papierniczego, rafineryjno-petrochemicznego
oraz niektórych ścieków komunalnych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
nadmierne osady ściekowe miesza się z kwasem
nieorganicznym do pH 3,7 - 6,7 i poddaje napo
wietrzaniu pod ciśnieniem oraz rozprężeniu
mieszaniny do ciśnienia atmosferycznego, a
następnie rozdziela się części stałe od cieczy,
po czym zagęszczone osady ściekowe odprowadza
się i neutralizuje.
(6 zastrzeżeń)

4(51) C02F

A1(21) 254660

(22) 85 07 24

(71) Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysło
wych "Instál", Katowice; Biuro Projektów
Gospodarki Wodnej i Ściekowej "Biprowod",
Warszawa
(72) Hornig Marcin, Róg Stanisław, Golińska-Oleszczyk Maria, Oleszczyk Antoni, Jaź
wiński Zbigniew, Tchórznicka Barbara,
Sulimierski Zbigniew
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(72) Rat z Ildikó, Benkó Pal, Berényi Edit,
Magyar Karoly
(54) Sposób wytwarzania nowych karbazanów
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwa
rzania nowych związków chemicznych przyspie
szających zwiększanie wagi ciała zwierząt ho
dowlanych.
Sposób wytwarzania nowych karbazanów o
ogólnym wzorze A-C/o/-NH-NH-C/o/-OR, w którym
A oznacza grupę (C^-C^Q) alkilową, (C,-C^0)alkenylową, (Cp-C 1 0 )chlorowcoalkilową, t r ó j f l u orometylową, fenylo-(C,.-C,)alkilową, fenylo-(Cp-C,) alkeny Iową, naftylo-(C.-C^) alkilową,
grupę fenylową, która może zawierać jeden lub
większą liczbę jednakowych albo różnych pod
stawników, takich jak grupy (C^-C/)alkilowe,
atomy chlorowców, grupy (C.-C,)alkoksylowe i
grupy hydroksylowe, albo A oznacza grupę (C,-C7)cykloalkilo-"(C1-C^)alkilową, grupę furylową ewentualnie podstawioną grupę nitrową,
grupę dwufenylohydroksymetylową lub grupę indazolilową, ewentualnie podstawioną jedną lub
większą liczbą grup (C--C, )alkoksylowych, a R
oznacza grupę (C^-C,)alkilową, przy czym gdy
R oznacza grupę etylową, wówczas A ma wyżej
podane znaczenie, ale z wyjactkiem trzeciorzę
dowej grupy butylowj, jak również addycyjnych
soli tych związków z kwasami polega na tym,
że hydrazyd kwasu o wzorze A-c/0/-NH-NHp, w
którym A ma wyżej podane znaczenie, poddaje
się reakcji z chlorowcomrówczanem o wzorze
Hlg-C/0/-0R, w którym R ma wyżej podane zna-,
czenie, a Hlg oznacza atom chlorowca, po czym
wytworzony związek ewentualnie przeprowadza
się w jego sól addycyjną z kwasem.
(5 zastrzeżeń)

(54) Sposób stabilizacji i odwodnienia osadów
ściekowych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie stabi
lizacji i odwodnienia osadów ściekowych,
zwłaszcza surowych biologicznych osadów ście
kowych, powstałych z oczyszczania osadem czyn
nym ścieków przemysłu celulozowo-papierniczego,
rafineryjno-petrochemicznego, włókienniczego,
spożywczego oraz ścieków komunalnych. Sposób
stabilizacji i odwodnienia osadów ściekowych
polega na tym, że osady ściekowe zagęszcza się
wstępnie
od 5 - 15% wagowych suchej
masy i oddziela od oczyszczonych ścieków, bez
pośrednio po oddzieleniu miesza się zagęszczo
ne wstępnie osady ściekowe z siarczanem żela
zawym w ilości 10-30% wagowych w stosunku do
suchej masy osadów ściekowych i wapnem w ilości
10-20% wagowych w stosunku do suchej masy osa
dów ściekowych w czasie 600 - 1200 s, przy
czym odczyn mieszaniny utrzymuje się na pozio
mie większym od pH7, a następnie odwadnia się
mieszaninę do ilości nie mniejszej niż 28% wa
gowych suchej masy osadów ściekowych. Tak sta
bilizowane osady ściekowe mogą być składowane
lub wykorzystane przyrodniczo bez groźby za
nieczyszczenia środowiska.
(1 zastrzeżenie)

4(51) C07C
A23K

A1(21) 256742

(22) 85 12 11

(30) 84 12 12 - HU - 4616/84
(71) ÉGIS Gyógyszergyár, Budapeszt, HU

4(51) C07C

A1(21) 258627

(22) 86 03 26

(30) 85 03 27 - US - 716,872
(71) Syntex (U.S.A.). Inc. Palo Alto, US
(72) Kluge Arthur F., Willis Anthony L.,
0'Yang Counde
(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych bicyklo /"4,2,07-oktanu
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania sposobu wytwarzania nowych związków
chemicznych użytecznych w leczeniu schorzeń
układu sercowo-naczyniowego.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych bicyklo-/4.2.o7oktanu o ogólnym wzorze 1, 2 lub
5, w których to wzorach n oznacza 2 lub 3, FL
oznacza grupę CH20H, CH0, C0 2 H lub grupę o
wzorze C0pR, Rp oznacza atom wodoru lub grupę
metylową, R^, oznacza prostołańcuchową lub roz
gałęzioną grupę alkilową o 5 - 10 atomach węg
la, grupę o wzorze 4, grupę o wzorze 5, grupę
0 wzorze 6 lub grupę o wzorze -/CH 2 / -CgH,-,
ewentualnie podstawioną niższą grupą alkilową,
niższą grupą alkoksylową, grupą trójfluorometylową lub atomem chlorowca, a oznacza zero,
1 lub 2, b oznacza liczbę od 3 do 7, m oznacza
zero, 1 lub 2, a R oznacza grupę o wzorze 7,
-CgH,X, w którym X oznacza grupę -C/o/-CH^,
grupę -NHC/0/-CH3, grupę -CAV-CgH^ grupę
-NHC/0/-C6H5 lub grupę o wzorze - N H C / 0 / N / R ^ / 2 ,
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w którym podstawniki R, oznaczają niezależnie
atom wodoru lub niższą grupę alkilową o 1 - 6
atomach węgla, a także ich farmakologicznie
dopuszczalnych, nietoksycznych soli i estrów
polega na tym, że: a) związek o ogólnym wzorze
8 lub 9, w których to wzorach RA i R^ mają wy
żej podane znaczenie, poddaje się reakcji z
odpowiednio dobranym stabilizowanym anionem
lub ylidem o ogólnym wzorze P'-CH-/CHp/ -R* >
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nym, w aprotycznym rozpuszczalniku organicz
nym w podwyższonej temperaturze, po czym
otrzymany produkt wyodrębnia się znanymi me
todami.
(2 zastrzeżenia)

w którym P' oznacza ugrupowanie zwykle stoso
wane w reakcjach wytwarzania związków z wią
zaniem olefinowym, n oznacza 2 lub 3, a R.
ma wyżej podane znaczenie, względnie z zabez
pieczonymi pochodnymi lub ich solami, wytwa
rzając mieszaninę związku o wzorze 1 i związ
ku o wzorze 2 albo mieszaninę związku o wzo
rze 3 i jego izomeru E, po czym rozdziela się
powstałą mieszaninę i ewentualnie przekształ
ca się otrzymane związki w odpowiednią sól,
kwas lub ester.
(12 zastrzeżeń)

4(51) C07D

A1(21) 255883

(22) 85 10 21

(71) Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego,
Gliwice
(72) Suwiński Jerzy, Salwińska Ewa, Walczak
Krzysztof, Watras Jan, Maria Wideł
(54) Sposób otrzymywania 2-chloro-1-/2-hydroksy-5-metoksypropylo/-4-nitroimidazolu
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzy
mywania nowego związku chemicznego, który cha
rakteryzuje się zdolnością promieniouczulającą
w stosunku do niedotlenowanych komórek nowo
tworowych.
Sposób otrzymywania 2-chloro-l/2-hydroksy-3-metoksypropylo/-4-nitroimidazolu polega na
tym, że w 2,4/5/-dinitroimidazolu, grupę nitro
wą w pozycji 2 wymienia się na chlor działaniem
kwasu solnego, a następnie wymienia się wodór
w pozycji 1 na grupę 2-hydroksy-3-metoksypropylową działaniem (metoksymetylo) oksiranu.
(3 zastrzeżenia)

4(51) C07D

11(21) 257602

(22) 86 01 23

(30) 85 01 25 - DE - P 3502392.9
(71) Boehringer Ingelheim KG, Ingelheim, DE
(54) Sposób wytwarzania nowych amidów kwasów
tienotriazolo-1,4-diazepino-2-karboksylowych
4(51) C07D

A1(21) 255803

(22) 85 10 16

(71) Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne
"Polfa", Warszawa
(72) Borowicz Piotr, Ecustein Zygmunt
(54) Sposób otrzymywania nowych pochodnych
oksazolinoazetydynonu
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwa
rzania nowych związków chemicznych mających
właściwości inhibitorów /J-laktamaz.
Sposób otrzymywania nowych pochodnych oksa
zolinoazetydynonu o wzorze ogólnym 1, w którym
R oznacza grupę alkilową, podstawioną alkilową
lub podstawioną aralkilową, polega na tym, że
związek o wzorze ogólnym 2, w którym R ma wy
żej podane znaczenie, poddaje się reakcji z
fosforynem trialkilowym, w środowisku bezwod

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza
nia nowych związków chemicznych wykazujących
działanie antagonistyczne wobec PAF (czynnika
aktywującego płytki) wskutek czego nadają się
one do leczenia chorób, w których bierze udział
PAF.
Sposób wytwarzania nowych związków o wzorze
ogólnym 1, w którym R,, oznacza atom wodoru,
prostą lub rozgałęzioną grupę alkilową o 1-4
atomach węgla, ewentualnie podstawioną grupę
cyklopropylową, alkoksylową o 1-3 atomach węg
la lub atom chlorowca, R- i R,,- które są jed
nakowe albo różne, oznaczają atom wodoru,
prostą lub rozgałęzioną grupę alkilową albo
hydroksyalkilową o 1-4 atomach węgla, albo
obie grupy R 2 i R^ razem z atomem azotu ozna
czają 5-, 6- lub 7-członowy pierścień, który
ewentualnie jako dalszy heteroatom zawiera atom
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azotu, tlenu lub siarki, przy czym drugi atom
azotu jest "ewentualnie podstawiony grupą alki
lową o 1-4 atomach węgla, R, oznacza grupę fenylową, przy czym pierścień fenylowy jest
ewentualnie podstawiony w pozycji 2 albo w po
zycji 2 i 6 grupą metylową, atomem chlorowca,
grupą nitrową albo grupą trifluorometylową,
albo oznacza grupę 06 -pirydylową, zaś n ozna
cza jedną z liczb 0-8, polega na reakcji od
powiedniego kwasu 2-karboksylowego o wzorze
ogólnym 2, w którym grupy R* i R, oraz n mają
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kilowaniu lub acylowaniu i otrzymuje związek
o wzorze 1, w którym R , R , R i R mają wy5
żej podane znaczenie a R ma wyżej podane
znaczenie lecz różne od atomu wodoru.
Związki 6 ogólnym wzorze 1 mogą być stoso
wane w postaci środków farmaceutycznych do
leczenia chorych na depresje.
(30 zastrzeżeń)

wyżej podane znaczenie albo jego bezwodników
lub halogenku z aminą o wzorze HNR- R^» przy
czym R-) i FL mają wyżej podane znaczenie.
(2 zastrzeżenia)

4(51) C07D

tf(21) 259740

(22) 86 05 27

(30) 85 05 29 - US - 738,805
(71) Pfizer Inc. Nowy Jork, US
4(51)

C07D

A1(21) 259689

(22) 86 05 23

(30) 85 05 24 -^HU -1982/85
(71) Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek
Gyára RT., Budapeszt, HU
(54) Sposób wytwarzania nowych racemicznych i
optycznie czynnych pochodnych berbanu
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwa
rzania nowych związków, które wykazują zwięk
szoną selektywność antagonistyczną wobec re
ceptorów oC0-adrenergicznych.
Sposób wytwarzania związków o ogólnym wzo1
2
rze 1, w którym R i R oznaczają niezależnie
od siebie grupę hydroksylową albo alkoksylową
o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym zawiera1
2
jącą 1-6 atomów węgla, albo R i R razem
oznaczają grupę alkilenodioksylową o 1-3 atomach węgla; R3 i R4 oznaczają niezależnie od
siebie atom wodoru, grupę alkilową o łańcuchu
prostym lub rozgałęzionym zawierającą 1-4
atomów węgla i ewentualnie podstawioną grupą
hydroksylową albo grupę alkiloksykarbonylową
o 2-6 atomach węgla lub cyjanową, a R5 oznacza
atom wodoru, grupę alkilową o łańcuchu prostym
lub rozgałęzionym zawierającym 1-6 atomów węg
la, alifatyczną lub aromatyczną grupę acylową
o 1-7 atomach węgla albo grupę arylosulfohylową lub alkilosulfonylową o 1-7 atomach węgla
oraz ich soli polega na redukcji związku o
1 2
3
4
ogólnym wzorze 2, w którym R , R , R i R ma
ją wyżej podane znaczenie a następnie otrzyma
ny związek o ogólnym wzorze 1, w którym R5 oz
nacza atom wodoru ewentualnie poddaje się al

(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych dwu
tlenku benzotiazyny
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwa
rzania nowych związków chemicznych przydatnych
w farmakologii jako formy proleków znanych
przeciwzapalnych i znieczulających oksykamów.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych dwutlen
ku benzotiazyny o ogólnym wzorze 1 lub 2, w
których to wzorach R oznacza-grupę 2-pirydylo,tfą, 6-metylo-2-pirydylową, 6-fluoro-2-pirydy
lową, 6-chloro-2-pirydylową, 5-metylo-3-izoksazolilową lub 2-tiazolil, Y oznacza grupę
N, N-dialkiloaminową, w której każdy rodnik al
kilowy ma do 3 atomów węgla, N-metylo-N-benzylo-aminową, N-etylo-N-benzyloaminową, N-metylo-N-/ -fenyloetylo/-aminową, N-etylo-N-/ j&-fenyloetylo/-aminową, N-metylo-N-cykloalkiloaminową lub M-etylo-N-cykloalkiloaminową, w
których rodnik cykloalkilowy zawiera do-6 ato
mów węgla, N-metylo-M-fenyloaminową, N-etylo-N-fenyloaminową, N-metylo-N-/p-chlorofenylo/-aminową, N-etylo-N-/p-chlorofenylo/-aminową,
N-metylo-N-/N',N'-dimetylokarbamylometylo/-aminową, N-metylo-N-/N',N'-dietylokarbamylo»etylo/-aminową, pirolidynową, piperydynową, 2-metylopiperydynową, 2-etylopiperydynową, hornopiperydynową, 1-azacyklooktylową, N-metylopiperazynową, morfolinową i tiomorfolinową, Z oznacza jon pirydyniowy, 2-metylopirydyniowy, 3-metylopirydyniowy, 4-metylopirydyniowy, 2,6-dimetylopirydyniowy, 2,4,6-trimetylopirydyniowy, 3-etylopirydyniowy, 4-etylopirydyniowy, 3-etylo-4-metylopirydyniowy,
4-etylo-2-metylopirydyniowy lub 5-etylo-2-metylopirydyniowy, a A oznacza farmaceutycznie
dopuszczalny anion, oraz ich farmaceutycznie
dopuszczalnych soli addycyjnych z kwasami, po-
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lega na poddaniu związku o wzorze 3, w którym
R ma wyżej podane znaczenie reakcji z halogen
kiem acylowym o wzorze 4 lub 5, w których pod
stawniki Y, Z i A mają wyżej podane znaczenie
a X oznacza atom chloru lub bromu.
(10 zastrzeżeń)

4 ( 5 1 ) C07D

A1(21) 259758
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5
3
R mają wyżej podane znaczenie, a R ma rów
nież znaczenie podane na wstępie, lecz z wy
jątkiem atomu wodoru, wytwarza się przez re
akcję związku o wyżej opisanym wzorze 5 ze'
związkiem o wzorze 8, w którym R, R', R2 i X
mają wyżej podane znaczenie.
Związki o wzorze 1, otrzymane w postaci
wolnych zasad, ewentualnie przeprowadza się
w ich farmakologicznie dopuszczalne sole addy
cyjne z kwasami lub w estry, a związki otrzy
mane w postaci soli ewentualnie przeprowadza
się w wolne zasady o wzorze 1.
(1 zastrzeżejłię,).

(22) 86 05 28

(30) 85 05 30 - US - 739393
(71) Laboratoires Syntex S.A., Puteaux Cedex,
FR
(72) Pascal Jean-Claude
(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych
N-fenylo-4- fenylopiperazynokarbonamidynyrl
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwa
rzania nowych związków chemicznych, które
przeciwdziałają arytmii u ssaków, i mogą być
stosowane jako substancja czynna środków do
zwalczania arytmii.
Sposób wytwarzania nowych związków o
1
2
ogólnym wzorze 1, w którym R, R i R są jed
nakowe lug różne i oznaczają atomy wodoru,
atomy chlorowców, niższe rodniki alkilowe,
niższe grupy alkoksylowe, grupy trójfluorometylowe lub nitrowe, Rr oznacza atom wodoru,
niższy rodnik alkilowy, niższą grupę hydroksyalkilową, niższą grupę alkanoilową lub
4
5
niższy rodnik^alkenylowy, a R i R^ są jed
nakowe albo różne i oznaczają atomy wodoru,
atomy chlorowców, niższe rodniki alkilowe,
niższe grupy alkoksylowe, grupy hydroksylowe,
grupy trójfluorometylowe lub niższe grupy
-0-C/o/-alkilowe, jak również tautomerów i
farmakologicznie dopuszczalnych soli addy
cyjnych z kwasami oraz estrów tych związków
polega na tym, że związki o wzorze 1, w
którym R, R , R , R i R 5 mają wyżej podane
3
znaczenie, a R oznacza atom wodoru, wytwarza
się na drodze reakcji związku o wzorze 4, w
1 2
którym R, R i R mają wyżej podane znaczenie,
a X oznacza grupę ulegającą odszczepieniu, z
pochodną 1-fenylopiperazyny o wzorze 5, w
4
5
którym R i R mają wyżej podane znaczenie, a
związki o wzorze 1, w którym R, R 1 , R 2 , R^ i -

4(51) C07D

A1(21) 260106

(22) 86 06 16

(30) 85 06 18 - HU - 2588/85
(71) Biogal Gyógyszergyár, Debreczyn, HU
(72) Györgydeák Zoltán, Kovács István, Bognár
Rezső, Horváth Geza, Mile Terézia, Krusper Judit, Pusztai Ferenc, Féketa^Mariann,
Jancesó Sándor, Bálint János,^ Mihók Ildi
kó, Jakab Attila, Jenéi András, Szenda
Bela, Lapis Karoly
(54) Sposób wytwarzania
nowych pochodnych kwa
su triazoli(^/:nokarboksylowego-4/S/
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza
nia nowych związków chemicznych wykazujących
działanie regenerujące uszkodzenia wątroby.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu
tiazolidynokarboksylowego-4/s/ o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza ewentualnie podsta
wioną grupę furylową, tienylową,pirylową,
benzofurylową, benzotienylową, benzopirylową,
fenylową, pirydylową, chinolilową, izochinolilową lub indanylową, albo ewentualnie podsta
wiony rodnik alkilowy lub alkenylowy o co naj2
wyżej 4 atomach węgla, R oznacza atom wodoru,
atom litowca lub połowę atomu wapniowca, ewentualnie podstawiony rodnik alkilowy o 1-4
atomach węgla lub ewentualnie podstawiony rod3
nik arylowy, a R oznacza atom wodoru, ewentu
alnie podstawiony rodnik alkilowy lub acylowy
o co najwyżej 4 atomach węgla, albo ewentualnie
podstawiony rodnik arylowy, polega na tym, że
związek o ogólnym wzorze 10, w którym R oznacza
atom wodoru lub rodnik acylowy, poddaje się
reakcji z aldehydem o ogólnym wzorze 6, 7, 8,
9, 9a, 11 lub 11 a, w którym X oznacza atom
tlenu, siarki, azotu lub węgla, Z oznacza
atom wodoru, atom chlorowca, ewentualnie
podstawioną grupę alkilową lub alkoksylową
o 1-4 atomach węgla w każdej, grupę nitrową,
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merkapto, aminową, hydroksylową, karboksylową
lub acylową, X oznacza atom wodoru, atom chlo
rowca, ewentualnie podstawiony rodnik alkilowy
lub acylowy o co najwyżej 4 atomach węgla,
grupę merkapto, nitrową, karboksylową, hydro
ksylową lub acyloksylową, a n oznacza liczbę 1,
2 lub 3 i ewentualnie te wziązki o ogólnym
2
wzorze 1, w którym R stanowi atom wodoru,
przeprowadza się w odpowiednie sole litowca
lub wapniowca, albo te związki o ogólnym wzo2
rze 1, w którym R oznacza atom wodoru, atom
litowca lub połowę atomu wapniowca, poddaje
się estryfikacji, i/albo te związki o ogólnym
, 3
wzorze 1, w którym R stanowi atom wodoru,
przeprowadza się w odpowiednie N-acylopochodne
i przy tym równocześnie acyluje się ewentual1
nie obecną przy rodniku R grupę hydroksylową.
(3 zastrzeżenia)

21
A2(21) 260061

(22) 86 06 11

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Barwników "Organika", Zgierz
(72) Jabłoński Jerzy, Misztal Jolanta, Jeszka
Jeremiasz, Nejmoński Tadeusz, Pawlak Mi
rosław
(54) Sposób wytwarzania celulozowych membran
głośnikowych w kolorze czarnym
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwa
rzania celulozowych membran głośnikowych w -ko
lorze czarnym, z zastosowaniem kompozycji
środków barwiących umożliwiających otrzymanie
masy celulozowej nie zmieniającej barwy pod
czas termicznego utrwalania.
Sposób wytwarzania celulozowych membran
głośnikowych w kolorze czarnym na drodze jed
noczesnego barwienia rozwłóknionej w wodzie
celulozy i zaklejania masy syntetycznymi
środkami żywicującymi w temperaturze 20-30 C,
a następnie formowania membrany i termoutwardzania w temperaturze do 250 C, charakteryzu
je się tym, że proces barwienia i zaklejania
prowadzi się w środowisku wodnym o wartości
pH 3,5-8,0 przy użyciu na 100 części wagowe
masy celulozowej 8-15 części wagowych środka
barwiącego, zawierającego 80-85 części wago
wych związku o wzorze 1, 15-20 części wagowych
związku o wzorze 2 i 1-5 części wagowych
związku o wzorze 3, w których to wzorach M oz
nacza proton, kation: sodu, potasu, litu,
amonu.
(3 zastrzeżenia)

4(51)

C08F

A1(21) 254662

(22) 85 07 24

(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa
(72) Kicko-Walczak Ewa, Ostrysz Ryszard
(54) Sposób wytwarzania nienasyconych żywic
poliestrowych preakcelerowanych
(57) W sposobie według wynalazku ogrzewa się
w temperaturze 160-220 C mieszaninę estrów
metylowych wieloksarboksylowych kwasów pierś
cieniowych, stanowiącą pozostałość kubową po
destylacji surowego tereftalanu dwumetylowego,
z alkoholami dwuwodorotlenowymi, zwłaszcza
glikolem etylenowym, dwuetylenowym, 1-2 propylenowym oraz z bezwodnikami nienasyconych
kwasów dwukarboksylowych, zwłaszcza z bezwod
nikiem maleinowym, z oddestylowaniem wody i
metanolu do uzyskania liczby kwasowej polies
tru poniżej 10 rag K0H/g, temperatury mięknienia

4 ( 5 1 ) C09J

A1(21) 255750

(22) 85 10 11

( 7 1 ) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
"Blachownia" Kędzierzyn-Koźle, Zakłady
Tworzyw Sztucznych "Gamrat-Erg", Jasło
(72) Hałaburdo Norbert, Węgrzyn Krzysztof,
Wojtal:Henryk, Pepera Marian, Sambor
ski Józef, Bal Stanisław
(54) Dyspersyjny klej, zwłaszcza do wykładzin
podłogowych i ściennych z polichlorku
winylu

poliestru 40-65 C, który następnie rozpuszcza
się w znanych monomerach winylowych i utwardza
się w temperaturze pokojowej z dodatkiem inic
jatora polimeryzacji.
(1 zastrzeżenie)

(57) Klej według wynalazku składa się z 21-25,2
części wagowych terpolimeru winylowo-akrylowo-maleinowego, 3,3-6,7 części wagowych żywicy
kumaronowo-indenowej o temperaturze mięknienia
j

60-70°C, 1,7-3,3 części wagowych ftalanu dibu-
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tylu lub ftalanu dioktylu, 46-51 części wago
wych anhydrytu i 19-25 części wagowych wody.
(1 zastrzeżenie)

4(51) C09J

A1(21) 255808

(22) 85 10 17

(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa;
Chemiczna Spółdzielnia Pracy, Nowa Sól
(72) Legocka Izabella, Lendzion Andrzej, Kołoła-Bensch Krystyna, Muszyński Wojciech,
Matuszczak Jan
(54) Stały klej topliwy na bazie kopolimerów
octanu winylu z etylenem
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania kleju o polepszonej termostabilności i
polepszonych właściwościach mechanicznych
spoin klejowych.
Klej według wynalazku charakteryzuje się
tym, że na 100 części wagowych kleju zawiera
od 10 do 40 części wagowych kopolimerów oc
tanu winylu z etylenem o zawartości 18-38%
wagowych octanu winylu, od 0,5 do 40 części
wagowych polipropylenu ataktycznego o cięża
rze cząsteczkowym 3000 do 20 000 będącego
odpadowym produktem petrochemicznym otrzyma
nym przy produkcji polipropylenu izotaktycznego, od 5 do 50 części wagowych żywic małocząsteczkowych, od 0,1 do 20 części wagowych
żywicy epoksydowej o liczbie epoksydowej
0,4 - 0,6 val/100 mg i ewentualnie do 40
części wagowych substancji modyfikujących
własności przetwórcze.
(3 zastrzeżenia)

4(51) C09K

A1(21) 255652

(22) 85 10 03

(71) Instytut Technologii Nafty, Kraków
(72) Bednarski Alfred, Ozga Adam, Dettloff
Ryszard, Ząbkowicz Roman, Witek Stefan,
Kobak Feliks
(54) Sposób wytwarzania olejowego nośnika
ciepła
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwa
rzania olejowego nośnika ciepła o zwiększonej
trwałości termicznej oraz stabilności termooksydacyjnej w podwyższonych temperaturach
pracy instalacji.
Sposób wytwarzania olejowego nośnika cie
pła polega na tym, że miesza się w tempera
turze nieprzekraczającej 90 C rafinowane ole
je mineralne, zawierające minimum 20% węglowpdorów aromatycznych o zawartości co naj
mniej 35% masowych monoalkilobenzenów oraz do
2% masowych żywic, o temperaturze początku
wrzenia powyżej 300 C i/lub rafinowane oleje
syntetyczne, wytworzone w wyniku alkilowania
benzenu chloroparafInami, zawierające w swym
składzie nie mniej niż 85% monoalkilobenze
nów o liczbie atomów węgla w łańcuchu alki
lowym od 11 do 13 oraz temperaturze wrzenia
5% frakcji powyżej 360°C, temperaturze zapło
nu nie niższej niż 180 C w ilości 92-99% ma
sowych z inhibitorem utleniania, stanowiącym
dodatek typu oksylowanych dwufenyloamin o
lepkości kinetycznej 450 mm /s w temperaturze
40°C i temperaturze zapłonu powyżej 150°C
i/lub mieszaninę pochodnych III rzędowych butylowanych fenoli, zawierających siarkę, o
masie cząsteczkowej 800-1500, o lepkości w
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temperaturze 40 C 1000 mm /s i temperaturze
zapłonu nie niższej niż 130°C w ilości do 5%
masowych oraz do 0,03% masowych dodatków przeciw-piennych.
(2 zastrzeżenia)

4(51) C09K

A1(21) 255653

(22) 85 10 03

(71) Instytut Technologii Nafty, Kraków
(72) Bednarski Alfred, Ozga Adam, Witek Stefan
(54) Sposób wykonania olejowego nośnika ciepła
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza
nia olejowego nośnika ciepła o zwiększonej
trwałości termicznej oraz stabilności termooksydacyjnej w podwyższonych temperaturach
pracy instalacji.
Sposób wytwarzania olejowego nośnika ciepła
polega na tym, że miesza się w temperaturze
nieprzekraczającej 90 C oleje mineralne, za
wierające minimum 20% węglowodorów aromatycz
nych o zawartości co najmniej 35% masowych mo
noalkilobenzenów oraz do 2% masowych żywic, o
temperaturze począzku wrzenia powyżej 300°C
i/lub rafinowane oleje syntetyczne, wytworzo
ne w wyniku alkilowania benzenu chloroparafinami, zawierające w swym składzie nie mniej
niż 85% monoalkilobenzenów o liczbie atomów
węgla w łańcuchu alkilowym od 11 do 13 oraz
temperaturze wrzenia 5% frakcji powyżej 360°C,
temperaturze zapłonu nie niższej niż 180 C,
w ilości 92-98% masowych z inhibitorem utle
niania, stanowiącym mieszaninę alkilowanych
fenoli, zawierających atomy siarki o lepkości
kinetycznej w temperaturze 40 C 180 mm /s i
temperaturze zapłonu 150 C i/lub mieszaninę po
chodnych III rzędowych butylowanych fenoli, za
wierających siarkę, o masie cząsteczkowej 800-1500, o lepkości kinetycznej w temperaturze 40°C
1000 mm /s i temperaturze zapłonu nie niższej
niż 130 C VÍ ilości do 5% masowych oraz do
0,03% masowych dodatków przeciwpiennych i do
1,5% masowych dyspergatorów.
(2 zastrzeżenia)

4(51) C09K

A1(21) 256054

(22) 85 10 30

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Izolacji Budowlanej, Katowice
(72) Zielińska Janina, Peczot Krystyna
(54) Masa uszczelniająca
(57) Masa według wynalazku składa się z 15-50%
wagowych kauczuku butadienowo-styrenowego KER
1500, 0,5-5% wagowych faktysy brunatnej, 2-20%
wagowych kalafonii, 1-15% wagowych plastyfika
tora naftowego w postaci ekstraktu furfurylowego, 0-25% wypełniaczy pylistych takich jak
talk, arsil, litopon, 0,5-5% wagowych antyutleniacza i 30-70% wagowych rozpuszczalników or
ganicznych stanowiących mieszaninę węglowodo
rów aromatycznych. Masa jest stosowana do me
chanicznego uszczelnienia połączeń elementów
metalowych łączonych na zakład tzw. zamek.
(3 zastrzeżenia)

4(51) C10B

A2(21) 260100

(22) 86 06 16

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
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(72) Kruczek Halina, Kruczek Stanisław, Sikor
ski Władysław, Głąbik Ryszard, Turczyński
Adam, Kaliszewski Zygmunt, Ginter Zygmunt,
Nocoń Bogdan, Małkowski Zygfryd
(54) Układ instalacji do przygotowania, zgazowania i spalania odpadowych paliw stałych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania układu instalacji do przygotowania, zgazowania i spalania odpadów paliw stałych, przez
naczonego do utylizacji wilgotnych, niskokalorycznych odpadów różnego pochodzenia, o dużej
zawartości części lotnych, a zwłaszcza odpadów
drewnopodobnych.
Układ instalacji do przygotowania, zgazowania i spalania odpadów paliw stałych charakte
ryzuje się tym, że wyposażony jest w wirową
komorę (9) zgazowania i częściowego spalania,
wirową komorę (10) dopalania i pionową współprądową rurosuszarkę (3), która w dolnej części
ma zbiornik (4) na grubsze odpady, przy czym
wirowa komora (9) zgazowania i częściowego
spalania połączona jest stycznie z wirową ko
morą (10) dopalania, natomiast górny wylot
pionowej współprądowej rurosuszarki (3) po
łączony jest z wirową komorą (9) zgazowania i
częściowego spalania oraz z wirową komorą
(10) dopalania, a dolna część pionowej współ
prądowej rurosuszarki (3) jest połączona po
przez zbiornik (4) na grubsze odpady z wylotem
wirowej komory (10) dopalania.
(1 zastrzeżenie)
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wprowadzania ich do wody przy wytwarzaniu ta
kich płynów oraz koncentraty i dodatki, stoso
wane przy wytwarzaniu tych płynów i olejów da
jących się emulgować.
Płyny olejowo-wodne charakteryzują się tym,
że zawierają kombinację alkanoloaminy i roz
puszczalnego w wodzie hydroksykwasu dwu- lub
trójkarboksylowego oraz ewentualnie inne do
datki.
Koncentraty charakteryzują się tym, że za
wierają roztwór alkanoloaminy i rozpuszczalne
go w wodzie hydrokwasu dwu- lub trójkarboksy
lowego oraz inne dodatki. Oleje według wyna
lazku charakteryzują się tym, że zawierają
10-50% wagowych koncentratu.
(22 zastrzeżenia)

4(51) C22C

A1(21) 254672

(22) 85 07 23

(71) Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
(72) Wesołowski Jan, Cieliński Marek, Apollo
Zbigniew, Lachowski Mirosław, Kalandyk
Zbigniew, Heler Jerzy
(54) Sposób wytwarzania stopu wstępnego
Pb-Sb-Se
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania sposobu wytwarzania stopu wstępnego
Pb-Sb-Se pozwalającego uzyskać stop zawiera
jący równomiernie rozmieszczony selen o żąda
nej ilości w postaci fazy PbSe, przeznaczony
do produkcji między innymi stopu akumulatoro
wego stosowanego na płyty akumulatorów kwaso
wych.
Zgodnie z wynalazkiem do ciekłego antymonu
o temperaturze 650-800°C dodaje się 10-50%
wagowych selenu i tak utworzoną kąpiel antymonowo-selenową o temperaturze 650-800°, po
dokładnym wymieszaniu jej i wytrzymaniu w tej
temperaturze nie dłużej jak 5 minut miesza
się z ołowiem, korzystnie z ciekłym ołowiem o
temperaturze 350-700 C dodawanym w ilości 1-9
razy większej od ilości stopu antymonowo-selenowego, korzystnie 3 razy, jednocześnie pod
wyższając temperaturę kąpieli Pb-Sb-Se do
800-850 C, a następnie dokładnie wymieszaną
kąpiel wytrzymuje się w tej temperaturze nie
dłużej niż 10 minut, po czym oczyszcza się
jej lustro z fazy tlenkowej I odlewa się.
(4 zastrzeżenia)

4(51) C23C

A1(21) 254638

(22) 85 07 19

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im. Kazimierza
Pułaskiego, Radom
(72) Kowalczyk Danuta, Kuczyńska Maria, Oktawiec Mirosław, Świetlik Ryszard

4 ( 5 1 ) C10M
(30) 85 06
85 09
(71) Exxon
Park,

A1(21) 260326

(22) 86 06 27

27 - GB - 85-16301
16 - GB - 85-22841
Chemical P a t e n t s I n c . , Florham
US

(54) Płyny oiejowo-wodne i koncentraty stoso
wane przy ich wytwarzaniu
(-57) Przedmiotem wynalazku są płyny olejowo-wodne, zwłaszcza wodne płyny do obróbki me
tali oraz ciecze hydrauliczne, jak również
dające się emulgować oleje, przeznaczone do

(54) Sposób otrzymywania powłok chromianowych
o zwiększonej odporności korozyjnej
(57) Sposób otrzymywania powłok chromianowych
o zwiększonej odporności korozyjnej, polega
na tym, że wyroby po chromianowaniu i płukaniu
w wodzie, zanurza się lub natryskuje roztworem
wodnym zawierajaccym od 0,05 do 3% wagowych
benzotriazolu i od 1 do h%- wagowych substancji
obniżającej napięcie powierzchniowe, korzyst
nie alkoholu propylowego, o temperaturze nie
przekraczającej 90 C, przez co najmniej 5 se
kund.
(1 zastrzeżenie)
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DZIAŁ D
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
4 ( 5 1 ) D03D
D03J

A1(21) 255612

(22) 85 10 01

jarzma transportera i współpracuje z krzywką
(30).
(1 zastrzeżenie)

(71) C e n t r a l n y Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Wełnianego, Łódź
(72) Borowiec Marek
(54) Urządzenie wybierające—poda.jące wątki w
krośnie bezczółenkowym
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania urządzenia o prostej i zwartej konstruk
cji oraz niezawodnym działaniu.
Urządzenie ma elektromagnesy (1) zamocowa
ne na pionowych ściankach (2) korpusu, wypo
sażone w popychacze (3). Popychacze (3) sty
kają się z ramionami dźwigien (4), na których
osadzone są pręty (5) z oczkami prowadzącymi
(6)'.
Elektromagnesy sterowane są sygnałami
elektrycznymi od znanego układu przetwarzająbego ruch posuwisto-zwrotny popychaczy urzą
dzenia sterującego w maszynie nicielnicowej.
Jeden elektromagnes steruje jedną dźwignią
(4) dwuramienną.
(1 zastrzeżenie)

4(51) D06B

A1(21) 260625

(22) 86 07 15

(30) 85 07 16 - ML - 8502045
85 10 29 - NL - 8502947
(71) Flexline Services Ltd., Nicosia, CY
(54) Sposób obróbki nici, taśm itp.. złożonych
z rożnych włókien i ewentualnie przetwo
rzonych w tkaninę lub dzianinę itp. oraz
urządzenie do obróbki nici, taśm itp.

4(51) D05B

A1(21) 255410

(22) 85 09 18

(71) Zakłady Metalowe "ŁUCZNIK" im. Gen. Wal
tera, Radom
(72) Krupa Stefan
(54) Maszyna do szycia
(57) Celem wynalazku jest skonstruowanie ma
szyny, w której wybieranie rodzaju ściegu,
cztero-etapowe obrzucanie dziurki i precyzyj
na regulacja położenia igły przy przyszywaniu
guzików oraz szyciu ściegiem krytym - odbywa
się za pomocą jednego elementu.
Maszyna do szycia stosowana do użytku do
mowego ma dwie krzywki (24) i (30) sterowane
ręcznie. Krzywki te, zamocowane do gałki wy
bierania rodzaju ściegu i obrzucania dziurki,
współpracują z dwoma popychaczami (23) i (31).
Popychacz (23) steruje położenie iglicy i
współpracuje z krzywką (24), a popychacz (31)
ustawia położenie wspornika napędowego (33)

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapew
nienia dobrej penetracji materiału impregnu
jącego w strukturę włókien.
Sposób obróbki nici, taśm itp. złożonych z
różnych włókien i ewentualnie przetworzonych w
tkaninę lub dzianinę, za pomocą czynnika obróbczego, przy czym powodowane jest rozdzielanie
włókien, zgodnie z wynalazkiem polega na tym,
że z czynnika obróbczego tworzy się zawiesinę
w jednym lub kilku strumieniach gazu lub cieczy,
które są skierowane na obrabiany materiał pod
sterowanym ciśnieniem.
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Urządzenie do obróbki nici, taśm itp. zło
żonych z włókien i ewentualnie przetworzonych^
w tkaninę lub dzianinę, zawierające przestrzeń
(22), do której poprzez perforowane dno (19)
jest doprowadzany gaz, zgodnie z wynalazkiem

ma jedną lub kilka rur ssących (26) dołączo
nych do wymienionej przestrzeni (20), które
po stronie wylotowej uchodzą w jedną lub
kilka komór (23), w których strumienie gazu
są kierowane na obrabiany materiał.
(12 zastrzeżeń)

DZIAŁ E
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE
4(51) E01C

A1(21) 255816

(22) 85 10 16

(71) Rejon Dróg Publicznych, Nakło n/Notecią
(72) Ludkowski Maciej, Wróblewski Jan, Świtek
Stanisław, Mirynowski WieS.ław
(54) Urządzenie do podgrzewania i skraplania
lepiszczem bitumicznym na podwoziu samo
chodowym
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skon
struowania takiego urządzenia, które może być
odłączone wraz z całym osprzętem i instala
cjami od podwozia samochodu oraz może być
zasilane z typowej przystawki napędowej
skrzyni biegów samochodu.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że jest
nabudowane na ramie samochodu ciężarowego,
przy czym w przedniej części zbiornika (1)
zamocowana jest pokrywa (12) wraz z pompą zę
batą (10) i instalacją przemieszazania czyn
nika roboczego (11). Pompa zębata (10) napę
dzana jest przekładnią pasową (13) z redukto
ra prędkości obrotowej (14), napędzanego
przekładnią pasową (15) z przystawki napędo
wej (16) skrzyni biegów samochodu ciężarowego.
Reduktor prędkości obrotowej (14) wyposażony
jest w dwa sprzęgła rozłączne wielopłytkowe.
Palnik (17) zasilany jest paliwem płynnym,
znajdującym się pod stałym ciśnieniem poprzez
układ zbiorników ciśnieniowych (18, 19), za
worów odcinających (21, 24, 28), sprężarkę
powietrza (26), regulator ciśnienia (29) oraz
zawór bezpieczeństwa (30).
(1 zastrzeżenie)

4(51) E03B

A1(21) 255571

(22) 85 09 27

(71) Ogólnokrajowe Gwarectwo Węgla Brunatnego
Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy
Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor", Wroc
ław
(72) Galant Zbigniew
(54) Sposób wytwarzania długiego filtru okła
dzinowego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwa
rzania długiego filtru okładzinowego przezna
czonego dla studni głębokich.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
mieszaninę żwiru z klejem w ilości 5*15% kle
ju na 1 kG żwiru wsypuje się do formy rozbie
ralnej, gdzie przetrzymuje się mieszaninę
przez okres 3+5 godzin w temperaturze 20+80 C.
Otrzymaną okładzinę filtracyjną zakłada się
na rurę perforowaną zaopatrzoną w pierścień
oporowy. Następnie zakłada się przemiennie
pierścienie gumowe oraz okładziny filtracyjne.
(1 zastrzeżenie)

4(51) E04G
E043

A1(21) 254934

(22) 85 08 08

(71) Biuro Projektowania Budownictwa Ogólnego
"Miastoprojekt-Kraków", Kraków
(72) Łukomski Jan, Bulsza Jan, Rydzik Władys
ław, Pietrusiński Adam
(54) Sposób wykonywania monolitycznych ścian
budowli oraz zestaw elementów do stosowa
nia tego sposobu
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania sposobu, który umożliwia obniżenie
kosztów budowy, zwłaszcza jednorodzinnych bu
dynków mieszkalnych, przy jednoczesnej likwi
dacji mostków termicznych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
na przygotowaną powierzchnię stanowiącą pod
stawę ściany, ustawia się płytowe elementy obu
dowy szalunków (1), (2), (3) i (4), elementy
narożnikowe (10) i (11) oraz zamykające ele
menty (9a) i (9b). W przestrzeń ograniczoną
tymi elementami wprowadza się rzędami, równo
legle do wznoszonej ściany, wkłady (5) formu
jące szczeliny pionowe. Zestaw elementów wed
ług wynalazku składa się ze ściennych płyt
(1), (2), (3) i (4), które w konstrukcji swej
,są jednakowe, z narożników zamykających, więk
szego zewnętrznego (11) i mniejszego wewnętrz
nego (10), elementów zamykających (9a) i (9b),
oraz wkładów (5), formujących szczeliny piono
we. Wkłady (5)>mają w górnej części tuleje
stanowiące prowadnice spinających trzpieni
(6) scalających zestaw elementów złączami (7).
Zestaw ma też podpory zespolone łącznikami,
śruby i stabilizujące stożkowe nakrętki.
(7 zastrzeżeń)
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i odcięciu jej od ciśnienia instalacji przepłuczkowej, mierzy się ciśnienie hydrostatycz
ne płuczki w żerdzi wiertniczej. Następnie
ciśnienie to porównuje się z ciśnieniem hy
drostatycznym dla danej długości i kąta nachy
lenia projektowanego otworu. Z różnicy wysoko
ści tych otworów względem poziomu odniesienia
ustala się wielkość odchylenia otworu wiertni
czego od jego założonego toru.
(1 zastrzeżenie)

4(51) E21C

A1(21) 255426

(22) 85 09 17

(71) Jaworznicko-Mikołowskie Zakłady Napraw
cze Przemysłu Węglowego, Katowice
(72) Fels Michał, Krzyżowski Jerzy, Orchel
Stanisław, Otręba Paweł, Sikora Włodzi
mierz, Staniczek Franciszek, Żak Edward
(54) Organ urabiający kombajnu chodnikowego

4(51) E04G

A1(21) .255865

(22) 85 10 21

(71) Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów "Prefebet-Poznan", Poznań
(72) Wysocki Konrad, Pytlakowski Tadeusz,
Sklorz Jan
(54) Forma do produkcji płyt stropowych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania formy, która umożliwia uzyskiwanie zmo
dernizowanych płyt stropowych bez koniczności
wprowadzania zmian w konstrukcji wyciągarek.
Forma według wynalazku charakteryzuje się tym,
że w bokach formy (1) po obu jej stronach
osadzone są wychylenia na osiach (2), segmenty
rdzeni (3) mających kształt wycinka walca.
Forma służy do produkcji płyt stropowych
mających na obrzeżach podłużnych walcowe wgłę
bienia usytuowane równolegle do otworów w pły
tach stropowych.
(1 zastrzeżenie)

4(51) E21B
G01C

A1(21) 256074

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapro
jektowania takiego organu urabiającego, aby
zachodziło bardziej równomierne zużywanie się
urabiających noży w czasie pracy.
Organ urabiający ma kadłub (9) podzielony
na cztery strefy (1, 2, 3, 5 ) , które są stoż
kami ściętymi przylegającymi do siebie wzdłuż
płaszczyzn (b) stanowiących podstawy tych
stożków. Zarysy podstaw stref (1, 2, 3 ; i 5)
leżą na powierzchni paraboloidy o osi (6).
Paraboloida jest określona równością, odleg
łości między płaszczyznami (b) oraz propor
cjami kątów (oC,j, oć2» o^3 i oć^), przy czym
(<t^)i(°Cž)

=1:3,

(oC,):(oC3)

=1:6,

(oC -i); (*£/,) = 1: 9 . Przyramionowy stożek (4)
ma nachylenie pobocznicy pod kątem (A*) z
zachowaniem proporcji (O£,,):(/*M) = 1 : 9 . Może
(7) urabiające są tak osądzone na kadłubie
(9), że ich oś jest wychylona w stronę ostat
niej strefy (5) kadłuba (9) pod narastającym
kątem od wartości 10
do 60

w pierwszej strefie (1)

w ostatniej strefie (5).
(3 zastrzeżenia)

(22) 851031

(71) Katowickie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia
Węgla Kamiennego "Staszic", Katowice
(72) Sapielak Jerzy, Tengler Marian, Jurga
Marian, Kostka Ernest, Chrobak Piotr
(54) Sposób pomiaru i kontroli toru otworu
wiertniczego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opra
cowania sposobu, który umożliwia zwiększe
nie skuteczności odmetanowania złoża.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
w wierconym otworze po zatrzymaniu wiertnicy

4(51) E21C

A3(21) 255603

(22) 85 10 02

(61) 254146
(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "POLMAG",
Centrum Mechanizacji Górnictwa "KOMAG",
Gliwice
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(72) Gębicki Zbigniew
(54) Układ napędowy maszyny górniczej
(57) Przedmiotem wynalazku jest układ napędo
wy maszyny górniczej, której elementem robo
czym jest cięgno lub układ cięgien nieelas
tycznych, przeznaczony do odstawy i transpor
tu kopalin użytecznych, umożliwiający automa
tyczną regulację ruchu maszyny górniczej.
Układ napędowy według wynalazku charakte
ryzuje się tym, że pomiędzy pompą (11) i sil
nikiem hydraulicznym (10) ma zabudowany suwa
kowy sterownik hydrauliczny (27), który w za
leżności od stanu otwarcia zaworu upustowego
(26) otwiera względnie zamyka przepływ oleju
pomiędzy obu gałęziami przewodu (20), przy
czym komora (28) wspomnianego sterownika po
łączona jest ze zbiornikiem oleju (17) poprzez
dwudrogowy zawór suwakowy (31) wyposażony w
element (34).
(4 zastrzeżenia)
4(51) E21C
E21F

A1(21) 255889

(22) 85 10 21

(71) Ogólnokrajowe Gwarectwo Węgla Brunatnego,
Kopalnia Węgla Brunatnego "Bełchatów" w
Budowie, Bełchatów
(72) Majewski Włodzimierz, Napierała Bogusław
(54) Sposób urabiania skarpy stałej w kopalni
odkrywkowej
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienia urabia
nia skarpy stałej, przy której biegnie trasa
przenośnika taśmowego stałego, w kopalni od
krywkowej .
Sposób urabiania charakteryzuje się tym, że
wzdłuż członu wyrównawczego (1) przenośnika
taśmowego przesuwnego (2), z jednej jego stro
ny, na linii jazdy wózka ze stołem załadowczym
(4), formuje się nasyp pochyły (3) o^wzniosie
odpowiadającym pochyleniu członu wyrównawczego
(1). Nasyp (3) wykonuje się zrzucając urobek z
końcowej taśmy podawarki poza człon wyrównaw
czy (1)i z pominięciem wózka ze stołem załadow
czym (4).
Podczas urabiania i profilowania skarpy
stałej (5), w miarę postępu robót, wózek ze
stołem załadowczym (4) przesuwa się po nasypie
(3) wzdłuż członu wyrównawczego (1). Lej zała
dowczy wózka (4) zawsze znajduje się w opty
malnej odległości nad taśmą przenośnika. Przez
cały czas profilowania odcinka skarpy (5) uro
bek jest podawany na przenośnik taśmowy prze
suwny.
(1 zastrzeżenie)
4(51) E21C

A1(21) 255831

(22) 85 10 21

(71) Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo Węglowe,
Kopalnia Węgla Kamiennego "Rymer", Rybnik
(72) Wróblewski Zdzisław, Lipka Julian, Brząkalik Franciszek, Zientek Alojzy
(54) Kombajn węglowy do dwukierunkowego ura
biania pofałdowanych pokładów węglowych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie dwukie
runkowego urabiania pokładów węglowych w ten
sposób, aby zapewnione było podatne prowadze
nie kombajnu w pokładach o nierównym i pofał
dowanym spągu.
Kombajn węglowy charakteryzuje się tym, że
ma dwoje sań kombajnowych (1 i 2), połączonych
ze sobą, pod miejscem połączenia kablowego
ciągnika kombajnowego (6) ze skrzynią apara
turową elektryczną (9), wielozawiasowym
przegubem (3), wykonanym z zawiasów (14),
sprzężonym sworzniem (15), zabezpieczonym
obustronnie rozprężnymi kołkami. Pierwsze
sanie kombajnowe fo) są podparte pod ciągni
kiem kombajnowym (6) na ślizgach podatnych
(12) z bezpiecznikiem kołkowym (17).
(1 zastrzeżenie)

4(51) E21C

A1(21) 259625

(22) 86 05 21

(71) Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakła
dy Badawcze i Projektowe Miedzi "Cuprum",
Wrocław
(72) Janowski Andrzej, Butra Jan, Skowronek
Henryk, Polak Mieczysław, Stępniewski Ja
nusz, Płaskonka Adam, Wanielista Konrad,
Żołyniak Leszek
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4(51) E21F

(54) Sposób eksploatacji bardzo grubych złóż
rud
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania sposobu, który umożliwia wybieranie złóżrud o dowolnej miąższości, zwłaszcza o niere
gularnym zaleganiu spągu złoża.
Sposób eksploatacji według wynalazku polega
na tym, że eksploatowaną partię złoża wybiera
się od dołu do góry, piętrami (I, II) podzie
lonymi na dwie warstwy, najkorzystniej dwupię
trowo z wyprzedzeniem przez piętro dolne (I)
piętra wyżej ległego (II) i likwidacją przes
trzeni wybranej podsadzką, przy czym podział
na piętra (I, II) uzyskuje się rozpoczynając
eksploatację w jego górnej warstwie (W1) pod
stropem zabezpieczanym najkorzystniej obudową
kotwiową i z wyrobisk warstwy górnej (W1) ura
bia się warstwę dolną (W2) tego piętra.
(1 zastrzeżenie)

A1(21) 260153

(22) 86 06' 19

(71) Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakła
dy Badawcze i Projektowe Miedzi "Cuprum",
Wrocław
(72) Żołyniak Leszek, Wanielista Konrad, Dębkowski Rafał, Szczap Józef
(5A-) Cięgnowa tama podsadzkowa
(57) Przedmiotem wynalazku jest cięgnowa, pow
tarzalna tama podsadzkowa przeznaczona do tamo
wania wyrobisk górniczych, zwłaszcza w wąskoprzodkowych systemach wybierania złóż rud.
Konstrukcja tamy nie współpracuje z żadną
obudową stropu, a jej cięgna pionowe (3) są
zamocowane do dwóch poziomych nośnych belek
(6) osadzonych w gniazdach (5) wykonanych w ociosach (1). Jedna belka jest zamocowana pod
stropem (3), zaś druga przy spągu (4), przy
czym belki te są dwuczęściowe, rozłącznie ze
sobą połączone i usztywnione na czas pracy
tamy, za pomocą szybkorozłącznego zamka (7).
(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ F
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
4(51) F02M

A2(21) 259126

(22) 86 04 22

(71) Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J.
Śniadeckich, Bydgoszcz
(72) Moskal Aleksander
(54) Sposób doprowadzenia mieszanki paliwo
wo -powietrznej do cylindra silnika spa-.
linowego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwięk
szenia stopnia odparowania paliwa doprowa
dzanego do cylindrów silnika spalinowego z
zapłonem iskrowym.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
mieszanka paliwowo-powietrzna przepływa przez
urządzenie typu cyklon, do kolektora ssącego
lub bezpośrednio do głowicy cylindra.
(1 zastrzeżenie)

4(51) F02M

A2(21) 259992

(22) 86 06 06

(71) Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J.
Śniadeckich, Bydgoszcz

(72) Ossowski Konstanty
(54) Urządzenie do ujednorodniania składu
mieszanki paliwowo-powietrznej
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania trwałego i skutecznego urządzenia do

Nr 9 (349) 1987

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEG0

29

ujednorodniania składu mieszanki paliwowo-powietrznej.
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje
się tym, że wlot mieszanki (1), komora mie
szania (14) i wylot mieszanki (4) leżą w jed
nej osi, przy czym początek i koniec komory
mieszania (14) jest połączony kanałem krąże
nia (16), a średnica otworu komory mieszania
(14) jest większa od średnicy otworu wlotowe
go (1) i od średnicy otworu wylotowego (4).
(1 zastrzeżenie)

czołową nurnika (6) z płaską powierzchnią
grzybka (7). Stosunek większej średnicy (D)
tłoka (5) do mniejszej średnicy (d) nurnika
(6) wynosi 4:1.
(3 zastrzeżenia)

4(51) F04B
E21D

(54) Zawór kurkowy z elementem zamykającym w
postaci kuli

A1(21) 260494

(22) 86 07 04

(71) Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zak
ład Budowy Kopalń, Lublin
(72) Serafin Władysław, Głowa Henryk
(54) Sposób zabezpieczenia pompy przed znisz
czeniem
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyelimi
nowania zniszczenia przez zacementowanie pompy
stosowanej przy wznoszeniu konstrukcji betono
wych, w środowisku charakteryzującym się sta
łym dopływem wody pod dużym ciśnieniem.
Sposób zabezpieczenia pompy przed zniszcze
niem polega na tym, że wnętrze pompy wypełnia
się substancją plastyczną łatwo rozpuszczalną
w wodzie.
(1 zastrzeżenie)

4(51) F16K

A1(21) 255418

4(51) F16K

A1(21) 256078

(22) 85 01 31

(71) Odlewnie Radomskie, Radom
(72) Kaczmarzyk Krzysztof, Kwarciński Andrzej,
Maciejczyk Mirosław, Piątek Stanisław,
Sinkowski Bronisław, Suskiewicz Ryszard,
Woźniak Jerzy

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uszczel
nienia jedną uszczelką w zaworze dzielonym za
równo elementu zamykającego kulistego, jak i
rury, do której zawór jest mocowany.
W korpusie (5) zaworu wyprofilowane jest
siedlisko (6), a w pokrywie (7) siedlisko (8)
o kształcie zewnętrznego profilu uszczeli
cylindrycznej (1) z kołnierzem (2) mającym
jedną płaszczyznę na średnicy mniejszej płas
ką (3) i drugą na średnicy większej z uformowa
nym wyjęciem (4) w kształcie cylindra.
(1 zastrzeżenie)

(22) 85 09 18

(71) Zakłady Mechaniczne "Tarnów", Tarnów
(72) Gawle Leszek, Michałowski Leszek
(54) Zawór odcinający do zamykania i otwiera
nia przepływu oleju w układach hydra
ulicznych z obiegiem zamkniętym
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji zaworu, w którym będzie
znacznie zmniejszona wielkość zmiany objętoś
ci obwodu hydraulicznego w momencie otwarcia
lub w momencie zamknięcia zaworu.
Zawór charakteryzuje się tym, że tulejka
(1) z gwintem zamocowana, w korpusie (2) przy
pomocy śrub (3) ma wewnątrz przesuwny element
(4), który składa się z .tłoka (5) o większej
średnicy (D) i nurnika (6) o mniejszej śred
nicy (d) i połączony jest stykowo powierzchnią

4(51) F16L

A1(21) 255601

(22) 85 10 02

(71) Przedsiębiorstwo Montażu Instalacji Prze
mysłu Węglowego "MIMET", Mikołów
(72) Pelc Zbigniew, Kasperek Alfred, Hodorowicz Jan, Niesyto Krzysztof, Kois Stanis
ław
(54) Izolowany termicznie segment rurowy prze
wodu wody chłodzącej, a zwłaszcza przewo
du do klimatyzacji dołowej kopalń
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniej
szenia ciężaru segmentu oraz obniżenie kosztów
jego wytwarzania.
Izolowany termicznie segment rurowy według
wynalazku, zawierający dwie współosiowo usytu
owane rury, odizolowane pianką poliuretanową
wypełniającą przestrzeń międzyrurową charakte
ryzuje się tym, że ma rurę zewnętrzną wykonaną
z blachy zwiniętej i zespawanej szczelnym spa
wem podłużnym, zaś na końcach ma przyspawane
do obu rur dwa profilowe pierścienie (3), w
przekroju o kształcie niepełnej Litery "U",
przy czym krótszy bok (4) pierścienia (3) przy-
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spawany jest do wewnętrznej rury a dłuższy bok
(5) do zewnętrznej rury. Nadto pierścienie (3)
mają na obwodzie rozmieszczone symetrycznie
złączki (6) wykonane z wygiętego płaskownika w
przekroju o kształcie litery "U", którego od
gięte końce przyspawane są do pierścieni (3)
oraz w podłużnym boku (5) mają wywiercone ot
wory z naciętym gwintem rurowym, zaślepione
korkami żeliwnymi (8) instalacyjnymi.
(1 zastrzeżenie)

4(51) F16L

A1(21) 256165
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(54) Sposób mocowania osłon pionowych i pochy
łych oraz osłona do zawieszania tym spo
sobem
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapew
nienia szybkiego i skutecznego mocowania osłon
pionowych i pochyłych.
Sposób polega na tym, że dolną krawędź (2)
osłony zbliża się ku dolnej krawędzi (9) kor
pusu (6), mającej co najmniej dwa podłużne wy
stępy (10), a następnie nasuwa się ku górze
podłużne otwory (3) w dolnej krawędzi (2) os
łony na te występy (10), po czym zbliża się
górną krawędź (4) osłony ku korpusowi (6) tak,
aby jej podłużne otwory (5) znalazły się po
nad podłużnymi występami (8) na górnej krawę
dzi (7) korpusu (6) i równolegle do korpusu
opuszcza się osłonę ku dołowi. Osłona ma w
krawędziach dolnej (2) i górnej (4) równomier
nie rozmieszczone co najmniej po dwa podłużne
otwory (3, 5 ) , przy czym długość osłony jest
nieco większa niż odległość między podłużnymi
występami (8, 10) na krawędziach (7, 9) korpu
su (6), powiększona o wysokość występu (8) na
krawędzi górnej (7)' korpusu.
(5 zastrzeżeń)

(22) 84 02 28

(75) Iwanicki Andrzej T., Enskede, SE
(54) Złącza do rur
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji złączki o minimalnej liczn
bie elementów składowych, umożliwiającej
szybkie połączenie, zapewniającej wykonanie
kilku rodzajów połączeń.
Złączka do rur charakteryzuje się tym, że
jej element dociskowy ma osiowo ułożony, wy
stający element zaciskowy (66) z dośrodkowo
ukierunkowanymi, wypuszczonymi kłami (70), do
zacisku na obwodzie rury. Element zaciskowy
składa się z dwóch połączonych ze sobą gwin
tem części (66, 67), które mają ukształtowa
nie zamykające w ich wnętrzu element zaciskowo-uszczelniający (75).
(1 zastrzeżenie)

4(51) F23D

A1(21) 255417

(22) 85 09 18

(71) Politechnika alaska im. W. Pstrowskiego,
Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki
"Energopomiar", Gliwice
(72) Zajdel Antoni, "wilk Ryszard, Błaszczyk
Janusz, Zieliński Zygmunt, Kochel Zbig- niew, Walawski Jacek
(54) Strumieniowy, niskociśnieniowy palnik do
spalania oleju opałowego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji palnika zapewniającej łatwy
zapłon, stabilne spalanie oraz dobre wypalanie
olei opałowych.
Palnik ma kształtkę palnikową (1) stabili
zującą spalanie, usytuowaną współśrodkowo z dy
szą olejową (5) oraz dyszą pary rozpylającej
(6). Stosunek pola (F ) minimalnego przekroju

4(51) F16P
F24H

A1(21) 254435

(22) 85 07 08

(71) Zakłady Sprzętu Grzejnego "Wrozamet",
Wrocław
(72) Bieroński Włodzimierz, Reder Zbigniew,
Falewicz Aleksander

wypływu pary rozpylającej do pola (F ) otworu
wylotowego dyszy olejowej (5) wynosi od 4 do
5* Zewnętrzny kąt wierzchołkowy ( /2) dyszy
olejowej (5) wynosi około 40° a wewnętrzny kąt
wierzchołkowy (^ ) dyszy czynnika rozpylające
go (6) wynosi około 140 . Głębokość (Lu) wysu
nięcia dysz do kształtki (1) wynosi od 0.12 do
0,15 długości (L) tej kształtki. Kąt (o£) roz
warcia kształtki (1) mieści się w granicach od
15° do 20 .

(4 zastrzeżenia)
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A1(21) 255533

(22) 85 09 25

(71) Huta "Florian", Świętochłowice
(72) Dudzik Władysław, Kupka Engelb-ert, Wąwoźny Andrzej, Stachoń Jan, Gorączko Ma
rian, Wylężyk Antoni
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się prostą obsługą oraz łatwością montażu w
szybach górniczych.
Lutnia według wynalazku ma lutniociąg (1),
we wnętrzu którego zawieszony jest za pomocą
liny nośnej (2) i zawiesia (3) teleskop (4),
przy czym górny koniec teleskopu (4) zaopar
trzony jest w prowadnice (6). We wnętrzu te
leskopu (4) za pomocą kabłąków (8) zamocowa
ne ^są przesuwnie liny zawiesia (3), zaś ich
końce są połączone wzajemnie ogniwem zbieżnym
(9). Pomiędzy lutniociągiem (1), a teleskopem
(4) umieszczona jest elastyczna uszczelka (11).
Lutnia służy zarówno do tłoczenia świeżego
powietrza przy budowie szybu jak i też do wy
ciągu pyłów postrzałowych.
(3 zastrzeżenia)

(54) Palnik olejowo-gazowy
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji palnika olejowo-gazowego z
trójstopniowym rozpylaniem do opalania pieców
hutniczych, zwłaszcza pieców martenowskich,
umożliwiającej zwiększenie intensywności wy
miany ciepła pomiędzy płomieniem i wsadem.
Palnik według wynalazku ma umieszczony w
swej osi wzdłużnej rurowy przewód (1) dopro
wadzający tlen, zakończony odpowiednio uksz
tałtowaną dyszą wylotową (6) znajdującą się
wewnątrz dyszy wylotowej (10) palnika, blisko
jego czoła (11). Rurowe przewody (3, 4 r i 5)
doprowadzające olej opałowy, sprężone powiet
rze i gaz ziemny usytuowane są współosiowo
względem przewodu (1), kolejno w kierunku
chłodnicy wodnej (2).
Zawory (13, 14, 15 i 16) zabudowane na
króćcach dolotowych (17, 18. 19 i 20) ruro
wych przewodów (1, 3, 4 i 5) sprzężone są z
układem rewersyjnym opalania pieca w ten spo
sób, że zawory (13, 15 i 16) otwierają się
przed otwarciem, a zamykają się po zamknięciu
zaworu (14) rurowego przewodu (3) doprowadza
jącego olej opałowy. Ponadto rurowy przewód
(4) doprowadzający sprzężone powietrze ma sta
le otwarty króciec (21) o niewielkim przekroju.
Przez dodatkowy króciec (22), w który zaopa
trzony jest rurowy przewód (1) doprowadzający
tlen, wprowadzane jest do palnika sprzężone
powietrze w chwili zamknięcia zaworu (13) lub
w przypadku braku tlenu.
(2 zastrzeżenia)
4(51) F27B
F27D

A1(21) 262116

(22) 86 10 28

(71) Lubuskie Zakłady Termotechniczne "Elterma", Świebodzin
(72) Citkowicz-Jurkiewicz Antoni, Pinio Piotr,
Olejnik Józef
(54) Piec jednokomorowy z płukaniem próżniowym

Rewersyjny uktad opalania
pieca martenowskiego
4(51) F24F
A1(21) 255801

(22) 85 10 15

(71) Gwarectwo Budownictwa Górniczego, Zak
ład Robót Górniczych, Łęczna
(72) Durlak Antoni, Wentlandt Janusz, Szylz
Zenon
(54) Lutnia wentylacyjna
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skons
truowania lutni wentylacyjnej odznaczającej

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji ekonomicznego pieca do grza
nia jasnego wyrobów ze stali i innych stopów w
procesach odpuszczania, wyżarzania i azotowania
jonowego w podgrzewaniem konwekcyjnym.
Piec składa się z obudowy próżnioszczelnej
(1), wewnątrz której znajduje się komora
grzejna (2). Wewnątrz komory grzejnej (2) za
montowane są elektryczne elementy grzejne (3),
chłodnice wodne (4), podpory wsadu (5), kie
rownice obiegu atmosfery (6) oraz wentylatory
(7). Chłodnice wodne wyposażone są w układ
przedmuchania sprężonym powietrzem, zaś obudo
wa próżnioszczelna (1) wyposażona jest w płaszcz
obniżający temperaturę w postaci ekranu (15).
(5 zastrzeżeń)
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wspornik (7), na którego jednym końcu zamoco
wane jest na stałe tłoczysko (8) pierwszego
tłoka (2), zaś na drugim końcu wspornika (7)
zamocowana jest tarcza oporowa (5), na której
suwliwie jest osadzone tłoczysko (6) drugiego
tłoka (3), natomiast sprężyna (4) oparta jest
jednym końcem o tłok (3), zaś drugim końcem o
tarczę oporową (5).
(1 zastrzeżenie)

4(51) F42D

A1(21) 260537

(22) 86 07 08

(71) Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakła
dy Badawcze i Projektowe Miedzi "Cuprum",
Wrocław
(72) Dworakowski Marek, Janowski Andrzej, Dworok Roman
(54) Sposób wyrównywania rozpływu prądu w
strzałowym obwodzie przęodkowym

4 ( 5 1 ) F41B

A1(21) 255932

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania sposobu umożliwiającego zaoszczędzenie
pewnej ilości zapalników elektrycznych przy
górniczych robotach strzałowych.
Sposób charakteryzuje się tym, że w obwód
anteny z mniejszą ilością zapalników elek
trycznych (7) od ilości zapalników w pozosta
łych obwodach, włącza się dodatkowy odcinek
izolowanego, żelaznego przewodu zapalnikowego
(12) o długości równoważnej rezystancji iloś
ci brakujących zapalników w obwodzie tej an
teny, z dopuszczalnym niedoborem od 5 do 15%
2
dla anteny z przewodem o przekroju 1 mm oraz
od 10 do 20% dla anteny z przewodem o prze2
kroju 2,5 mm .
(1 zastrzeżenie)

(22) 85 10 25

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Iwaszko Jerzy, Krawczyk Piotr
(54) Mechanizm sprężający gaz, zwłaszcza w
broni pneumatycznej
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skons
truowania prostego a zarazem wysokosprawnego
mechanizmu broni pneumatycznej. Mechanizm ma

DZIAŁ G
FIZYKA
4(51) G01B

A1(21) 255959

(22) 85 10 25

(71) Akademia Rolnicza, Poznań, Ośrodek Badaw
czo-Rozwojowy Meblarstwa, Poznań
(72) Kien Wojciech, Kortylewski Bolesław,
Miński Kazimierz
(54) Przyrząd do sprawdzania powierzchni pro
filowych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji przyrządu pozwalającej na
dwugraniczne sprawdzanie dokładności wykona
nia różnorodnych profili.
Przyrząd do sprawdzania powierzchni profi
lowych ma głowice z usytuowanymi szeregowo
igiełkami (11, 12, 21) wzajemnie równoległymi
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i przesuwnymi, przy czym górna głowica jest
zamocowana przesuwnie poziomo, a dolna głowi
ca - obrotowo. Przyrząd ma ponadto stolik
(34) z kołkami ustalającymi (35) mocowany
przestawnie wokół osi pionowej.
(3 zastrzeżenia)

Przyrząd według wynalazku charakteryzuje
się tym, że wysięgnik (2) dzielący rurę (1)
przyrządu na wyskalowany miernik (3) oraz uch
wyt (4) jest usytuowany pod kątem prostym w
stosunku do rury (1) przyrządu.
(2 zastrzeżenia)

4 ( 5 1 ) G01B

4(51) G01F

A1(21) 255987

(22) 85 10 29

(71) Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
(72) Runkiewicz Leonard, Kochanowski Józef
(54) Układ do pomiaru odkształcenia elementu
podczas zgrzewania
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożli
wienia prowadzenia bezpośredniego pomiaru od
kształcenia w złączu zgrzewanym.
Układ charakteryzuje się tym, że do rucho
mej elektrody (1) zgrzewarki (1) na umocowaną
końcówkę pomiarową przyrządu czujnikowego (2)
wyposażonego w dowolny przetwornik.
(1 zastrzeżenie)

4(51) G0TC
E21C

A1(21) 255661

A1(21) 255958

(22) 85 10 25

(71) Fabryka Urządzeń Okrętowych "Techmet",
Pruszcz Gdański
(72) Świtała Ryszard
(54) Dozownica płynów
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji dozownicy precyzyjnie dozu
jącej płyny niezależnie od warunków, w jakich
będzie pracować.
Dozownica charakteryzuje się tym,że głowi
ca dozująca jest wyposażona w drążony popychacz (14), regulacyjny wkład (16) i grzybek
(17). Popychacz (14) jest osadzony suwliwie
swoim dolnym końcem w regulacyjnym wkładzie
(16) i połączony za pośrednictwem sprężynowe
go teleskopu ze sworzniem korbowej tarczy osa
dzonej na napędowym wałku. Tarcza ma zagłębie
nie na obwodzie i współpracuje z górnym ramie
niem zapadki osadzonej obrotowo na sworzniu.
Dolne ramię zapadki współpracuje z krańcowym
wyłącznikiem sterującym zespołem sprzęgającym.
Regulacyjny wkład (16) ma dwa gniazda wyposażo
ne w luźno wsunięte pływaczki (26) zakończone
elastycznym kapturkiem. W górne części gniazd
są szczelnie wsunięte tulejki (28). Pod popychaczem (14) jest umieszczony grzybek (17),
którego trzpień (18) osadzony jest suwliwie w
dwustopniowej tulei (19) umieszczonej w stoż
kowej końcówce (30) wylotowej. W dolnym stop
niu tulei (19) osadzona jest suwliwie odcina
jąca przesłona (21) z okienkami (22).
(4 zastrzeżenia)

(22) 85 10 04

(71) Przedsiębiorstwo Geologiczne Budownictwa
Wodnego "HYDROGE0", Kraków
(72) Apostoł Stanisław
(54) Sposób bezpośredniego pomiaru kąta odchy
lenia otworu wiertniczego od kierunku
radialnego dla otworów o kołowym przekro
ju poprzecznym wyrobiska górniczego oraz
przyrząd do stosowania tego sposobu
(57) Sposób pomiaru według wynalazku polega
na tym, że miernik przyrządu wprowadza się do
otworu wiertniczego ruchem obrotowo-posuwistym aż do momentu zetknięcia się wysięgnika z
obudową wyrobiska górniczego, po czym bezpo
średnio na skali miernika odczytuje się wynik
pomiaru.

4(51) G01M

A1(21) 255996

(22) 85 10 28

(71) Zakłady Elektroniczne "ELWRO", Wrocław
(72) Moszczyński Bogumił, Tokarska Anna, Sieczyński Janusz
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(54) Przyrząd do badania wahadła Maxwella
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji przyrządu, przeznaczonego
do badania prawa zachowania energii i wyzna
czania na tej podstawie momentu bezwładności,
zapewniającej poprawną jakość badania i więk
szą dokładność pomiaru czasu ruchu wahadła.
W przyrządzie według wynalazku na wsporniku
górnym (4), zamocowanym nieruchomo na kolum
nie (3), zainstalowany jest mechanizm mocowa
nia i regulowania zawieszenia bifilernego wa
hadła z pokrętłem (8), elektromagnesy (6) słu
żące do podtrzymania badanego pierścienia (11)
w górnym wyjściowym położeniu oraz czujnik
fotoelektryczny górny (7), usytuowany central
nie między rdzeniami elektromagnesów (6). Ma
przesuwnym wsporniku dolnym (5), zaciśniętym
obejmą na obwodzie kolumny (3), zainstalowany
jest czujnik fotoelektryczny dolny (9) oraz
wskaźnik koloru czerwonego (12), umieszczony
na wysokości optycznej tego czujnika. Cba
czujniki połączone są z elektronicznym mier
nikiem czasu (13), umieszczonym na podstawie
przyrządu.
(1 zastrzeżenie)

4(51) G01N

A1(21) 255614

(22) 85 10 01

(71) Zakłady Hutri.czo-Przetwórcze Metali
żelaznych "HUTMEN", Wrocław
(72) Misztak Janina, Misztak Kazimierz

ie-

(54) Elektroda odniesienia do badania roztwo
rów w elektrochemii, zwłaszcza w polaro
graf ii
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania elektrody od/iiesienia do badania roz
tworów w elektrochemii, zwłaszcza w pclarografii.
Elektrodę odniesienia według wynalazku
stanowi płytka metalowa (1), korzystnie mie
dziana, osadzona na izolatorze (2) i ruchomym
ramieniu (3). Płytka (1) jest równocześnie
podstawką do znanej probówki (6) z badanym
roztworem oraz przewodnikiem prądu poprzez
przewód (5) do aparatu.
(2 zastrzeżenia)

4(51) G01N

A1(21) 255602

(22) 85 10 02

(71) Katowickie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia
Węgla Kamiennego "Wieczorek", Katowice
(72) Poturalski Waldemar, Kurek Eugeniusz,
Ragus Eugeniusz, Machul Janusz, Szwaj ca
Tadeusz
(54) Sposób badania wytrzymałości łańcuchów
górniczych i urządzenie do badania wy
trzymałości łańcuchów górniczych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie badania
wytrzymałości górniczych łańcuchów pociągo
wych bezpośrednio w miejscu ich zabudowania.
Sposób wynalazku polega na tym, że łańcuch
pociągowy poddaje się odcinkami próbie roz
ciągania siłą większą od siły naciągu kombaj
nu lecz mniejszą od siły zrywającej ten łań
cuch.
Urządzenie według wynalazku składa się z
dwóch usytuowanych równolegle siłowników hy
draulicznych (1) oraz z osłony (10) i z dwóch
jarzm (2), z których jedno łączy końce spodników a drugie końce wysuwników obu tych si
łowników za pomocą sworzni (3). Jarzma (2) w
środku mają gniazda, a obok nich ucha z prze
tyczkami (6). Natomiast z boków jarzma (2)
mają uchwyty.
(4 zastrzeżenia)

4(51) G01N

A1(21) 255680

(22) 85 10 08

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Grabski Maciej, Klee Andrzej, Kurzydłowski Krzysztof, Psoda Marek, Wyrzykowski
Jerzy, Zieliński Witold
(54) Sposób testowania stopnia wyeksploatowa
nia stali konstrukcyjnych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie testowa
nia stopnia zużycia stali konstrukcyjnych w
instalacjach petrochemicznych, ciepłowniczych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
pomiar siły termoelektrycznej (S) oraz rezys
tancji (R) przeprowadza się w przybliżonej
temperaturze, zaś pomierzone wartości (S) i (ft)
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nanosi się na prostą wzorcową (W), wykreśloną
dla materiału próbki w stanie wyjściowym,
eksploatacji i krytycznym i z położenia punk
tu określającego wartości (S) i Rx) na prostej
wzorcowej (¥) wyznacza się stopień wyeksploa
towania stali konstrukcyjnej badanej instala
cji.
(2 zastrzeżenia)

(54) Sposób pomiaru naprężeń własnych i mi
krotwardosci w warstwie wierzchniej ma
teriałów magnetycznych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożli
wienia prowadzenia pełnej analizy mikropęknięc
i naprężeń własnych z różnych głębokości
warstwy wierzchniej metodą nieniszczącą.
W sposobie według wynalazku badaną warstwę
wierzchnią i magnesującą ją głowicę przemiesz
cza się względem siebie podczas magnesowania
po określonej linii i następnie przemieszcza
się tę warstwę i głowicę pomiarową po tej sa
mej linii, wykonując jednocześnie pomiar siły
elektromotorycznej zaindukowanej w uzwojeniu
głowicy przez namagnesowaną poprzednio tę
warstwę. Znając zależność pozostałości magne
tycznej od naprężeń oraz od mikrotwardosci dla
tego materiału, wyznacza się naprężenia własne,
bądź mikrotwardość tej warstwy wierzchniej.
(2 zastrzeżenia)

4(51) G01N
4(51) G01N

A1(21) 255957

(22) 85 10 25

(75) Duda Ludomir, Warszawa
(54) Elektroda odniesienia, zwłaszcza chlorosrebrowa
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji elektrody zapewniającej
utrzymanie stałego poziomu elektrolitu w ut
worzonych zbiornikach.
Elektroda odniesienia, przeznaczona do po
miarów laboratoryjnych o dużych dokładnościach,
ma korpus zewnętrzny (2) w postaci cylindra,
górnym końcem rozdzielnie połączony z budową
(5) elektrody wewnętrznej (1). W dolnym końcu
korpusu (2) umieszczony jest centrycznie cera
miczny łącznik elektryczny (17). W osi łączników
(17) znajduje się otwór (16) do doprowadzania
elektrolitu do utworzonego zbiornika. U dołu
obudowy (5) umieszczony jest drugi ceramiczny
łącznik (3). W górnym końcu obudowy (5) znaj
duje się uszczelka (8), zamykająca zbiornik
z elektrodą wewnętrzną (1). (3 zastrzeżenia)

4'(51) G01N
A1(21) 256035
(22) 85 10 31
G01L
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Strawiński Leszek
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A1(21) 256040

(22) 85 10 31

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Chochoł Konstanty, Wertyński Andrzej
(54) Przyrząd do pomiaru ściśliwości i odprę
żenia ośrodka rozdrobnionego, zwłaszcza
gruntu
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji przyrządu umożliwiającego
prowadzenie ciągłego pomiaru naprężeń oraz
określenie anizotropowości badanej próbki.
Przyrząd do pomiaru ściśliwości i odpręża
nia ośrodka rozdrobnionego, zwłaszcza gruntu,
ma sztywną, cylindryczną komorę pomiarową (1),
formującą kształt badanej próbki gruntu (6),
wyposażoną od zewnętrznej strony ścianki cy
lindrycznej w wybrania (5) prowadzące do
miejscowego zmniejszenia grubości ścianki (1)
do grubości podlegającej odkształceniu sprę
żystemu pod wpływem wywieranego na próbkę
gruntu (6) nacisku pomiarowego. Nacisk pomia
rowy wywierany jest przez tłok (4)„współpra
cujący z komorą cylindryczną (1).
(4 zastrzeżenia)

4 ( 5 1 ) G01N

A1(21) 256041

(22) 85 10 31

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Chochoł Konstanty, Wertyński Andrzej
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(54) Sposób pomiaru ściśliwości i odprężania
ośrodka rozdrobnionego, zwłaszcza grun
tu oraz przyrząd do pomiaru ściśliwości
i odprężania ośrodka rozdrobnionego,
zwłaszcza gruntu
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożli
wienia prowadzenia ciągłego pomiaru i rejes
tracji naprężenia w kierunku przykładanego
obciążenia oraz zbudowania charakterystyk ma
teriałowych.
Sposób pomiaru ściśliwości i odprężenia
ośrodka rozdrobnionego, zwłaszcza gruntu, w
którym próbka gruntu poddawana jest obciąża
niu w warunkach uniemożliwiających jej boczną
rozszerzalność polega na tym, że naprężenie
gruntu mierzy się bezpośrednio na powierzchni
próbki gruntu w kierunku działania obciążenia
pomiarowego za pomocą co najmniej jednego
przetwornika pomiarowego, korzystnie membra
nowego przetwornika tensometrycznego.
Przyrząd do pomiaru ściśliwości i odpręża
nia ośrodka rozdrobnionego, zwłaszcza gruntu
ma sztywną cylindryczną komorę pomiarową (1)
z tłokiem (4) do wywierania osiowego nacisku
na badaną próbkę. W osi komory pomiarowej (1),
w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku dzia
łania obciążenia pomiarowego przyrząd ma co
najmniej jeden przetwornik pomiarowy, zwłasz
cza membranowy przetwornik tansometryczny,
usytuowany w ściance czołowej (3) tłoka (4)
i/lub w elemencie (2) ograniczającym przes
trzeń komory pomiarowej (1) z przeciwnej stro
ny niż ścianka czołowa tłoka (3).
(6 zastrzeżeń)

go oraz zbudowania charakterystyk materiało
wych będących funkcją obu wielkości pomiaro
wych przy tej samej podstawie czasu.
Sposób pomiaru ściśliwości i odprężania
ośrodka rozdrobnionego, zwłaszcza gruntu pod
dawana jest obciążaniu w warunkach uniemożli
wiających jej boczną rozszerzalność polega na
tym, że mierzy się naprężenia gruntu bezpo
średnio na powierzchni próbki gruntu w kierun
ku działania obciążenia pomia owego za pomocą
co najmniej jednego przetwornika pomiarowego
oraz równocześnie mierzy się naprężenie bada
nej próbki gruntu w kierunku prostopadłym do
kierunku działania obciążenia pomiarowego.
Przyrząd do pomiaru ściśliwości i odpręża
nia ośrodka rozdrobnionego ma sztywną, cylin
dryczną komorę pomiarową z tłokiem do wywie
rania nacisku na badaną próbkę. W osi komory
pomiarowej (1) usytuowany jest co najmniej
jeden przetwornik pomiarowy, zwłaszcza mem
branowy przetwornik tensometryczny (6), któ
rego powierzchnia pomiarowa leży w płaszczyź
nie prostopadłej do kierunku działania obcią
żenia pomiarowego. Natomiast ścianka (2) ko
mory pomiarowej (1) wyposażona jest od zew
nętrznej strony w wybrania (11) prowadzące do
miejscowego zmniejszenia grubości ścianki (2)
do grubości podlegającej odkształceniu sprę
żystemu pod wpływem wywieranego na próbkę
gruntu (9) nacisku pomiarowego. W wybraniach
(11) komory pomiarowej usytuowane są przetwor
niki pomiarowe (10), korzystnie kratowe prze
tworniki tensometryczne.
(9 zastrzeżeń)

4(51) G01N
B22D
4(51) G01N

A1(21) 256042

(22) 85 10 31

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Chochoł Konstanty, Wertyński Andrzej
(54) Sposób pomiaru ściśliwości i odprężania
ośrodka rozdrobnionego, zwłaszcza gruntu
oraz przyrząd do pomiaru ściśliwości i
odprężania ośrodka rozdrobnionego,
zwłaszcza gruntu
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożli
wienia prowadzenia ciągłego pomiaru i rejes
tracji naprężenia w kierunku zadawanego ob
ciążenia oraz w kierunku prostopadłym do nie
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A1(21) 256069

(22) 85 10 31

(71) Instytut Odlewnictwa, Kraków
(72) Grochal Tadeusz, Ryglicki Roman, Wierz
chowski Wojciech
(54) Urządzenie do przewidywania struktury
stopów odlewniczych, zwłaszcza stopnia
sferoidyzacji żeliwa
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji urządzenia pozwalającego obiektywnie przewidzieć strukturę stopu meta
lowego.
Urządzenie ma układ zasilający (1) i układ
pomiarowy (2) połączone elektrodami z formą
(3). Forma (3) ma kształt cylindryczny i cy-
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lindryczny nadlew. Wnęka formy (3) podzielona
jest pionowymi ściankami (5) na trzy części w
ten sposób, że jedna ścianka dzieli wnękę
formy (3) na pół, a druga ścianka (5) dzieli
jedną z połówek na dalsze dwie równe części.
Elektrody układów zasilającego (1) i pomiaro
wego (2) wmontowane są w dno formy (3) w
częściach wyznaczonych przez ściankę (5).
(2 zastrzeżenia)

4(51) G01N

A2(21) 259611

37

przemysłowych, zwłaszcza do szybkiego i do
kładnego pomiaru transmisji światła, elemen
tów optycznych szczególnie silnie rozprasza
jących światło jak na przykład światłowodów.
Układ według wynalazku ma kasetę (4) z wy
miennymi filtrami (5) interferencyjnymi
umieszczoną bezpośrednio za skupiającą so
czewką (3) oraz ma w wejściowym oknie (8) fotometrycznej kuli (7) umieszczoną zasłonę (9)
zawierającą pośrodku matówkę (10). Na matówce
tej jest umieszczony bezpośrednio badany ele
ment optyczny (11).
(2 zastrzeżenia)

(22) 86 05 19

(71) Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaros
ława Dąbrowskiego, Warszawa
(72) Stryszak Edward
(54) Sposób pomiaru stężenia dwutlenku azotu
w powietrzu
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania sposobu umożliwiającego ilościowe
określenie stężenia dwutlenku azotu w powie
trzu bez potrzeby stosowania specjalnie
oczyszczonych gazów dryftowych podawanych z
butli.
Sposób pomiaru stężenia dwutlenku azotu w
powietrzu polegający na'przekształcaniu cząs
teczek dwutlenku azotu zawartych w analizowa
nym powietrzu na ujemne jony w wyniku reakcji
z innymi jonami, utworzonymi w wyniku jonizo
wania powietrza i następnie na oddzieleniu
tych jonów od innych, wykorzystując różne pręd
kości dryftu w polu elektrycznym oraz na pomia
rze amplitudy prądu indukowanego w obwodzie elek
trody zbiorczej przez te jony charakteryzuje
się tym, że do analizowanego powietrza dodaje
się pary reagenta o wyższym powinowactwie do
elektronu niż cząsteczki tlenu, lecz niższym
powinowactwie niż cząsteczki dwutlenku azotu
oraz o większej masie cząsteczkowej niż dwu
tlenku azotu.
(5 zastrzeżeń)

4(51) G01N

A2(21) 259706

(22) 86 05 23

(71) Uniwersytet Łódzki, Łódź
(72) Dolecki Kazimierz, Balcerski Józef, Mi
siak Ewa
(54) Układ do pomiaru współczynnika transmisji
światła
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy
uproszczonego układu przystosowanego do celów

4(51 ) G01N

A2(21) 260358

(22) 86 06 27

(71 ) Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwni
czego, Kraków
(72) Dżuła Stanisław, Kmiecik-Serafin Stanis
ława
(54) Sposób i uchwyty do badania wytrzymałości
połączenia tworzywo spodowe-materiał
wierzchni w obuwiu o spodach i elementach
konstrukcyjno-zdobniczyeh zamocowanych
przez bezpośredni wtrysk tworzywa sztucz
nego na cholewki powyżej grani kopyta
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania sposobu i uchwytów do badania wytrzyma
łości połączenia tworzywo spodowe - materiał
wierzchni w obuwiu o spodach i elementach konstrukcyjno-zdobniczych zamocowanych przez bez
pośredni wtrysk tworzywa sztucznego na cholew
kę powyżej grani kopyta, nadającego się do
stosowania przy użyciu istniejących zrywarek.
Sposób według wynalazku polega na rozwars
twianiu połączeń tworzywo sztuczne - materiał
wierzchni, przez przyłożenie do badanego po
łączenia siły ukierunkowanej tak, aby stanowi
ła siłę normalną do płaszczyzny połączenia,
przy czym badań dokonuje się na próbkach wy
ciętych z badanego obuwia w dowolnych miejscach
na zewnętrznej powierzchni tego obuwia lub
bezpośrednio na badanym obuwiu.
Według wynalazku stosuje się uchwyty jedno
stronne lub dwustronne. Uchwyt jednostronny
składa się z korpusu (1), zamocowanych do nie
go haczyków (2), mających zagięcia w granicach
90 oraz ucha (3) uchwytu. Uchwyt dwustronny
składa się z dzielonego korpusu ( 1 ) o dwóch
częściach obrotowych względem siebie, haczyków
(2 ) zamocowanych do obu części korpusu (1 ) i
o zagięciach mających przeciwne zwroty oraz
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tworzących z pionową częścią tych haczyków
kąt w granicach 90°, dociskającej sprężyny
(4) i ucha (3) uchwytu.
(2 zastrzeżenia)

4(51) G01R

A1(21) 255728
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oraz ( U . ) , przy czym napięcia te po scałkowaniu w zespole całkowania (3) doprowadza się
kolejno za pomocą zespołu sterującego odczytem
(4) poprzez zespół.kojarzący (5) do zespołu
formującego (6), w którym uzyskuje się napię
cie wyjściowe ( U ) oraz ( U ) przeznaczone bez
pośrednio do sterowania wejść X oraz Y znanych
oscyloskopów i rejestrator XY.
(1 zastrzeżenie)

(22) 85 10 09

(71) Instytut Komputerowych Systemów Automa
tyki i Pomiarów, Wrocław
(72) Bobiński Andrzej
(54) Przyrząd do bezpiecznego pomiar u prądu
upływu.
(57) Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do
bezpiecznego pomiaru prądu upływu, przezna
czony do kontrolowania prądu upływu podczas
produkcji i eksploatacji urządzeń elektrycz
nych o I klasie ochronności przeciwporażenio
wej.
Przyrząd charakteryzuje się tym, że ochron
ny przewód (P ) łączący zacisk ochronny (3) z
ochronnym stykiem sieciowego gniazda (2) jest
zwinięty w cewkę, która stanowi pierwotne uz
wojenie pomiarowego przekładnika (4).
(1 zastrzeżenie)

4(51) G01R

A1(21) 255805

4 ( 5 1 ) G01R

A1(21) 255826

(22) 85 10 18

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "PREDOM",
Warszawa
(72) Zawadzki Tadeusz, Starczewski. Marek
(54) Przyrząd do wykrywania zwarć międzyzwojowych, zwłaszcza w twornikach silników
komutatorowych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania przyrządu o prostej budowie, umożliwia
jącego wykrycie nawet pojedynczego zwartego
zwoju. W przyrządzie według wynalazku genera
tor (G) dużej częstotliwości jes^; połączony
ze wzmacniaczem mocy (W), którego wyjście po
łączone jest z pierwotnym uzwojeniem trans
formatora impulsowego (l). Uzwojenie wtórne
tego transformatora (T) przyłączone jest do
dwóch przeciwległych wycinków (A, B) komuta
tora, natomiast do dwóch wycinków (C, D ) , le
żących w płaszczyźnie prostopadłej do płasz
czyzny przechodzącej przez wycinki (A, B) po
łączone z transformatorem (T), włączony jest
układ detekcyjny (UD) wykrywający zwarcia w
wirniku.
(1 zastrzeżenie)

(22) 85 10 17

(71) Instytut Energetyki, Warszawa
(72) Wróblewski Juliusz, Barański Jacek
(54) Sposób wyświetlania lub wykreślania wy
kresów wektorowych napięć sinusoidalnie
przemiennych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania sposobu wyświetlania na ekranie oscy
loskopu lub wykreślania za pomocą rejestrato
ra XY wykresów wektorowych określonej liczby n
napięć sinusoidalnie przemiennych o identycz
nych lub zbliżonych częstotliwościach.
W sposobie według wynalazku każde z napięć
wejściowych sinusoidalnie przemiennych (U.),
za pośrednictwem sterowanych przez zespół tak
tujący (1) przełączników w zespole rozwidlają
cym (2) rozdziela się na dwa napięcia (U. )

4(51) G01R
H02H

A2(21) 260006

(22) 86 06 09

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im. Gen. A. Za
wadzkiego, Opole
(72) Hickiewicz Jerzy, Wach Piotr, Szymaniec
Sławomir
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(54) Sposób wykrywania zwarć i niedoborów uzwojeń stojana silnika indukcyjnego oraz
ukłaa diagnostyczny i sterujący zabez
pieczeniem tego silnika
(57) Sposób polega na tym, że w czasie pracy
silnika mierzy się pośrednio pasmowe charak
terystyki częstotliwościowe momentu elektro
magnetycznego silnika przez pomiar pasmowych
charakterystyk częstotliwościowych stycznej
prędkości drgań silnika pod kątem stwierdze
nia występowania w charakterystykach często
tliwościowych dominant o częstotliwościach
charakterystycznych dla zwarć uzwojeń stoja
na i niedoborów uzwojeń stojana.,
W układzie sygnał z akcelerometru (1)
poddawany jest całkowaniu w układzie (2), a
następnie w czterech torach pomiarowych od
filtrowaniu w filtrach (3, 7, 10, 13),
uśrednieniu i zmierzeniu w układach (4, 8,
11, 14) i porównaniu z wartościac odniesienia
w układach (5, 9, 12, 15).
Układem wspólnym dla wszystkich torów
jest układ sygnalizacji stanu (6).
(2 zastrzeżenia)
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i pomiaru w układach (4, 8) oraz porównanie w
układach (5, 9) z wielkością zadaną. Układem
wspólnym i zarazem końcowym dla obydwu torów
pomiarowych jest układ sygnalizacji stanu (6),
to znaczy układ, który informuje o stanie
klatki silnika.
(2 zastrzeżenia)

4(51) G01R

A2(21) 260325

(22) 86 06 27

(71) Zakłady Podzespołów Radiowych "Omig",
Warszawa
(72) Kaliszek Bogusław
(54) Urządzenie do sortowania płytek kwarco
wych na częstotliwość
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania urządzenia łatwego w obsłudze.
Urządzenie do sortowania składa się z po
dajnika (6) oraz zespołu (7) rozdzielającego
płytki na grupy, przy czym pomiędzy nimi
znajduje si-ę mechanizm rozdzielania i podawa
nia płytek kwarcowych, który stanowi płyta
(1) z suwakiem (2), nad którym osadzony jest
zasobnik (3). Suwak (2) w przedniej części ma
gniazdo (4) i połączony jest ramieniem (5)
mechanizmu mimośrodowego (8). (1 zastrzeżenie)

4(51) G01R
H02H

A2(21) 260007

(22) 86 06 09

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im. Gen. A. Za
wadzkiego, Opole
(72) Mickiewicz Jerzy, Wach Piotr, Szymaniec
Sławomir
(54) Sposób wykrywania wad i uszkodzeń klatek
silników indukcyjnych oraz układ diagnos
tyczny i sterujący zabezpieczeniem silni-

ką .

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania sposobu wykrywania wad i uszkodzeń kla
tek silników indukcyjnych oras budowy układu
diagnostycznego i sterującego zabezpieczeniem
silnika.
Sposób polega na tym, że w czasie pracy
silnika mierzy się pasmowe charakterystyki
częstotliwościowe chwilowej mocy pod kątem
stwierdzenia występowania w widmie dominant o
częstotliwościach charakterystycznych dla wad
i uszkodzeń klatek na poziomie właściwym dla
danej wady i uszkodzenia. Ma tej podstawie
diagnozuje się silnik i steruje jego zabez
pieczeniem.
W układzie według wynalazku sygnał typu
napięciowego proporcjonalny do wartości chwi
lowej prądu stojana i drugi sygnał typu na
pięciowego proporcjonalny do wartości chwilo
wej napięcia stojana wymnaża się przez siebie
w układzie mnożącym (1) i uzyskuje sygnał ty
pu napięciowego proporcjonalny do wartości
chwilowej mocy. Sygnał ten następnie jest po
dawany na dwa tory pomiarowe, w których pod
dawany jest odfiltrowaniu w filtrach (2, 3,
7 ) . W kolejnym etapie ma miejsce uśrednianie

4(51) G03D

A2(21) 260287

(22) 86 06 26

(71) Politechnika Łódzka, Zakłady Przemysłu
Bawełnianego im. Feliksa Dzierżyńskiego
"ESKIMO", Łódź
(72) Szosland Janusz, Graczyk Józef, Snycer
ski Marek
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(54) Układ czujnika wątku w krośnie chwytako
wym
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania prostego układu czujnika, zapewniające
go usunięcie błędów powodowanych zrywem oraz
niedolotem wątku.
Układ czujnika wątku w krośnie chwytakowym
wyposażony w element łącznikowy, w postaci
znanego zacisku wątku, usytuowanego w pobliżu
osądni chwytaka wątku, złożony z obudowy oraz
ruchomego pręta przechodzącego przez ramiona
obudowy, zakończonego z jednej strony stopką
zaciskową przechwytującą i przytrzymującą wą
tek i dociskaną do obudowy za pomocą sprężyny
nałożonej na pręt, której jeden koniec jest
oparty o wewnętrzną powierzchnię ramienia
obudowy, a drugi koniec jest połączony z ogra
nicznikiem osadzonym na pręcie charakteryzuje
się tym, że od obudowy (1) elementu łączniko
wego jest doprowadzony jeden z biegunów pros
townika (7), którego drugi biegun jest połą
czony poprzez wyłącznik (8) zasilania układu,
sterowany dźwignią wyłączającą krosno oraz
człon opóźnienia (9) połączony z jednym-z za
cisków uzwojenia elektromagnesu (10) wyłącza
jącego krosno, usytuowanego w pobliżu wałka
czujnikowego (11) krosna, przy czym drugi za
cisk uzwojenia elektromagnesu (10) jest połą
czony ruchomym prętem (2) elementu łączniko
wego.
(1 zastrzeżenie)'

4(51) G05D
F24D

A1(21) 256038
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jest regulator przepływu, którego wielkościązadaną jest wielkość wyjściowa (14) regulato
ra nadrzędnego (15), i który steruje elemen
tem wykonawczym.
(5 zastrzeżeń)

4(51) G05F

A1(21) 255751

(22) 85 10 11

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Sta
szica, Kraków
(72) Rzadkosz Sławomir, Mickowski Maciej,
Stopa Marek
(54) Sposób zasilania układu sterowania zasi
lacza impulsowego oraz układ zasilania
układu sterowania zasilacza impulsowego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania sposobu i układu zasilania, pozwalają
cych na zwiększenie sprawności zasilacza im
pulsowego.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
układ sterowania zasila się wstępnie impulsem
napięcia o amplitudzie i energii wystarczają
cych do zainicjowania pracy zasilacza impulso
wego, a następnie z jednym napięć wyjściowych
zasilacza impulsowego.
Układ według wynalazku ma rezystor (R1) po
łączony szeregowo z kondensatorem (C), których
punkt wspólny jest połączony poprzez łącznik
(1) z punktem wspólnym rezystora (R2) i stabi
lizatora napięcia (2), połączonych szeregowo.
(2 zastrzeżenia)

(22) 85 10 21

(71) Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów "MERA-PIAP", Warszawa
(72) Serwach Andrzej
(54) Kaskadowy układ automatycznej regulacji
węzła cieplnego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania takiej konstrukcji układu kaskadowego,
która zastosowana w węzłach dużej mocy nie
będzie powodować dużych zakłóceń w pracy sie
ci cieplnej.
Kaskadowy układ automatycznej regulacji
węzła cieplnego, stosowany w komunalnych sie
ciach centralnego ogrzewania, według wynalaz
ku charakteryzuje się tym, że regulator nad
rzędny (15) jest regulatorem temperatury ciąg
łego działania, a regulatorem podrzędnym (12)

4(51) G07C

A1(21) 254661

(22) 85 07 24

(75) Adamiak Tadeusz, Warszawa
(54) System typowania i przyrząd do typowania,
zwłaszcza gier liczbowych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji przyrządu eliminującego ręcz
ne wypełnianie kuponów gier liczbowych.
Przyrząd stanowi korpus (1), w którym są
zawieszone sprężyście dna gniazd (5) wyposażo
ne z drugiej strony w stopki (6) z krzyżykami
imitującymi skreślenie na kuponie, wymagane w
grach. W dnách gniazd (5) układają się kulki
(3), dociskające stopki (6) za pomocą płytki
(4) po zaciśnięciu zacisków (2).
(2 zastrzeżenia)
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zespołu (5) programowanych dzielników, a do
innego wejścia tego zespołu (5) programowanych
dzielników jest dołączony generator (6) wzorca
czasu, natomiast do jego wyjścia jest dołączo
ny rejestrator (4).
(3 zastrzeżenia)

4(51) G09B
G01H

A1(21) 255242

(22) 85 09 02

(75) Lebiedowicz Andrzej, Miśkowiec Czesław,
Kraków
(54) Analizator dźwięków, zwłaszcza do naucza
nia mowy

4(51) G07C

A1(21) 255589

(22) 85 08 28

(71) Instytut Lotnictwa, Warszawa
(72) Nowak Krzysztof
(54) Sposób i urządzenie do pomiaru umownego
czasu pracy mechanizmu, zwłaszcza, silnika lotniczego
(57) Wynalazek rozwiązuje problem uproszczenia
pomiaru umownego czasu pracy mechanizmu.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
dzieli się znaną funkcję resurs-obciążenie na
przedziały odpowiadające charakterystycznym
stanom obciążenia mechanizmu, przyjmuje się
dla tych przedziałów współczynnik zmiany re
sursu k, w stosunku do resursu jednego wybra
nego przedziału funkcji i koduje się w odpo
wiednim programatorze wartość U elektryczną
odpowiadającą obciążeniu oraz wartość współ
czynnika k zmiany resursu każdego przedziału.
Natomiast podczas pracy mechanizmu, analogowy
sygnał U, elektryczny, proporcjonalny do ob
ciążenia w danej chwili, wprowadza się do
tego programatora, gdzie jest porównywany z
zakodowaną w jego układach wartością U elektrycz
ną. Z chwilą zrównoważenia się obu wartości
odpowiadający im zakodowany współczynnik zmia
ny resursu jest wykorzystywany na drodze elektronicznej do wybierania odpowiedniej szybkoś
ci zliczania jednostek czasowych.
Urządzenie według wynalazku ma programator
(1) wejściem połączony z badanym mechanizmem
(M), a wyjściem - z wejściera programowanego
generatora (2) podstawy czasu, do którego
wyjścia jest dołączony poprzez zespół (3)
dzielników rejestratorów (4).
Odmienna postać urządzenie według wynalazku
ma programator (1) wejściem połączony z wejściem

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przetwa
rzania dźwięków na obraz graficzny, pozwalają
cego na wykorzystanie wzroku dla nauki mowy
dzieci niedosłyszących.
Analizator dźwięków ma blok analizujący,
który składa się z gniazda wejściowego (1) po
łączonego z przedwzmacniaczem (2) i regulato
rem czułości (3), zespołu filtrów (4) środkowoprzepustowych, z których każdy ma połączony
z nim prostownik (5) i filtr (6) dolnoprzepustowy, multipleksera (7) oraz przetwornika analogowo-cyfrowego (8). Analizator ma również
blok wyświetlania, który składa się z demultipleksera (11) połączonego z ekranem (13).
Pomiędzy przetwornikiem analogowo-cyfrowym
(8) a demultiplekserem (11) umieszczony jest
blok pamięci, który składa się z układa
"1/10" (14) pamięci (9) i sumatora (10) oraz
układu sterującego (12), który połączony jest
z multiplekserem (7), demultiplekserem (11) i
pamięcią (9).
(2 zastrzeżenia)

4(51) G10K

A2(21) 2595Q2

(22) 86 05 13

(71) Zakłady Radiowe "Diora", Dzierżoniów
(72) Smolak Czesław, Kazimierski Aleksander,
Grzymała Bogumiła, Kardél Marian
(54) Układ elektroakustyczny
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania układu o uproszczonej konstrukcji.
Przedmiotem wynalazku jest układ elektro
akustyczny stosowany w zestawach muzycznych.
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Ukł^d elektroakustyczny według wynalazku
charakteryzuje się tym, że poza korektorem
(K) i łącznikiem (Ł) ma tylko jeden wtórujący
separator (S) i wyłącznie jeden wzmacniacz
mocy (W), przy czym kontakt (3) łącznika (Ł)
połączony jest z wejściem (c) korektora (K),
którego wyjście (d) podłączone jest do kon
taktu (6) łącznika (Ł), jego kontakt (2) do
łączony jest do wyjścia (b) wtórującego sepa
ratora (S). Zwarte są ze sobą kontakty (1) i
(4) łącznika (Ł), a jego kontakt (5) połączo
ny jest zarówno z wyjściem (N) do nagrywania
na magnetofon, jak też poprzez potencjometr
(R) Z wejściem (e) wzmacniacza mocy (W).
(1 zastrzeżenie)

4(51) G11B

A1(21) 255954

4($1) G11C
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A1(21) 254922

(22) 85 08 07

(71) Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych
POLON, Zakład Aparatury Elektronicznej,
Warszawa
(72) Białecki Piotr, Kobus Marian
(54) Układ bloku półprzewodnikowej pamięci
operacyjnej
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania układu o prostej konstrukcji, mającego
zastosowanie jako pamięć operacyjna oraz jako
pamięć Zespołu Displeya np. UWI-08 w systemie
HINDUKUSZ.
Układ według wynalazku ma dekoder rozkazów
(1), multiplekser rozkazów (2), multiplekser
danych wyjściowych (3), multipkelkser danych
adresu (4), rejestr danych (5), rejestr adre
su (6), pamięć półprzewodnikową (7), inwerter
wyjściowy (8), bramki wyjściowe (9) oraz złą
cze (10) łączące układ z Zespołem Displeya
np. UWI-08 1 złącze (11) łączące układ z ma
gistralą kasety cyfrowej. Opisany układ ma
zastosowanie w systemie HINDUKUSZ do kontroli
parametrów wewnątrz reaktora elektrowni jąd
rowej.
(1 zastrzeżenie)

(22) 85 10 25

(71) Łódzkie Zakłady Radiowe, Łódź
(72) Rzetelski Zdzisław, Wolnicki Kazimierz.
(54) Podpora ramienia gramofonowego do pomia
ru charakterystyki rezonansowej tego ra
mienia
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania podpory ramienia gramofonowego, stoso
wanej w czasie pomiarów charakterystyki rezo
nansowej tego ramienia.
Podpora ramienia jest zbudowana z podstaw
ki (1) z pryzmatycznym rowkiem (2) i wspornika
(3) o trapezowym kształcie z ostrzem (4).
Wspornik (3) swoim ostrzem (4) jest ustawiony
w rowku (2) podstawy (1) i stanowi podporę
igły przetwornika elektroakustycznego gramo
fonowego ramienia (7).
(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ H
ELEKTROTECHNIKA
4(51) H01F

A1(21) 255289

(22) 85 09 06

(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji,
Warszawa
(72) Niemyjski Wacław

(54) Szerokopasmowe przejście transformatorowe
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania dwustopniowego przejścia transformatoro
wego z prowadnicy falowej z podstawowym rodza
jem fali H A Q na prowadnicę falową z rodzajem
fali TEM.
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Szerokopasmowe przejście transformatorowe,
składające się z odcinka linii falowodowej i
odcinka prowadnicy z rodzajem fali TEM, w
szczególności współosiowej oraz półfalowego
odcinka falowodu grzbietowego, charakteryzuje
się tym, że sprzężenie pomiędzy prowadnicą
(1) z rodzajem fali EL Q a prowadnicą (2) z
rodzajem fali TEM jest usytuowane w obszarze
odcinka falowodu grzbietowego z odcinkiem li
nii płaszczowej o rodzaju fali TEM, korzyst
nie linii paskowej, której płaszcz zewnętrz
ny stanowią grzbiety falowodou o długości wy
noszącej w przybliżeniu \ Q / 4 , do ściany zaś
jednego z grzbietów jest przyłączony początek
linii płaszczowej, której drugi koniec jest
przyłączony do wewnętrznego przewodu prowad
nicy (2) z rodzajem fali TEM, połączonej z
falowodem poprzez otwór w ścianie zamykającej
poprzecznie odcinek falowodu grzbietowego,
przy czym impedancje falowodu grzbietowego i
odcinka prowadnicy (2) z rodzajem fali TEM są
dobrane jak dla dwustopniowego transformatora
impedancji dopasowującej impedancje charakte
rystyczne sprzęgniętych prowadnic.
(1 zastrzeżenie)

4(51) H02H

43

A1(21) 255665

(22) 85 10 04

(71) Dąbrowskie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia
Węgla Kamiennego "Siemianowice", jSiemianowice
(72) Jelonek Jan, Leś Stanisław, Klabisz Piotr,
Ciszyński Stanisław, Gebauer Klaudiusz,
Piotrowski Jan, Kożdoń Leon
(54) Sposób pomiaru skuteczności nastawy za
bezpieczeń prądowych półprzewodnikowej
stacji prostownikowej oraz przyrząd do
stosowania tego sposobu
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pomiaru
skuteczności nastawy zabezpieczeń prądowych
półprzewodnikowej stacji prostownikowej,

4(51) H01P

A1(21) 254094

(22) 85 06 20

(71) Polska Akademia Nauk, Zakład Aparatury
Mikrofalowej "Wilmer", Warszawa
(72) Andrzej Piotrowski
(54) Symulator sygnału Dopplera
(57) Celem wynalazku jest skonstruowanie sy
mulatora umożliwiającego wytwarzanie sygnału
fali elektromagnetycznej, którego częstotli
wość jest przesunięta o pewną kontrolowaną
wartość w stosunku do częstotliwości sygnału
doprowadzanego (fali padającej).
Symulator sygnału Dopplera stanowi pro
wadnicę falową (3) zwiniętą po łuku w postaci
niepełnego okręgu o promieniu (R1), stanowią
cym promień najmniejszego łuku krzywizny pro
wadnicy falowej (3) ze szczeliną wzdłuż całe
go odcinka tej prowadnicy, biegnącego po łuku
z wprowadzonym przez szczelinę do wnętrza
prowadnicy falowej co najmniej jednym obiek
tem odbijającym (2) osadzonym w osi (0) łuku
prowadnicy falowej obrotowo. Promień (R2)
okręgu, po którym porusza się krawędź obiektu
odbijającego (2) spełnia warunek R2^-R1.
Symulator znajduje zastosowanie w pomia
rach takich urządzeń jak mieszacze mikrofalo
we, generatory, wzorce częstotliwości oraz
jako pomoc naukowa pozwalająca na demonstrowa
nie zjawiska Dopplera.
(3 zastrzeżenia)
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zwłaszcza przewoźnej, automatycznej stacji
prostownikowej do zasilania górniczych urzą
dzeń dołowej trakcji elektrycznej.
Przyrząd do pomiaru skuteczności nastawy
zabezpieczeń zawiera bocznik (Bo) połączony z
wyjściowym zaciskiem (c) oraz z punktem
wspólnym równolegle połączonych gałęzi. Każda
gałąź zawiera tyrystor (Ty1, ..., TyN) połą
czony szeregowo z rezystorem (Rdl, ..., Rdn),
który z kolei jest połączony równolegle z
drugim zaciskiem wyjściowym (d) przyrządu.
Bramki tyrystorów (Ty1, ..., TyN) są połą
czone równolegle z układem wyzwalania (6) ty
rystorów oraz poprzez zestyki (Pi, ..., PN) z
katodami odpowiadających im tyrystorów (Ty1,
..., TyN). Zaciski pomiarowe bocznika (Bo) są
połączone z układem pomiarowym (7), który
jest połączony z cyfrowym panelem odczytowym
(8).
¥ sposobie według wynalazku, za pomocą
dwójnika biernego (2) włączonego do zacisków
(a, b) stacji prostownikowej (1), wymusza się
przepływ pojedynczego impulsu prądowego w ob
wodzie stacji prostownikowej (1) zawierającym
wyłącznik szybki (3) z wyzwalaczem nadprądowym (4) i zabezpieczeniem różniczkującym (5).
Następnie mierzy się wartość szczytową impul
su prądowego i wyznacza wartość prądu pobudza
jącego wyzwalacz napięciowy (4) wyłącznika
szybkiego (3) oraz wartość szybkości narasta
nia w czasie prądu pobudzającego zabezpiecze
nie różniczkujące (5).
(2 zastrzeżenia)

4(51) H02K

A1(21) 255705
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lobiegowego osadzony jest dodatkowo wirnik
tarczowy (3) wykonany z materiału niemagne
tycznego, o dobrej przewodności elektrycznej.
Wokół wirnika tarczowego (3) na średnicy (d),
równolegle do niego, po jednej lub po obu
stronach naprzeciw siebie rozmieszczone są
wzbudniki liniowe indukcyjne pola (4). Wzbud
niki (4) zamocowane są do wspólnej kołnierzo
wej tarczy łożyskowej (5) silnika (1).
(2 zastrzeżenia)

4(51) H02M
H02P

A1(21) 255711

(22) 85 10-10

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(7.2) Michalski Włodzimierz, Koczara Włodzi
mierz, Sadowski Krzysztof, Patejuk Mi
kołaj
(54) Kaskadowy układ napędowy stałej mocy ze
sterownikiem prądu w pośredniczącym ob
wodzie prądu stałego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie napędu
pomp i wentylatorów.
W układzie według wynalazku wyjście ste
rownika prądu w pośredniczącym obwodzie prądu
stałego (ST) jest połączone z silnikiem prądu
stałego (SPS).
(2 zastrzeżeń1^N

(22) 85 10

(71) Zakład Maszyn Elektrycznych "EMA-INDUKTA", Bielsko-Biała
(72) Koniorczyk Leon
(54) Wielobiegowy silnik indukcyjny o dużym
przełożeniu obrotów
(57) Przedmiotem wynalazku jest wielobiegowy
silnik indukcyjny o dużym przełożeniu obrotów,
umożliwiający uzyskanie prędkości obrotowej
niższej od prędkości odpowiadającej 16-tu pa
rom biegunów.
Silnik według wynalazku charakteryzuje się
tym, że na wale (2) silnika indukcyjnego klat
kowego lub pierścieniowego (1) jedno lub wie-

4(51) H02M
H02P

A1(21) 255713

(22) 85 10 10

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Koczara Włodzimierz, Michalski Włodzi
mierz
(54) Układ adaptacyjny kaskady skompensowanej
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pracy
łączników tyrystorowych przy zmniejszonych
prądach obciążenia.
W układzie według wynalazku wspólny zacisk
grupy katodowej prostownika wirnikowego (PW)
jest połączony z anodą-tyrystora (T1), które
go katoda jest połączona z anodą, łącznika ty
rystorowego (ŁT2), zaś katoda tego łącznika
(ŁT2) poprzez element indukcyjny (L2) jest
połączona ze wspólnym zaciskiem grupy anodo
wej prostownika (PW). Ponadto wspólny zacisk
grupy katodowej prostownika (PW) jest połą
czony poprzez element indukcyjny (Li) z anodą
łącznika (ŁT1), którego katoda jest połączona
z anodą tyrystora (T2), a katoda tego tyrys
tora (T2) jest połączona ze wspólnym zaciskiem
grupy anodowej prostownika (PW). Anoda łącz
nika (ŁT1) połączona jest również poprzez ele
ment prostowniczy (D1) oraz element (C1) z
katodą łącznika (ŁT1). Anoda łącznika (ŁT2)
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jest połączona poprzez element pojemnościowy
(C2) z anodą elementu prostowniczego (D2),
którego katoda jest połączona z katodą łączni
ka (ŁT2), Pomiędzy katodą łącznika (ŁT1) oraz
anodą łącznika (ŁT2) włączony jest element
prostowniczy (D3). Ponadto katoda elementu
prostowniczego (D1) połączona jest poprzez
element indukcyjny (L3) z dodatnim wejściem
stałoprądowym przekształtnika sieciowego (PS),
którego ujemne wejście jest połączone z anodą
elementu prostowniczego (D5) oraz z anodą
elementu prostowniczego (D2), zaś katoda ele
mentu prostowniczego (D5) jest połączona ze
wspólnym zaciskiem katody łącznika tyrystoro
wego (ŁT1).
(4 zastrzeżenia)
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Magnetyczny potrajacz częstotliwości i licz
by faz ma transformator wielouzwojeniowy (1),
którego rdzeń stanowi rama składająca się z
dwóch rdzeni trójkolumnowych połączonych wspól
nym jarzmem, ze szczelinami powietrznymi w
środkowych kolumnach. Cztery sekcje (a^x.,
a 2 Xp, a 7 x^, a,x,) uzwojenia pierwotnego trans
formatora (1) umieszczone na kolumnach zew
nętrznych i środkowych, połączone ze sobą
szeregowo i podłączone do jednofazowej sieci
napięcia przemiennego.
Natomiast sekcje (a^x,-, ,-a^-x^, a x_) uzwoje
nia wtórnego umieszczone są na pozostałych ko
lumnach zewnętrznych oraz na wspólnym jarzmie
i połączone są w trójkąt, z którego wierzchoł
ków wyprowadzone są zaciski wyjściowe (R, £,
a
T ) , na które włączone są sekcje (a„x , qXq>
a

x

m l o ) uzwojenia transformatora trójkolumnowe-

go (2) połączone w trójkąt z równolegle włą
czonymi kondensatorami (5, 6, 7) tworzącymi
równoległe obwody rezonansowe.
(1 zastrzeżenie)

4(51) H02M

A1(21) 255778

(22) 85 10 15

(71) Instytut Energetyki, Warszawa
(72) Wróblewski Juliusz, Kuran Zygmunt
(54) Sposób przekształcania mocy prądu stałego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania sposobu pozwalającego na regulację mo
cy bez strat i zapewniającego bezprądowe
przełączanie zespołu odbiorczego.
W sposobie według wynalazku cykl przekształ
cania rozpoczyna się od wysterowania tranzys
tora przełączającego, a po wymuszeniu przez
zespół rezonansowo-diodowy w zespole odbiorczym
prądu o kształcie zbliżonym do połówki sinu
soidy, następuje przerwa bezprądowa, przy czym
czas trwania tej przerwy uzależnia się od za
potrzebowania na moc i w czasie tym powoduje
się zablokowanie tranzystora przełączającego,
a następnie wysterowuje się drugi tranzystor
dla przeciwnego kierunku prądu, uzyskując po
nowne wymuszenie przez zespół rezonansowo-diodowy w zespole odbiorczym prądu o kształ
cie zbliżonym do połówki sinusoidy oraz pow
rót do stanu początkowego, umożliwiającego
rozpoczęcie następnego cyklu przekształcania.
Dzięki zastosowaniu sposobu według wyna
lazku uzyskuje się zasilacze o b. wysokiej
sprawności energetycznej, co zmniejsza na
grzewanie elementów, zwiększa niezawodność
pracy i wpływa na zmniejszenie gabarytów.
(2 zastrzeżenia)

4(51) H02M

A1(21) 255855

(22) 85 10 18

(71) Politechnika Lubelska, Lublin
(72) Nafalski Andrzej
(54) Magnetyczny potrajacz częstotliwości
i liczby faz
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania magnetycznego potrajacza częstotliwości
i liczby faz, prostego w konstrukcji i eksplo
atacji.

4(51) H03B

A1(21) 255734

(22) 85 10 09

(71) Politechnika Poznańska
(72) Portalski Marek, Lencznerowicz Krzysztof
(54) Układ generatora dwóch częstotliwości z
pomiarem częstotliwości różnicowej
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania układu do generowania dwóch prądów si
nusoidalnie zmiennych, umożliwiającego pomiar
częstotliwości różnicowej.
Układ generatora składa się z dwóch źródeł
sygnału (GK i GP) oraz licznika (L) często
tliwości różnicowej. Pierwsze źródło sygnału
(GK) stanowi wysokostabilny generator impul
sów, którego wyjście jest połączone pośrednio,
poprzez dzielnik częstotliwości (N1) i układ
kształtowania sinusoidy (P1), z zaciskiem
wyjściowym (Wy1) układu, oraz jednocześnie,
poprzez trzeci dzielnik częstotliwości (N3), z
wejściem układu sterującego (ST) licznika (L).
Z kolei drugie źródło sygnału (GP), które
stanowi generator impulsów przestrajalny w
górę, jest połączone pośrednio, poprzez drugi
dzielnik częstotliwości (N2) i drugi układ
kształtowania sinusoidy (P2), z drugim zacis
kiem wyjściowym (Wy2) układu, oraz jednocześ
nie z pierwszym wejściem bramki (B) licznika
(L). W liczniku tym, pomiędzy cztery wyjścia
układu sterującego (ST), a wyświetlacz (W),
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są włączone równolegle cztery dekady (D1, D2,
D3 i D4) oraz zespół dekoderów (DK), zaś pią
te wyjście tego układu jest połączone poprzez
bramkę (B) z wejściem pierwszej dekady liczą
cej (D1).
(1 zastrzeżenie)
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(3) jest poprzez bufor 4 przyłączony do prze
twornika cyfrowo-analogowego (5), mającego na
wyjściu dołączony filtr dolno-przepustowy (6),
wyjście którego jest przyłączone do wejścia
modulatora kąta (7), mającego wyjście (WY)
transmisji danych cyfrowych z układu. Układ
zegarowy (9) jest równolegle przyłączony do
drugiego wejścia bufora (4). (1 zastrzeżenie)

4(51) H03F

A1(21) 255735

(22) 85 10 09

(71) Politechnika Poznańska, Poznań
(72) Portalski Marek
(54) Wzmacniacz mocy prądu przemiennego

4(51) H03C

A1(21) 255656

(22) 85 10 03

(71) Zakłady Radiowe "Radmor", Gdynia
(72) Kosicki Stanisław, Werner Tadeusz
(54) Modulator cyfrowy do systemów z odbiorem
niekoherentnym
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania modulatora cyfrowego pozawalającego na
zmianę metod modulacji przy jednoczesnej moż
liwości zmiany prędkości transmisji bitowej
danych wejściowych w układach transmisji da
nych w systemach z odbiorem niekoherentnym.
Modulator cyfrowy według wynalazku zawiera
prekoder (1) z przełącznikiem (P^). Wyjście
prekodera (1) jest przyłączone do pierwszego
wejścia rejestru przesuwnego szeregowo-równo
ległego (2), którego tor wyjściowy jest dołą
czony do odpowiedniej liczby wejść adresowych
pamięci stałej (3), mającej dołączony na
odrębnych wejściach przełącznik (P ? ) sprzężo
ny z przełącznikiem (P..) prekodera (1), oraz

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania wzmacniacza mocy o wysokiej sprawności
i małym poziomie zniekształceń nieliniowych.
Wzmacniacz mocy według wynalazku składa
się z prostownika liniowego (PL), dwóch źró
deł prądowych (Z1) i (Z2) oraz transformatora
wyjściowego (Tw). Do wejść obydwu źródeł prą
dowych są tak przyłączone dwa wyjścia prostow
nika liniowego (PL), że pierwsze źródło (Z1)
otrzymuje ujemną, a drugie dodatnią połówkę
sygnału wejściowego, zaś wyjścia obydwu źró
deł prądowych są przyłączone do zacisków uz
wojenia pierwotnego transformatora wyjściowe
go (Tw).
Pomiędzy kolektor każdego z tranzystorów
wyjściowych (Tr1) i (Tr2), a "masę" źródeł
prądowych jest włączona dioda tłumiąca prze
pięcia, odpowiednio (Di) i (D2). Ponadto każ
de źródło pracdowe (Z1, Z2) ma własny obwód po
laryzacji'wstępnej, odpowiednio (P+.i P-),
umożliwiający ustawienie wstępnego prądu
źródła - bez sygnału wejściowego. Pomiędzy
pomocnicze uzwojenie wtórne (n4) transforma
tora wyjściowego (Tw), a wejście prostownika
liniowego (PL) jest włączony transoptor (TO)
oraz korektor fazy (K), a jednocześnie to
samo uzwojenie wtórne (n4) jest połączone
pośrednio, poprzez wzmacniacz pomocniczy (WP),
prostownik (PR) i diodę Zenera (DZ), z diodą
elektroluminescencyjną tego samego transoptora (TO).
(5 zastrzeżeń)

licznik interpolacyjny (8) sprzężony na
wejściu z układem zegarowym (9), zaopatrzonym
w przełącznik (P^). Licznik interpolacyjny
(8) jest na wyjściu połączony równolegle z
drugim wejściem rejestru przesuwnego szeregowo-równoległego (2), oraz z drugim z wejść
prekodera (1). Tor wyjściowy pamięci stałej

4(51) H03K

A1(21) 255715

(22) 85 10 10

(71) Zakłady Techniki Medycznej, Koszalin
(72) Zinka Wiesław
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(54) Układ monowibratora o krótkim czasie re
generacji własnej

Układ do generowania zegarowych sygnałów
przerwaniowych, stanowią liczniki (L....L ),

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ monowi
bratora o krótkim czasie regeneracji własnej,
znajdujący zastosowanie w aparaturze elektro
nicznej, do wytwarzania impulsów szybko po so
bie następujących.
Układ monowibratora według wynalazku jest
zaopatrzony w tranzystor rozładowujący (TA),
który jest podłączony równolegle do kondensa
tora (CA) stałej czasowej, oraz poprzez re
zystor (RA) stałej czasowej do bazy tranzys
tora wejściowego (T1). Baza tranzystora roz
ładowującego (TA) jest połączona z potencja
łem masy.
(2 zastrzeżenia)

połączone kaskadowo poprzez układy (0....
0

>])» zmniejszające czas propagacji sygnałów

przeniesienia. Wejście pierwszego licznika
(L^) jest połączone z generatorem (G) impul
sów zegarowych mikroprocesora, natomiast wyj
ście ostatniego licznika (L ) jest połączone
z układem (U ) przerwań mikroprocesora.
p
(1 zastrzeżenie)

4(51) H03M

A2(21) 260005

(22) 86 06 09

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im. Gen. A. Za
wadzkiego, Opole
(72) Tarczyński Wiesław
(54) Przetwornik analogowy-cyfrowy

4(51) H03K

A2(21) 260350

(22) 86 06 27

(57) Przedmiotem wynalazku jest przetwornik
analogowo-cyfrowy przeznaczony do współpracy
z systemem informatycznym, umożliwiającym do
konania korekty parametrów statycznych proce
su przetwarzania.
Przetwornik zawiera generator impulsów (G)
oraz generator napięcia liniowo-narastającego
(GNL). Wyjście czasu (To) generatora (GNL) i
wyjście generatora (G) dołączone są do wejś
cia bramki (B), której wyjście połączone
jest z wejściem licznika szeregowego (LS).
Wyjście równoległe licznika (LS) połączone
jest z wejściami równoległymi rejestru prze
twornika (RP) i roboczego (RR). Wyjścia rejes
trów (RR) i (RP) połączone są z wejściami da
nych systemu informacyjnego (SI).
(1 zastrzeżenie)

(71) Instytut Techniki Cieplnej, Łódź
(72) Marasek Wojciech, Wolski Zdzisław
(54) UKład do generowania zegarowych sygnałów
przerwaniowych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania układu nie wymagającego stosowania gene
ratora kwarcowego oraz nie wymagającego rezer
wacji żadnego z miejsc adresowych kasety.

4 (51) H04B
H03D

A1(21) 255615-

(22) 85 10 01

(71) Zakłady Radiowe "Dióra", Ośrodek Projek
towania i Wdrożeń Radiofonii Odbiorczej,
Dzierżoniów
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(72) Ługowski Andrzej

(5) sprzężony na wejściu z blokiem zegarowym
(6), mającym przełącznik (P^). Blok zegarowy

(54) Odbiornik stereofoniczny
(57) Przedmiotem wynalazku jest odbiornik ste
reofoniczny do demodulacji sygnału kompatybil
nej modulacji kwadraturowej (CQUAM) wykorzys
tujący konwersję sygnału CQUAM na sygnał pros
tej modulacji kwadraturowej (QUAM).
Odbiornik stereofoniczny według wynalazku
charakteryzuje się tym, że zawiera dwa układy
sumacyjne. Pierwszy układ sumacyjny (8) połą
czony jest z wyjściem obwodów wejściowych (1)
swoim pierwszym wejściem oraz z wyjściem źród
ła regeneracji sygnału nośnego (3) swoim dru
gim wejściem. Wyjście natomiast pierwszego uk
ładu sumacyjnego (8) dołączone jest do pierw
szego wejścia układu mnożącego (10). Drugi uk
ład sumacyjny (9) połączony jest z wyjściem
detektora amplitudy (2) swoim pierwszym wejś
ciem oraz wyjściem synchronicznego detektora
współfazowego (5) swoim drugim wejściem, przy
czym detektor współfazowy (5) umieszczony jest
w demodulatorze sygnału QUAM (4). Wyjście na
tomiast drugiego układu sumacyjnego (9) dołą
czone jest do drugiego wejścia układu mnożące
go (10).
(1 zastrzeżenie)

(6) jest połączony równolegle z drugim z
wejść rejestru przestrzeni fazowej (3), z
drugim wejściem rejestru połączonego poprzez
filtr dolno lub środkowo-przepustowy (12) i
mieszacz (9) z wąskopasmowym filtrem środko
wo -przepustowym (11), stanowiącym wyjście
(WY) transmisji danych cyfrowych. Blok zegaro
wy (6) jest równolegle przyłączony do drugiego
wejścia bufora (7), oraz do wejścia oscylato
ra (10), przyłączonego do drugiego z wejść
mieszacza (9).
(1 zastrzeżenie)

4(51) H04L

4(51) H04L

A1(21) 255814
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(22) 85 10 16

A1 (21 ) 255315

(22) 85 10 16

(71) Zakłady Radiowe "Radmor", Gdynia
(72) Frąc Czesław, Mazurkiewicz Marek, Marciniuk Adam

(71) Zakłady Radiowe "Radmor", Gdynia
(72) Werner Tadeusz, Kosicki Stanislav/

(54) Odbiornik niekoherentny transmisji cyf
ro wy eh

(54) Modulator cyfrowy

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania odbiornika niekoherentnego transmisji
cyfrowych, umożliwiającego stosowanie różnych
metod modulacji i różnych szybkości transmi
sji cyfrowych.
Odbiornik niekoherentny transmisji cyfro
wych charakteryzuje się tym, że do wyjścia
dyskryminatora częstotliwości podłączone jest
wejście dopasowanego amplifiltra z ARW (1),
którego wyjście dołączone jest do wejścia adaptacyjnego dyskryminatora okienkowego (2),
mającego wejście podłączone do wejścia szcze
linowego detektora przejścia przez zero (4)
oraz równolegle do wejścia układu decyzyjne
go (3), którego wyjście stanowi wyjście da
nych (WY). Wyjście szczelinowego detektora
przejścia przez zero (4) jest dołączone do
pierwszego wejścia komparatora fazy z układem
regulacji fazy (5), który na wyjściu jest do
łączony do pierwszego przełączalnego zestyku

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania modulatora cyfrowego pozwalającego na
zmianę metod modulacji przy jednoczesnej moż
liwości zmiany prędkości podawania danych bi
towych w układach transmisji danych w syste
mie z odbiorem koherentnym i niekoherěntnym.
Modulator cyfrowy ma prekoder (1) z prze
łącznikiem (P^). Wyjście prekodera (1) jest
przyłączone do pierwszego wejścia rejestru
przesuwnego szeregowo-równoległego (2), któ
rego tor wyjściowy jest dołączony do odpo
wiedniej liczby wejść adresowych pamięci sta
łej (4) i równolegle poprzez rejestr przes
trzeni fazowej (3) do odpowiedniej liczby in
nych wejść adresowych tejże pamięci stałej
(4), mającej dołączony na odrębnych wejściach
przełącznik (Po), oraz licznik interpolacyjny
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(0) dwustanowego przełącznika nadawanie-odbiór
(8). Do drugiego przełączalnego zestyku (N)
dołączony jest układ ustalania częstotliwości
generatora (9). Zestyk stały (S) dołączony
jest do wejścia sterowanego generatora kwar
cowego (7) dołączonego na wyjściu do dziel
nika programowanego (6).
(2 zastrzeżenia)

4(51) H05B

A1(21) 255700

(22) 85 10 08

(71) Zakłady Sprzętu Oświetleniowego "PolamBiała Podlaska", Biała Podlaska
(72) Czyżewski Andrzej, Ciepluch Jacek
(54) Zapłonnik tlący do zaświecania świetlówek
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania takiej konstrukcji zapłonnika, która
pozwoliłaby na znaczne wydłużenie czasu pracy
zapłonnika.
Zapłonnik tlący do zaświecania świetlówek z
elektrodą czynną wykonaną w postaci paska bimetalicznego charakteryzuje się tym, że elek
troda oporowa (2) jest bimetalicznym paskiem w
kształcie litery "U" albo jednorodną płytką ze
stopu manganu z niklem lub żelazem.
(1 zastrzeżenie)

4 ( 5 1 ) H05B

A1(21) 255692

(22) 85 1.0 09

(71) Łódzkie Zakłady Termotechniczne "Techma-Elcal", Łódź
(72) Papierski Andrzej, Różycki Krzysztof,
Wawrzecki Zygmunt
(54) Układ chłodzenia, zwłaszcza niskoindukcyjnych wzbudrikow generatorów mocy
wielkiej częstotliwości
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania układu chłodzenia, taniego, prostego i
niezawodnego w pracy.
Układ chłodzenia według wynalazku charakte
ryzuje się tym, że przylutowana do doprowadzeń
elektrycznych wzbudnika (1, 2 ) , na odcinku
wystarczającym do ich schłodzenia, rurka cewki
wzbudnika (10) przechodzi po obu stronach do
prowadzeń w swobodnie biegnące odcinki rurek,
wykazujące każdy co najmniej jedno zagięcie
uformowane korzystnie w pętle (3, 4 ) , kończące
się złączkami kulistymi (5) z nakrętkami (6)
do szczelnego połączenia z zaciskami wyjścio
wymi układu chłodzenia generatora mocy.
(2 zastrzeżenia)

4(51) H05B

A1(21) 255709

(22) 85 10 10

(75) Ring Krzysztof, Gruchalski Jan
(54) Monolityczny element grzejny
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania elementu grzejnego magnetycznie obojęt
nego mającego bardzo małą masę w stosunku do
uzyskiwanej mocy.
Monolityczny element grzejny według wynalazku składa się z cienkościennego rdzenia (1),
drutu oporowego (2) ułożonego bifilarnie na
rdzeniu (1) i warstwy zewnętrznej (3).
Powierzchnia zewnętrzna rdzenia (1) pokry
ta jest kanałkami (5) równoległymi do siebie
parami, tworzącymi ciąg na dowolnej części je
go powierzchni, przeznaczonymi do ułożenia w
nich drutu oporowego (2).
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Konstrukcja kanałków (5) tworzy międzyzwojową warstwę izolacyjną zabezpieczającą przed
zwarciem i przebiciami spowodowanymi napięciem
międzyzwojowym.
(2 zastrzeżenia)

4(51) H05K

A2(21) 260273

(22) 86 06 24

(71) Zakłady Radiowe "Diora", Dzierżoniów
(72) Smolak Czesław, Kazimierski Aleksander
(54) Sposób projektowania płytek drukowanych
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób pro
jektowania płytek drukowanych do urządzenia
elektroniczi go, w którym stosowanych jest
kilka różnych drukowanych płytek składowych.
W sposobie według wynalazku w pierwszej
fazie dobiera się wstępnie wymiary i kształty
drukowanych płytek składowych oraz ustala się
ich powierzchnie minimalne.
W następnej fazie, określa się maksymalne
powierzchnie tych płytek, uzależniając je od
wolnej przestrzeni pomiędzy bezpłytkowymi
blokami funkcjonalnymi (B) urządzenia elek
tronicznego.
W ostatniej fazie skorygowane płytki blo
kowe (PB1, PB2) sprowadza się do wzajemnie
uzupełniających się wymiarów i kształtów,
tworzących formę prostokąta jednej zintegrowa
nej płytki drukowanej (P), złożonej ze zwery
fikowanych płytek składowych (PI, P2) oraz (P3).

Jednocześnie zapewnia się możliwość łatwego
rozdzielenia zintegrowanej płytki drukowanej
(P) na funkcjonalne bloki płytkowe (BPI, BP2)
oraz (BP3), które oddziela się z niej dopiero
w końcowym etapie procesu montażu urządzenia
elektronicznego.
(1 zastrzeżenie)

W Z O R Y

U'ZYTKOIE
Dział A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
4(51) A01B

U1(21) 77871

(22) 86 07 25

(71) Akademia Rolnicza, Poznań
(72) Gała Zbigniew
(54) Urządzenie do pielęgnacji upraw roślin
nych

poziomej płytki (13), której powierzchnia rów
na -jest powierzchni rzutu poziomego noża (11).
Równoległobok (2) ma element kopiujący w pos
taci płozy (6) z krojem nożowym (7).
(3 zastrzeżenia)

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urzą
dzenie do usuwania chwastów i spulchniania
gleby w międzyrzędzie roślin z zachowaniem
wymaganego pasa bezpieczeństwa wzdłuż roślin.
Urządzenie do pielęgnacji upraw roślinnych
składające się z ramy i mocowanego na niej
obrotowo bębna z osłoną, na którym zamocowane
są nożowe tarcze, charakteryzuje się tym, że
nożowe tarcze (6) mocowane są na bębnie (2)
parami, zaś w pobliżu każdej tarczy (6), od
strony rzędu roślin 'zamocowana jest pionowo
do osłony (3) bębna (2) płaska sztywna płyta
(8), a ponadto do ramy urządzenia mocowane
są spulchniające zęby (9).
(1 zastrzeżenie)

4(51) A47L

U1(21) 78578

(22) 86 11 05

(71) Zakład Usług Technicznych Regionalnego
Związku Spółdzielni Inwalidów, Katowice
(72) Sobaś Andrzej, Węgliński Marek
(54) Suszarka do naczyń
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania składanej suszarki do naczyń. Su
szarka do naczyń według wzoru składa się z

4(51) A01C

Ul(21) 77872

(22) 86 07 25

(71) Akademia Rolnicza, Poznań
(72) Gała Zbigniew
(54) Urządzenie do siewu rozproszonego
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
równomiernego rozmieszczenia nasion w bruz
dach na całej szerokości siewu.
Urządzenie do siewu rozproszonego składa
jące się z zawieszonego na siewniku równoległoboku oraz połączonej z nim gęsiostopki
ze szczeliną wylotową, charakteryzuje się tym,
że szczelina (17) utworzona jest przez tylne
krawędzie (15 i 16) dwustronnego noża (11) i
połączonej z nim wzdłuż krawędzi bocznej (12)
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dwóch płaskich, prostokątnych półek (1) spo
czywających na konstrukcji nośnej w postaci
tylnej ramy (2) i z połączonych z nią obroto
wo dwóch otwieralnych skrzydeł bocznych (3).
Skrzydła boczne mają wygięte ku górze po
przeczki (4) dla półek (1) i mają na swych
górnych krawędziach przymocowane wieszaki (5)
służące do zawieszania półek (1) po złożeniu
suszarki.
(1 zastrzeżenie)

4(51) A47L

U1(21) 78579
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natomiast na drugim końcu osłony umieszczone
jest wtykowe gniazdo (5) słuchawek radiowo-fonendoskopowych.
(1 zastrzeżenie)

(22) 86 11 05

(71) Zakład Usług Technicznych Regionalnego
Związku Spółdzielni Inwalidów, Katowice
(72) Sobaś Andrzej, Węgliński Marek
(54) Suszarka do naczyń
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania składanej suszarki do naczyń.
Suszarka do naczyń według wzoru składa się
z nośnej ramy (1), łączącego elementu (2) i
dwóch obrotowo z tym elementem Dołączonych pó
łek (3) i (4).
Wolne krawędzie półek (3) i (4) wspierają
się o nośną ramę (1) w ten sposób, że dolna
półka (4) jest zaczepiona na dolnych zaczepach
(7) ramy (1), zaś górna półka (3) ma dwa za
gięte pod kątem prostym bolce (11) służące do
zaczepiania o poprzeczkę (5) nośnej ramy (1),
zamocowaną nieco powyżej połowy wysokości tej
ramy.
(2 zastrzeżenia)

4(51) A61B

U1(21) 77734

(22) 86 07 04

(71) Zespół Szkół Zawodowych Technikum Mecha
niczno-Elektryczne, Września
(72) Modrzejewski Piotr, Katowski Piotr, Za
miar Dariusz
(54) Przyrząd do pomiaru tętna człowieka
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
zwartej konstrukcji przyrządu, łatwego w ob
słudze i niewrażliwego na drgania mechaniczne.
Przyrząd ma miernik pracy serca (1) sprzę
żony przewodem giętkim (2) z czujnikiem (3).
Czujnik (3) stanowi prostopadłościan, którego
jeden z dłuższych bokoví rna powierzchnię wklę
słą skierowaną wypukłością do środka prosto
padłościanu. W płaszczyźnie pionowej przecho
dzącej przez ośrodek prostopadłościanu i pod ką
tem (5) względem siebie umiejscowione są fotodio
da (6) i fototranzystor (7). Osie tych elementów
przecinają się nad powierzchnią wklęsłą. Czuj-

4(61) A61B

U1(21) 76899

(22) 86 03 26

(75) Kustra Józef, Warszawa
(54) Ultradźwiękowy detektor czynności serca
płodu '
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
lekkiej, przenośnej konstrukcji detektora.
Ultradźwiękowy detektor czynności serca
płodu, wyposażony w nadajnik generujący ciągłą
falę sinusoidalną, głowicę ultradźwiękową (2)
z przetwornikami piezoelektronicznymi, wzmac
niacz wejściowy w.cz. - rezonansowy, detektor
amplitudy i wzmacniacz wyjściowy, ma obudowę
o kształcie długopisu, składającą się z osłony
z karbowaną powierzchnią zewnętrzną (1) o
jednej osi geometrycznej. Na końcu osłony (1)
jest umieszczona głowica ultradźwiękowa (2),
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nik (3) ma pasek umieszczony nad powierzchnią
wklęsłą i przytwierdzony końcami do boków czuj
nika -(3), przy czym do jednego boku na stałe,
a do drugiego rozłącznie.
(3 zastrzeżenia)

4(51) A61M

Ul(21) 77526

(22) 86 06 09

(71) Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego,
Lublin
(72) Kukier Stanisława
(54) Stabilizator poziomu leku w pojemniku
inhalatora
(57) Stabilizator według wzoru zawiera naczy
nie (6) z lekiem (3) zamknięte szczelną po
krywą (7), która jest zaopatrzona w dwie tu
lejki (9, 10), połączone z dwiema rurkami (11,
12) o różnej długości. Końce (13, 14) rurek
(11, 12) są umieszczone w pojemniku (2) in
halatora (1). Naczynie (6) jest umieszczone w
statywie (8) pokrywą (7) do dołu.
Stabilizator służy do utrzymywania stałego
poziomu leku w pojemniku inhalatora.
(1 zastrzeżenie)

4(51) A63(

U1 (21) 77674

(22) 86 06 30

(71) Zakłady Tworzyw Sztucznych "Nitron-Erg",
Krupski Młyn
(72) Zubrzycki Zdzisław, Gabryś Zdzisław,
Grzbiela Wojciech
(54) Przegubowa tyczka slalomowa
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
takiej konstrukcji tyczki slalomowej, aby za
chodziło miękkie i szybkie ugięcie tyczki w
miejscu styku z podłożem oraz szybki powrót
tyczki do pozycji pionowej.
Tyczka slalomowa charakteryzuje się tym,
że dłuższa, górna (1) część tyczki połączona
jest z krótszą, dolną (2) częścią mocowaną w
podłożu, za pomocą przegubu składającego się
ze sprężyny wewnętrznej (4), sprężyny zew
nętrznej (3) o przeciwnym kierunku zwojów,
zabezpieczonej zewnętrzną osłoną gumową (5).
(1 zastrzeżenie)

4(51) A61M

U1 (21) 77527

(22) 86 06

(71) Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego,
Lublin
(72) Antczak Adam
(54) Urządzenie do terapii noworodków w przy
padku żółtaczki
(57) Urządzenie składa się z inkubatora (9),
który wyposażony jest w odbłyśnik (1), nad
którym znajduje się hamak (2) wykonany z
siatki przepuszczającej długość światła emi
towanego przez lampę (3), która umieszczona
jest nad inkubatorem (9). Lampa (3) chłodzo
na jest wentylatorem (5), który umieszczony
jest wewnątrz oprawy (4), przy czym przed
lampą (3) znajduje się filtr cieplny (6), a
za nim filtr świetlny (7) przepuszczający
światło o długości 460 nm.
(2 zastrzeżenia)
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(22) 86 07 24

(71) Zakład Usług Technicznych Regionalnego
Związku Spółdzielni Inwalidów, Nowy To
myśl
(72) Błaż Ryszard
(54) Zabawka w postaci osiołka z napędem hydrauliczno-inercyjnym
(57) Celem wzoru użytkowego jest zaprojekto
wanie trwałej i niezawodnej w działaniu kons
trukcji zabawki.
Zabawka charakteryzuje się tym, że ma dwie
obrotowe kończyny: przednią (2) i tylną (3),
które mają kształt koła zbudowanego z minimum
czterech elementów. Każdy element koła składa
się ze stopy (4) i łącznika (5). Ponadto ob
jętość wewnętrzna przedniej kończyny (2) wy
pełniona jest w połowie cieczą.
(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ B
ROŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
4(51) B01D

U1(21) 77823

(22) 86 07 16

(71) Centrum Techniki Wytwarzania Przemysłu
Okrętowego "Promor", Gdańsk
(72) Ekiert Stanisław, Wyka Kazimierz, Sajnóg
Kazimierz, Wieczorek Rajmund
(54) Przenośne, pneumatyczne urządzenie do
odciągu i filtrowania powietrza z zanie
czyszczeń pyłowych i gazowych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji ekonomicznego urządzenia
umożliwiającego skuteczne oczyszczanie powie-i
trza z pyłów i gazów.
Urządzenie składa się z korpusu (1) zaopa
trzonego w uchwyt (9) oraz nóżki (10), zakry
tego pokrywami (5 i 6) i podzielonego prze
grodą (2) na filtracyjną komorę (3) i odcią
gową komorę (4). W filtracyjnej komorze (3)
umieszczony jest filtr (12), a w odciągowej
komorze (4) zamocowane są strumienice (14),
połączone równolegle łącznikiem (17) zaopa
trzonym w kurek. Na dolnej strumienicy (14)
zamocowany jest klapkowy zawór (19). W odcią
gowej komorze (4) przymocowane są prowadnice
stanowiące wraz z dociskami komory, w których
umieszczone są filtracyjne kasety z sorbentem
do adsorbcji gazów.
(4 zastrzeżenia)

4(51) B01F
B64D

U1(21) 77563

(22) 86 06 13

(71) Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradz
twa Rolniczego, Olsztyn
(72) Bálczunas Aleksander, Mieszkalski Leszek,
Plasuń Jan, Wójcicki Andrzej, Kamiński
Józef
(54) Urządzenie do mieszania i załadunku płyn
nych środków chemicznych na samoloty rol
nicze
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania konstrukcji urządzenia umożliwiającego
dokładne wymieszanie w krótkim czasie dużej
ilości płynnych środków chemicznych i ich za
ładunek na samoloty rolnicze.
Urządzenie według wzoru składa się ze sta
lowego, walcowego zbiornika (1) z załadunkowym
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otworem (2) znajdującym się w górnej części
płaszcza zbiornika (1), który to otwór (2)
zabezpieczony jest metalową kratownicą (3)
oraz wymiennymi kratkami o zróżnicowanej wiel
kości otworów. W dolnej części zbiornika (1)
znajduje się zawór spustowy (4), przy czym ze
zbiornikiem (1) ssącym rurowym przewodem (5)
i tłoczącym rurowym przewodem (7) w obiegu
zamkniętym połączona jest mieszająca pompa
(8), a ssącym przewodem rurowym z zamontowa
nym zaworem (10) połączona jest ze zbiorni
kiem (1) druga wielofunkcyjna pompa (11),
która tłoczy płynne środki chemiczne przewo
dem rurowym (12), z zamontowanym zaworem (13),
połączonym ż przewodem (14) zakończonym szyb
kozłączem (15), do zbiornika samolotu. Zbior
nik (1) usytuowany jest na stalowej konstruk
cji wsporczej (23), na której opiera się po
most (24).
(1 zastrzeżenie)

4(51) B01L

Ul (21) 77741

55

Urządzenie klasyfikująco-odwadniające,
składające się z ramy stanowiącej konstrukcję
wsporczą, rynny nadawczej, skrzyni urządzenia,
rynny obciekowej, silnika elektrycznego i na
pędu wibracyjnego-bezwładnościowego, ma skrzy
nię urządzenia (3) z obu stron w części nadaw
czej (3a) i wysypowej (3b) zawieszoną, na sprę
żynach (7) i linach^8), przy czym w skrzyni
urządzenia (3) zabudowane jest sito szczelino
we, płaskie (10) w kształcie trapezu, stano
wiące z sitem szczelinowym łukowym (9) jedną
całość.
(1 zastrzeżenie)

(22) 86 07 08

(71) Spółdzielnia Pracy "Mechanika Precyzyjna",
Warszawa
(72) Delegacz Ryszard, Bednarczyk Dariusz,
Kietkiewj cz Stefan
(54) Wirówka medyczno-laboratoryjna
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania prostej konstrukcji stołowej wi
rówki medyczno-laboratoryjnej, przystosowanej
zwłaszcza do rutynowych odwirowań krwi, jak
również do innych badań medycznych i bioche
micznych.
Wirówka według wzoru ma napędowy silnik
elektryczny (11) osadzony na elastycznej
przeponie (10) w komorze (8) ze ściankami
termoizolacyjnymi (9), oddzielającymi strugi
powietrza chłodzącego, zasysane z wlotów
(17, 17a), od strug powietrza podgrzanego,
kierowanego do wylotów (18), przy czym wirów
ka jest zaopatrzona w wyłącznik czasowy, sta
nowiący programator jej pracy.
(1 zastrzeżenie)

4(51) B05B

U1(21) 76760

(22) 86 03 05

(75) Kadela Józef, Kraków
(54) Pistolet natryskowy
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania konstrukcji pistoletu natrysko
wego do rozpylacza cieczy, współpracującego
z kompresorem, umożliwiającej wyeliminowanie
zjawiska zanieczyszczania olejem powietrza
zasilającego.
Pistolet natryskowy wyposażony w obudowę
z trwale zamocowaną dyszą rozpylającą, przy
czym wewnątrz tej obudowy usytuowany jest

4(51) B03B

Ul(21) 77826

(22) 86 07 17

(71) Główne Biuro Studiów i Projektów Prze
róbki Węgla "Separator", Katowice
(72) Reiser Stanisław
(54) Urządzenie klasyfikująco-odwadnia.jące
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
-opracowania konstrukcji wydajnego urządzenia
klasyfikująco-odwadniającego.
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element wirujący, charakteryzuje się tym, że
wewnątrz korpusu (1) usytuowany jest zawór
(3) kulkowy, natomiast rękojeść (11) ma wys
tęp (13).
(1 zastrzeżenie)

4(51) B053

Ul(21) 77691
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mię (27). Na wieńcu zębatym (3) są również
usytuowane: belka nośna (8), korpus przekład
ni (12) oraz suport wzdłużny (9) i suport po
przeczny (10).
(2 zastrzeżenia)

(22) 86 07 02

(71) Spółdzielnia Inwalidów "Świt", Warszawa
(72) Wilczyński Andrzej, Dzieniesiewicz Tere
sa, Walczak Czesław, Kazukiewicz Marek,
Gryboś Antoni
(54) Zawór rozpylacza
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania zaworu rozpylacza zapewniającego
wypuszczanie równomiernie małych porcji cie
czy.
Zawór ma osadzony w kanale (2) grzybek
(3) będący pod działaniem sprężyny (5).
Grzybek (3) ma część środkową, w postaci po
łączonych powierzchni walcowej i kulistej,
która styka się z powierzchnią zbieżną kana
łu (2). Ma części górnej grzybka (3) o
kształcie walcowym osadzona jest sprężyna
(5), która oparta jest o podkładkę (8) i
styka się z dociskaczem (7). (2 zastrzeżenia)

4(51) 323K

U1 (21) 77725

(22) 86 07 03

(71) Zakład Remontowy Energetyki, Lublin
(72) Ostatek Marek, Jakubczak Andrzej
(54) Uchwyt elektrody do spawania
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania konstrukcji uchwytu elektrody do
spawania, umożliwiającego całkowite zużycie
elektrody podczas spawania.
Uchwyt elektrody do spawania składający
się ze stałej dźwigni (1) i ruchomej dźwigni
(2), zakończonych szczękami kontaktowymi (5),
połączonych przegubowo oraz rękojeści (3) i
sprężyny (4), charakteryzuje się tym, że
szczęki kontaktowe (5) mają kształt klina
zwężającego się w kierunku styku z elektrodą
spawalniczą.
(1 zastrzeżenie)

4(51) 323B

Ul (21) 77895

(22) 86 07 29

(71) Przedsiębiorstwo Inżynierskich Usług Re
montowych "Technorem", Krakov;
(72) Belcarz Ryszard, Radło Jacek, Wójcik
Andrzej
(54) Urządzenie do obróbki skrawaniem czoło
wych powierzchni elementów
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania prostej konstrukcji łatwego w ob
słudze urządzenia do obróbki skrawaniem czo
łowych powierzchni elementów maszyn i urzą
dzeń.
Urządzenie według wzoru użytkowego charak
teryzuje się tym, że ma szczęki (28) usytuo
wane symetrycznie na obwodzie wieńca zębatego
(3),
połączone indywidualnie ze śrubami
(29), natomiast wieniec zębaty (3) jest dwu
stronnie ułożyskowany za pomocą złożeń kulko
wych (5), a ponadto ma wałek (13) oraz wałek
drążony (19), na końcach których są usytuowa
ne dźwignie sterujące (25 i 26) oraz trwale
zamocowane w pierścieniowej podstawie (1) ra

4(51) B23K
B21C

U1(21) 77773

(22) 86 07 09

(71) Krakowska Fabryka Kabli i Maszyn Kablo
wych, Kraków
(72) Kuźma Bogdan, Galos Ryszard, Sikorski
Jan
(54) Urządzenie do lutowania drutu
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania ekonomicznego prostego w obsłudze
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i łatwego do przemieszczania urządzenia do
lutowania drutu, zwłaszcza miedzianego.
Urządzenie według wzoru składa się z kor
pusu (3) z podstawą (4), palnika gazowego
(1) wyposażonego w dyszę (2), zaworu kulowego
(5) ze stałą szczeliną (6), mechanizmu dźwig
niowego (7) regulującego dopływ gazu do palni
ka (11), króćca dopływu gazu (11), zaworu za
mykającego (12) oraz nożnego pedału sterują
cego (8) z ogranicznikiem (9).
Dopływ gazu do palnika (1) regulowany jest
nożnym pedałem (8) sterującym i mechanizmem
dźwigniowym (7) poprzez zawór (5) kulowy ze
stałą szczeliną (6) usytuowany w korpusie (3)
urządzenia, przy czym nożny pedał (8) sterują
cy ustawiony jest za pomocą ogranicznika (9)
i sprężyny (10) rozpierającej w stałej pozycji
ustalającej szczelinę (6) zaworu (5) kulowego.
(1 zastrzeżenie)

żowy zespół (15) porusza się w osi pionowej
za pomocą napędowego zespołu (16) i pociągo
wej śruby (17), umocowanej równolegle do osi
kolumny (14) i w pewnej odległości od niej, a
napędzanej zespołem (18) pionowego napędu za
montowanym na drugim końcu kolumny (4), Do
krzyżowego zespołu (15) przymocowany jest,
mogący się w nim przesuwać z regulowaną pręd
kością w poziomej płaszczyźnie, wysięgnik
(24) zbudowany z dwóch belek połączonych ze
sobą na stałe w ten sposób, że trzy płasz
czyzny wewnętrznej belki obejmowane są przez
zewnętrzną belkę. Do jednej z płaszczyzn wy
sięgnika (24) przymocowana jest na stałe zę
bata listwa (28) sprzężona z napędowym zespo
łem (29) wysięgnika, zamontowanym w krzyżowym
zespole (15). Na końcu wysięgnika (24) przy
mocowany jest sterowniczy pulpit (30) oraz
poprzez krzyżowy zespół (31) suportów spawal
nicze urządzenie (32). Do kolumny (4) w jej
dolnej części przymocowana jest sterownicza
szafa (33). Napędowy zespół (16) składa się z
korpusu sprzęgniętego sworzniem z główną na
krętką obracającą, się na pociągowej śrubie
(17), na której obraca się również zabezpie
czająca nakrętka sprzęgnięta zabierakiem z
główną nakrętką.
(1 zastrzeżenie)

4(51) B23K

4(51) B25K

U1 (21) 77832

(22) 36 07 17

(71) Instytut Spawalnictwa, Gliwice
(72) Materia Zygfryd, Majcherek Michał, Ka
miński Zbigniew, Modrzyk Ludwik
(54) Spawalnicze urządzenie wysięgnikowe
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania konstrukcji bezpiecznego w użyt
kowaniu spawalniczego urządzenia wysięgnikowe
go zapewniającego wysoką jakość wykonywanych
złącz.
Spawalnicze urządzenie wysięgnikowe składa
się z napędzanego napędowym zespołem (1) wózka
(2), do którego za pomocą zespołu (3) łożyska
zamocowana jest obrotowo jednym końcem pionowa
kolumna (4), mająca w dolnej części zamontowa
ny do niej na stałe kołnierz (5), obracający
się w zamontowanym na wózku (2) zaciskającym
zespole (6), który zbudowany jest z równoleg
łych względem siebie: górnego i dolnego ramie
nia, które z kolei jednymi końcami obejmują
kołnierz (5), a ich drugie końce połączone są
obrotowym sworzniem, natomiast dolne ramię
opiera się o podstawę poprzez obrotowy sworzeń
umieszczony bliżej kołnierza (5).
Do kolumny (4) równolegle do jej osi i do
siebie przymocowane są na stałe na całej jej
długości dwie prowadnice (14), po których krzy
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U1(21) 77882

(22) 86 07 28

(71) Fabryka Maszyn Budowlanych "Bumar-Fadrorna", Wrocław
(72) Gawroński Jerzy, Legut Tadeusz, Piotrow
ski Sławomir, Polak Wojciech
(54) Słupowysięgnik spawalniczy
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania konstrukcji łatwego i bezpieczne
go w obsłudze urządzenia pomocniczego do mo
cowania automatu spawalniczego.
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Słupowysięgnik spawalniczy składa się z
podstawy (1), kolumny (2) oraz wysięgnika (3).
W podstawę (1) jest wbudowany zespół napędowy
(4), który poprzez śrubę (9) z nakrętką (10)
realizuje podnoszenie lub opuszczanie wysięg
nika (3) po kolumnie (2). Wysięgnik (3) ma
ramię (13) osadzone w korpusie (12) oraz ma
przeciwwagę (20), umieszczoną w osłonie (21),
zawieszoną na linie (19) umocowanej do koń
cówki (18) wspornika (17) zamocowanego do
korpusu (12), Wspornik (17) ma również zderzak
(25), który poprzez umieszczone na osłonie
(21) przeciwwagi (20) dwa wyłączniki krańcowe
(26) awaryjnie wyłącza ruch wysięgnika (3).
Suport (14) z głowicą spawalniczą (15) i pul
pitem sterowniczym (16) jest przesuwany po
ramieniu (13)> wysięgnika (3) poprzez ręczny
obrót pokrętła (40) zblokowanego z kołem zę
batym współpracującym z listwą zębatą na ra
mieniu (13).
(2 zastrzeżenia)"

4(51) B23I

U1(21) 77886

(22) 86 07 28

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Gos
podarstwa Domowego "Domgos", Chorzów
(72) Loska Jerzy, Strzelecka Rita, Magiera
Marcela
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(72) Panas Roman, Sułek Stanisław, Gągała Lu
domir
(54) Urządzenie do polerowania i szlifowania
rur i prętów
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania urządzenia, które pozwala na polerowa
nie i szlifowanie rur oraz prętów o długich od
cinkach i o dużym zakresie średnic.
Urządzenie według wzoru charakteryzuje się
tym, że ma dwie obrotowe, osobno napędzane tar
cze, jedną filcową (1) z nasypem materiału
ściernego, na poziomej osi posadowionej na
prowadnicy poziomej typu jaskółczy ogon, dru
gą podającą (2), gumową lub skórzaną, na osi
złączonej poprzez reduktor z silnikiem zamocowa.
nym na wahliwym nastawnym przegubie posadowio
nym na prowadnicach (4) łożyskowanych; obie
tarcze swoimi obwodami zbliżone są do poziomej
nastawianej w pionie pryzmowej prowadnicy (5)
z przerwą na grubość tarcz, na której umiesz
czony jest obrabiany detal, przy czym obie tar
cze otoczone są osłonami, z których osłona
tarczy filcowej ma wyciąg (7).
(1 zastrzeżenie)

(54) Urządzenie do automatycznego spawania
belki z łącznikiem
(57)Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania konstrukcji obsługiwanego przez jedną
osobę urządzenia umożliwiającego soawanie łu
kowe elektrodą topliwą w osłonie CÖ 2 elemen
tów osi przedniego zawieszenia ciągników rol
niczych.
Urządzenie do automatycznego spawania belki z łącznikiem stanowią: korpus (1), po któ
rym przesuwa się wózek (2) z dwoma uchwytami
spawałiniczyrni (11), suporty (3) realizujące
ruchy robocze uchwytów soawalniczych, zespoły
dociskowe (4), (5) i (7) i z e s p ó ł hydraulicz
ny (12) służące do ustawiania elementów spawanych za pomocą zderzaków (10) oraz króciec
(15) odprowadzający dymy spawalnicze komory
spawania. Wózek (2) może przesuwać się w obu
kierunkach z prędkością regulowaną bezstopniowo umożliwiając soawanie dwóch spoin jed
nocześnie.
(5 zastrzeżeń)

4(51) B25D

U1(21) 776Ć

(22) 86 06 27

(71) Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineral
nych, Biała Góra k. Tomaszowa Mazowiec
kiego
(72) Szymański Karol
(54) Przyrząd do wbijania kołków

4(51) B24B

U1(21) 77543

(22) 86 06 11

(71) Ośrodek Rozwoju Techniki Krajowego
Związku Elektrometalowych Spółdzielni
Pracy, Lublin

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania przyrządu do wbijania kołków w
sposób całkowicie bezpieczny w każde podłoże,
zarówno twarde jak i miękkie, na dowolną, żą
daną głębokość, przez każdą osobę bez względu
na posiadanie uprawnienia.
Przyrząd składa się z cylindrycznego kor
pusu (4) z wydrążonym wzdłuż osi otworem, w
którym osadzony jest przesuwnie bijąk (1) z
kołnierzem (3) o który opierają się sprężyny
(7). Wewnątrz korpusu (4) poniżej bijaka (1)
znajduje się ruchoma wkładka (5) z gwintem,
w którym osadzony jest kołek (6), natomiast w
górnej części korpusu (4) osadzona jest roz
łącznie osłona (2) z kołnierzem.
(1 zastrzeżenie)
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Aparat do strzyżenia składa się z rączki
(1) i zapinki (2), między którymi mocowana
jest żyletka (3). Zapinka (2) jest wygięta w
ten sposób, że jej górna i dolna powierzchnia
mają kształt wycinków koła a na powierzchni
górnej wyposażona jest w karby (7) prostopad
łe do jej osi. Część robocza rączki (1) ma
zęby tworzące grzebień (5), a jej część uch
wytowa zakończona jest wąskim klinem (8) z
zaokrąglonym wierzchołkiem.
(1 zastrzeżenie)

4(51) B26B

Ul (21) 77609

(22) 86 06 20

(71) Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Optima",
Łódź
(72) Jóźwicki Andrzej, Kołacz Zdzisław, Wdówka
Witold
(54) Krajalnica do wyrobów z mas galaretowatych

4(51) B26B

U1(21) 77210

(22) 86 05 02

(71) Łódzkie Zakłady Wyrobów Metalowych "Wizamet", Łódź
(72) Fandrych Stanisław, Kociński Konrad,
Borowski Jan

(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
krajalnicy usprawniającej proces krojenia mas
galaretowatych wytwarzanych w przemyśle spo
żywczym.
Krajalnica według wzoru wewnątrz korpusu
(1) ma siłownik (2) wraz z urządzeniem (11)
sterującym jego pracą. Na stole (7) korpusu
(1) znajduje się osadzona obrotowo dźwignią
(5) dwuramienna z płytą (6) dociskową. Dźwig
nia (5) i siłownik (2) połączone s^ cięgnem
(4), które przekazuje ruch ramienia (3) siłow
nika (2) na dźwignię (5) powodując opuszczanie
lub podnoszenie płyty (6). Na stole (7), pod
uniesioną płytą (6), zamontowana jest skrzynka
(8) z ramką (9) wyposażoną w struny tnące a
pod nią znajduje się pojemnik (10) na wyrób
gotowy, przy czym do wyłączania i włączania
krajalnicy służą przyciski wmontowane w ścian
kę czołową korpusu (1).
(1 zastrzeżenie)

(54) Aparat do strzyżenia
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania konstrukcji aparatu do strzyżenia
zapewniającej ciągły, silny docisk żyletki do
grzebienia, najsilniejszy w bliskiej odleg
łości od ostrza.

4(51) B26D

U1(21) 77504

(22) 86 06 06

(71) Krośnieńskie Huty Szkła, Krosno
(72) Hrycaj Krzysztof, Hajduk Czesław, Wołodzyn Marek, Krok Zdzisław
(54) Urządzenie do cięcia na równe odcinki
ciągłych włókien szklanych
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie po
prawy funkcjonalności i wydłużenia trwałości
urządzenia.
Urządzenie do cięcia ma napędzany wałek
(1) tnący, zawieszony na wahliwych łożyskach
(2) i mający pomiędzy nożami suwliwe, promie
niowo osadzone płaskowniki, wałek (5) docis
kowy, osadzony suwliwie na prowadnicy (4),
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dociskany siłownikami (6) do wałka (1) tną
cego oraz prowadnik (9) pasm włókien, wyko
nany w postaci trzpienia (10) z rzędem lej
ków (11), których osie są styczne do po
wierzchni wałka (5) i tworzą kąt około 60 z
płaszcz-yzną przechodzącą przez osie wałków
(1) tnącego i (5) dociskowego.
(6 zastrzeżeń)

4(51) B28B

Ü1(21) 77564

Nr 9 (349) 1987

(2) korpusu usytuowany jest wypychacz (7) wyformowanej kształtki (8) zaopatrzony w rdze
nie (10) osadzone wahadłowo, parami na sworz
niach (9), przy czym wypychacz (7) wyformowanej kształtki (8) połączony jest trwale z me
chanizmem wypychacza prasy ciernej, a wymien
ne płytki czołowe (4) i płytki boczne usytuo
wane są w gnieździe częyci górnej (1) korpusu.
(1 zastrzeżenie)

(22) 86 06 13

(71) Kombinat Metalurgiczny Huta im. Lenina,
Kraków
(72) Świątek Edward, Pietrzyk Edward, Jurkie" wicz Augustyn, świder Marian, Podkówka
Józef-

4(51) B60K

U1 (21) 77671

(22) 86 06 30

(54) Forma do maszynowego formowania kształ
tek ogniotrwałych wielootworowych na
prasie ciernej

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów
Osobowych Warszawa
(72) Sobolewski Leszek

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania formy do maszynowego formowania
kształtek ogniotrwałych na prasie ciernej z
masy sypkiej. Forma według wzoru użytkowego
ma dwuczęściowy korpus, którego część górna
(1) z częścią dolną (2) skręcone sa śrubami
(3).

(54) Gałka dźwigni zmiany biegów

Forma do części górnej (1) korpusu ma
przytwierdzoną płytę dociskową (6), w którą
wbudowany jest mechanizm ryglujący składają
cy się z przegubowo połączonych dźwigni (15,
16 i 17) sterujących ryglami (18) oraz za
trzasków (19)» a w gnieździe dolnej części

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania funkcjonalnej i taniej w wytwarza
niu gałki dźwigni zmiany biegów.
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Gałka mająca osiowy kanał cylindryczny (2)
zakończony otworem (3) o mniejszej średnicy .
niż kanał (2), osadzona jest na końcu dźwigni
zmiany biegów (4). Dźwignia ma kanał gwinto
wany (5), w który wkręcona jest śruba (6) ze
zgrzaną do niej płytką. (7). Na obrzeżu płytki
(7) znajdują się skrzydełka (8) odchylone o
o
90 względem płaszczyzny płytki. Skrzydełka
ustalają pozycję gałki (1) w stosunku do
dźwigni (4). áruba wraz z płytką przykryta
jest nakładką (9), osadzoną we wnęce (10), na
której znajduje się ideogram wskazujące posz
czególne biegi samochodu.
(1 zastrzeżenie)

4(51) B6(

Ul (21) 77678

(22) 86 06 30

(71) Przedsiębiorstwo "MATEX" Spółka z o.o.,
Gdańsk
(72) Górski Ignacy, Boberek Jerzy
(54) Walizkowy bagażnik samochodowy
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania konstrukcji walizkowego bagażnika sa
mochodowego łatwego w montażu i demontażu, ma
jącego małe gabaryty po złożeniu.
Walizkowy bagażnik samochodowy ma stelaż
(4) wykonany z prętów, składający się z dwóch
rarn (6) bocznych i dwóch ram (7) szczytowych
połączonych rozłącznie złączkami (8) rurowymi,
na który nałożony jest pokrowiec (5), przy
czym ramy (7) szczytowe stelaża (4) mają śru
bowe elementy (13) rozpierające.
(1 zastrzeżenie)

4(51) B60R

U1(21) 77790

4(51) B60T

U3(21) 77839

(22) 86 07 18

(61) 76514
(72) Fabryka Wyrobów z Proszków Spiekanych,
Łomianki
(72) Kociel Wojciech
(54) Zespół sterowania obwodami elektrycznymi
do przełącznika zespolonego pod kierow
nicą pojazdu samochodowego
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania zespołu sterowania łatwego w wy
konaniu i montażu.
Zespół według wzoru składa się z korpusu
(1) z gniazdem (2), w którym umieszczony jest
styk ruchomy. Styk ruchomy ma garb (10) sta
nowiący podparcie końca (9) sprężyny śrubowej
(6). Ramiona (12) i (13). styku ruchomego za
kończone są zaczepami (14) i (15) wygiętymi
na zewnątrz. W gnieździe (2) znajduje się za
głębienie cylindryczne (3) stanowiące oparcie
dla drugiego końca (7) sprężyny śrubowej (6).
Progi (4) i (5) są ukształtowane do wewnątrz
gniazda (2) i wraz z zaczepami (14) i (15)
zabezpieczają styk ruchomy przed wypadnięciem.
(1 zastrzeżenie)

(22) 86 07 11

(75) Dominiak Wiesław, Łódź
(54) Pokrowiec na samochodowe osłony przeciw
słoneczne
(57) Pokrowiec na samochodowe osłony przeciw
słoneczne stanowią dwie warstwy folii (1) z
tworzywa sztucznego, nieco większe niż obry
sie osłony (2), złączone wzdłuż trzech krawę
dzi. Z jedną z warstw folii (1) jest złączone
lusterko (3), kieszeń (4) na notatki i doku
menty oraz tuleja (5) na długopis lub ołówek.
(1 zastrzeżenie)

4(51) B62D

U1(21) 77767 .

(22) 86 07 10

(75) Modzelewski Kazimierz
(54) Błotnik pojazdu samochodowego
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania konstrukcji błotnika samochodu
osobowego odpornego na korozje.
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Błotnik według wzoru charakteryzuje się
tym, że błotnik (1) ma na łukowym wycięciu
dla koła samochodowego zawinięte do wewnątrz
obrzeże (3), do którego jest przymocowana
trwale za pomocą zgrzeiny doczołowej (5)
krawędź wewnętrznej nakładki (4), przy czym
dolne krawędzie błotnika (1) i nakładki (4)
są zespolone zgrzeiną doczołową (6).
(1 zastrzeżenie)

Nr 9 (349) 1987

pokładu (6) na ramiona (2) nałożona jest dol
na podkładka (7) oraz nakręcone są do oporu
nakrętki (8).
(1 zastrzeżenie)

4(51) B64D

U1(21) 77830

(22) 86 07 17

(71) Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn
(72) Rowiński Robert
(54) Aparatura agrolotnicza
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania konstrukcji aparatury umożliwia
jącej połączenie zabiegów nawożenia i ochrony
roślin.
Aparatura agrolotnicza składająca się ze
zbiornika chemikaliów sypkich od dołu zam
kniętego dozownikiem, pod którym znajduje się
rozrzutnik tunelowy, charakteryzuje się tym,
że za rozrzutnikiem tunelowym (3) ma rozpyla
cze (11) cieczy zamontowane na rurze (10)
rozprowadzającej ciecz, która to rura (10)
połączona jest przewodem (7) z pompą (8) i
zbiornikiem (6) cieczy poprzez zawór (9) umożliwiający regulację wydatku cieczy.
(1 zastrzeżenie)

4(51) B63B

U1(21) 77575

(22) 86 06 18

(71) Interster Yachting SA, Warszawa
(72) Raczyński Piotr
(54) Kluża pokładowa
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania konstrukcji kluzy zapewniającej
szczelność połączenia kluzy z pokładem.
Kluza ma wsporniki (4), o kształcie brył
obrotowych z płaskimi podstawami o różnych
średnicach, które umieszczone są na ramionach
(2) pałąka (1). Podstawy wsporników (4) o
mniejszych średnicach, znajdujące się na gó
rze, współpracują z podcięciami (3) ramion
(2). Dolne podstawy wsporników (4) opierają
się o pokład (6) za pośrednictwem górnej
podkładki (5), natomiast z drugiej strony

4(51) 364D

Ul (21) 77866

(22) 86 07 24

(71) Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn
(72) Rowiński Robert, Idźkowski Ignacy
(54) Aparatura agrolotnicza do wysiewu środ
ków sypkich
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania konstrukcji aparatury agrolotni
czej do wykonywania zabiegów nawożenia i och
rony roślin, umożliwiającej połączenie chemi
kaliów sypkich i ciekłych bezpośrednio we
wnętrzu rozrzutnika tunelowego.
Aparatura agrolotnicza według wzoru skła
dająca się ze zbiornika chemikaliów sypkich
od dołu zamkniętego dozownikiem, pod którym
znajduje się rozrzutnik tunelowy oraz rozpyla
czy cieczy zamontowanych na rurze rozprowadza
jącej ciecz, która połączona jest przewodem z
pompą i zbiornikiem cieczy poprzez zawór, cha
rakteryzuje się tym, że rozpylacze (11) cieczy
zamontowane są na górnej powierzchni rozrzut
nika tunelowego (3) i przed wlotem (4) powiet
rza.
(1 zastrzeżenie)

Nr 9 (349) 1987

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEG0

63

Pudełko według wzoru ma podstawę (1) w
postaci prostokątnej płytki przechodzącej
wzdłuż jednego, dłuższego boku w prostopadły
grzbiet (3), przechodzący dalej w ruchomą
prostokątną pokrywę (6). W podstawie (1) i w
pokrywie (6) wzdłuż grzbietu (3) wykonane są
podłużne, trapezowe wybrania. Stykające się
krawędzie grzbietu (3) i pokrywy (6) są ścię
te tworząc zawias (8). Z wewnętrznej strony
podstawy wystają dwa drążone kołki (5), a z
wewnętrznej strony pokrywy (6) wystają dwá
walcowe kołki (9).
(3 zastrzeżenia)

4(51) B65D

U1(21) 77644

(22) 86 06 26

4(51) B65D

Ul(21) 77744

(22) 86 07 09

(71) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji w m.st. Warszawie, Warszawa
(72) Łabos Wojciech

(71) Instytut Maszyn Spożywczych, Warszawa
(72) Engwert Witold, Brett Henryk, Radecki
Ryszard, Kosiba Edmund

(54) Urządzenie wodowskazowe

(54) Zbiornik do odbioru tłuszczu

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania funkcjonalnego urządzenia wodowskazowego montowanego na zbiornikach cieczy.
Urządzenie według wzoru składa się z górne
go korpusu (1) oraz dolnego korpusu (2), mają
cych gniazda (3 i 4 ) , wewnątrz których osadzo
na jest rurka wodowskazowa (5). Na korpusy
(1 i 2) nakręcane są nakrętki (6 i 7) z wew
nątrz osadzonymi podkładkami (8 i 9) oraz uszczelniającymi pierścieniami (10 i 11)
(1 zastrzeżenie)

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie od
bioru tłuszczu i przejściowego magazynowania
tłuszczu w procesie odmięśniania kości.
Zbiornik do odbioru tłuszczu składa się z
pojemnika (1) w kształcie pionowego walczaka
wspartego na trzech nogach (2), który w gór
nym dnie ma przewód (3) połączony z pompą
próżniową, przy czym w dolnym dnie znajduje
się przewód (7) wypływu tłuszczu, a w górnej
części bocznej ściany usytuowany jest prze
wód zasilający (5), natomiast nieco poniżej
umieszczony jest wskaźnik poziomu cieczy (6).
(1 zastrzeżenie)

4(51) B65D

U1(21) 77718

(22) 86 07 02

(71) Chemiczna Spółdzielnia Pracy "Polimer",
Śrem
(72) Omasta Jerzy
(54) Pudełko do kaset magnetofonowych
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania prostej konstrukcji łatwego w wy
twarzaniu i trwałego pudełka do kaset magne
tofonowych.

4(51) B65D

Ul (21) 77778

(22) 86 07 11

(71) Przedsiębiorstwo Zagraniczne "Comindex",
Warszawa
(72) Roszkowski Jerzy
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(54) Zakrętka do butelki

4(51) B65D

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania konstrukcji zakrętki z elastycz
nego materiału zapewniającej szczelne zam
knięcie butelek z gwintem.
Zakrętka z pierścieniem uszczelniającym
wchodzącym do wnętrza szyjki butelki charak
teryzuje się tym, że pierścień uszczelniający
ma cylindryczny trzon (6) zakończony kołnie
rzem (7) skierowanym na zewnątrz trzonu (6),
przy czym średnica wewnętrzna szyjki butelki
jest mniejsza od średnicy zewnętrznej kołnie
rza (D , ) i jest większa od średnicy

(71) Zakłady Chemiczne "URANIUM", Międzywo
jewódzka Spółdzielnia Pracy, Łódź
(72) Karski Kazimierz, Maślikowski Grzegorz,
Kuźma Janina, Woszczyk Aleksandra

zewnętrznej trzonu (D zt ). (1 zastrzeżenie)

4(51) B65D

Ul (21) 77739

Ul (21) 77857

(22) 86 07 23

(54) Pojemnik
(57) Pojemnik składa się z obudowy i pokrywy
z otworem zamykanym uchylnym wieczkiem, osa
dzonym na bolcach, przy czym obudowę stanowi
wiadro (1) mające w dolnej części występ (2)
a na dnie pierścieś (3) oraz uchwyt (4). Pojemnik przykryty jest szczelną pokrywą (5) w
kształcie stożka o kołowej podstawie, w któ
rej jest usytuowany otwór (6), zamykany
wieczkiem.
(1 zastrzeżenie)

(22) 86 07 11

(75) Banaszkiewicz Jerzy, Poznań
(54) Pojemnik z gwintowaną zakrywką

4(51) B65D

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracov/ania łatwego w montażu pojemnika na
kremy kosmetyczne.
Pojemnik mający korpus zestawiony z dwóch
części w postaci kubków, które są osadzone
jeden w drugim i złączone obwodowo w obrębie
swych obrzeży, przy czym na obrzeżu kubka wew
nętrznego znajduje się gwint, odpowiadający
gwintowi zakrywki, charakteryzuje się tym, że
zewnętrzny kubek (3) ma wnęki utworzone w
odstępach na wewnętrznej, obwodowej powierz
chni swego obrzeża, a wewnętrzny kubek (4) ma
występy, rozmieszczone obwodowo na zewnętrz
nej powierzchni" swego obrzeża (7), przy czym
wnęki i występy kubków (3, 4) są zazębione zatrzaskowo.
(1 zastrzeżenie)

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Paku
jących, Poznań
(72) Stępień Bernard

Ul (21) 77864

(22) 86 07 24

(54) Urządzenie do czołowego zaginania elas
tycznych owijek w pakowarce -przedmiotów
cylindrycznych
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracov/ania prostej konstrukcji urządzenia do
czołowego zaginania elastycznych owijek w pa
kowarce cylindrycznych przedmiotów, umożli
wiającej zaginanie owijek o różnej długości.
Urządzenie według wzoru ma parę przeciw
ległe usytuowanych głowic zaginających (1), z
których każda jest wyposażona w osiowo przes
tawną tuleję stożkową (4) i umieszczony wew
nątrz niej przestawny popychacz (5). Ponadto
każda głowica (1) ma dwustopniowy siłownik
tłokowy ze stałym cylindrem (7) i wystającym
z niego przesuwnym cylindrem (8), przy czym
przepychacz (5) jest umocowany na tłoczysku
(10) tłoka (9) umieszczonego w przesuwnym cy
lindrze (8), natomiast stożkowa tuleja (4)
jest zamocowana na wystającym końcu przesuw
nego cylindra (8), który z przeciwnej strony
jest zakończony tłokiem (11), umieszczonym w
stałym cylindrze (7).
(1 zastrzeżenie)
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Układ roboczy ładowarki, składający się z
wysięgnika, łyżki, dźwigni wodzenia, cięgien
oraz siłowników hydraulicznych charakteryzuje
się tym, że dobór proporcji elementów układu
uzależniony jest od długości wysięgnika (2),
przy czym jeśli długość wysięgnika (2) wynosi
(L ), wówczas odległość między punktem (A)
w
obrotu łyżki (3), a punktem (D) umocowania
cięgna (4) wynosi 0,139 długości (L ), długość cięgna (4) pomiędzy punktem (E), a punk
tem (D) wynosi 0,231 długości (L. ), długość
dolnego ramienia dźwigni wodzenia (5) pomię
dzy punktem (E), a punktem (F) wynosi 0,271
długości (L ), długość górnego ramienia
dźwigni wodzenia (5) pomiędzy punktem (F),
a punktem (G) wynosi 0,248 długości (L r ),
w
długość siłownika hydraulicznego (6) przy
schowanym tłoczysku (7) wynosi 0,487 długości
(L ), zaś przy wysuniętym maksymalnie tłaczysku (7) wynosi 0,586 długości (L.). Siłownik
hydrauliczny (6) jest umocowany do ramy (1) w
punkcie (C)-w odległości 0,107 długości (L')
przed punktem (B), oraz poniżej w odległości
0,079 długości (Lw). Punkt (F) obrotu dźwigni
wodzenia (5) umieszczony jest na wysięgniku
(2) przed punktem (A) w odległości 0,341 dłu
gości (L ), oraz powyżej w odległości 0,157
długości (L ).
(1 zastrzeżenie)

4(51)- B65G

4(51) 365G
E02F

U1(21) 77682

(22) 86 06 50

(71) Fabryka Maszyn Budowlanych "Bumar-Fad.roma", Wrocław
(72) Bartmański Marek, Domański Adam, Herma
Otzo, Pol Witold
(54) Układ roboczy ładowarki
(57) Wz,5r użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania konstrukcji układu roboczego łado
warki zapewniającego samoczynne ustawianie się
łyżki w położeniu napełniania po wysypie.

U1 (21) 77689

(22) 86 07 02

(71) Ogólnokrajowe Gwarectwo Węgla Brunatnego,
Centralny Ośrodek 3adawczo-Projektowy
Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor", Wroc
ław
(72) Hat Zdzisław, Korotkiewicz Marian
(54) Zawiesie do opuszczania zestawów krążnikowych przenośnika taśmowego
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania zawiesia umożliwiającego zawiesza
nie w istniejących członach przenośników taś
mowych dolnych zestawów krążników.
Zawiesie tworzą dwie blachy boczne (1),
między którymi umieszczony jest hak (2) z po
przeczką (3). Poprzeczka (3) haka (2) oparta
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jest o powierzchnię oporową (7) blach (1) odchylową od pionu o kąt 3 +-12
Blachy boczne
(1) są przyspawane do jednej z obejm (4),
które z kolei przytwierdzone są do wspornika
(5) członu przenośnika taśmowego. Jednocześ
nie blachy (1) mają otwór, w którym osadzona
jest dźwignia ręczna (6).
(1 zastrzeżenie)

4(51) B65G

U1(21) 77700

(22) 86 07 01

(71) Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu
Zboźowo-Młynarskiego "PZZ", Wrocław
(72) Korzeniowski Dariusz, Grzyb Jan, Prażnowski Edward
(54) Urządzenie zabezpieczające transport ku
bełkowy
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania urządzenia zatrzymującego trans
port kubełkowy przy minimalnym przesunięciu
się łańcuchów przenośnika względem siebie.
Urządzenie składa się z dwóch kół łańcu
chowych (20, 1) osadzonych trwale na dwóch
tulejach (8, 2 ) , między którymi umieszczona
jest na sprężynie (12) przesuwna tuleja (4),
która z jednej strony połączona jest poprzez
wypust (7) z rowkiem wpustowym (9) pierwszej
tulei (8), a z drugiej strony połączona jest
poprzez zęby (14) z wrębami (5) drugiej tulei
(2). Tuleja (4) ma na obwodzie nacięty kanałek (13), w który wchodzi palec (3) przełącz
nika elektrycznego (19). Tuleja (2, 4, 8) są
osadzone na wałku (10).
(2 zastrzeżenia)

4(51) B65G
B65D
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(22) 86 07 04

(71) Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZLSwidnik", Zakład Badawczo-Rozwójowy,
Świdnik
(72) Muszyński Antoni, Załęski Henryk, Rejak
Waldemar
(54) Urządzenie do załadunku pestycydów do
zbiorników samolotów i śmigłowców rolni
czych
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wy
eliminowania zjawiska pękania przewodów zała
dowczych.
. Urządzenie według wzoru charakteryzuje się
tym, że pomiędzy pompą wyporową (1) wchodzącą
skład urządzenia, a elastycznym przewodem
cieczowym (2) zakończonym zaworem odcinającym
(3) jest wbudowany samoczynny zawór upustowy
(5).
(1 zastrzeżenie)

4(51) B65G

U1(21) 77881

(22) 86 07 28

(71) Politechnika Świętokszyska, Kielce
(72) Sobociński Ryszard, Bartosik Artur, Ła
będź Mieczysław, Serafin Jacenty, Anto
szewski Bogdan
(54) Dozownik ślimakowy
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania prostej konstrukcji urządzenia
dozującego materiały pyliste oraz ziarniste,
zarówno suche jak i wilgotne.
Dozownik ślimakowy według wzoru charakte
ryzuje się tym, że w koszu zasypowym (6) umieszczony jest mieszalnik (7) zapewniający
stały poziom wypełniania komory ślimakowej
(1), przy czym w komorze (1) umieszczone są
ślimaki: lewoskrętny (2) i prawoskrętny (3),
które są usytuowane w jednej płaszczyźnie
poziomej, zachodzą promieniowo na siebie i
są przesunięte względem siebie o pół skoku
ślimaka. Ślimaki (2, 3) są sprzężone ze sobą
za pośrednictwem kół zębatych.
(1 zastrzeżenie)
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bie o 120 . Każde ramię (3) ma śruby regulu
jące (8) na swoich końcach oraz balasty (9)
'Stosunek długości wysięgnika (10) do długości
przeciwległego ramienia (3) podstawy (4) wy
nosi 1:1. Moment utrzymania balastu do momen
tu wywrotu podnoszonego ciężaru (11) wyraża
się stosunkiem 2:1.Ramiona (3) podstawy (4)
połączone są od góry i od dołu łącznikami
(13) i skręcone są śrubami (14).
(2 zastrzeżenia)

4(51) B66C

U1 (21) 76234

(22) 85 12 02

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "Polmag", Fabryka Zmechanizowanych Obudów
ścianowych "Fazos", Tarnowskie Góry
(72) Anczok Hubert, Kwieciński Jerzy, Jany
Krystian, Rurański Jerzy, Wolanowski Bo
gusław, Kadłubek Henryk
(5^0 Hydrauliczny podnośnik
(57) Przedmiotem' W20ru użytkowego jest hydra
uliczny podnośnik stosowany w przemyśle moto
ryzacyjnym, budownictwie i górnictwie.
Hydrauliczny podnośnik wg wzoru użytkowego
ma blok zaworowy (3) w przyłączu zasilającym
przestrzel podtłokową (2), a rdzennik (4) jest
zakończony wysuwnym talerzem (5). Hydraulicz
ny podnośnik ma na zewnętrznej walcowej po
wierzchni cylindra (7) dwa uchwyty (9) przy
mocowane naprzeciw siebie.
Przedmiot wzoru użytkowego może znaleźć
zastosowanie zwłaszcza w procesach technolo
gicznych montażu części maszyn.
(3 zastrzeżenia)

4(51) B66D
B633

Ul(21) 77576

(22) 86 06 18

(71 ) Interster Yachting, SA, Warszawa
(72) Raczyński Piotr
(54) Bloczek flagowy
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania konstrukcji łatwego w wykonaniu
bloczka flagowego

4(51) B66C

Ul (21) 77441

(22) 86 05 28

(71) Rybnickie Przedsiębiorstwo Budownictwa
Węglowego "PEBEROW", Rybnik
(72) Kowol Eugeniusz, Halina Walenty
(54) Żuraw do transportu pionowego
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania rozbieralnej konstrukcji stabil
nego żurawika do robót dachowych i balkonowych,
Źurawik składa się ze słupa (1) usytuowane
go w miejscu skrzyżowania trzech ramion (3)
podstawy (4), które rozwarte są względem sie
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Bloczek w widoku z boku ma kształt kropli,
a ucho (1) połączone jest z ramionami (2)
wzmocnionymi wspornikiem. Pomiędzy ramionami
(2) znajduje się rolka (4), której oś obrotu
jest prostopadła do osi otworu ucha (1). Ucho
(1) z ramionami (2) i wspornikiem stanowi
jedną całość.
(1 zastrzeżenie)

4(51) B66D

Ul(21) 77766

(22) 86 07 06

(71) Bytomsko-Rudzkie Gwarectwo Węglowe, Ko
palnia Węgla Kamiennego im. Powstańców
Śląskich, Bytom
(72) Małek Bogusław, Pakosz Antoni, Łukawski
Jan, Achtelik Norbert, Pakosz Antoni,
Łukawski Jan, Achetlik Norbert, Matejczyk
Antoni
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Kołowrót stanowi konstrukcj ę spawaną i ma
bęben (1), wykonany z rury grubościennej,
który przyspawany jest do wału (2), zaopatrzo
nego w połączenie wielowypustowe (3) i osadzo
nego na łożyskach baryłkowych. W blasze bocz
nej (4) zabudowany jest silnik hydrauliczny
(5), zasilany przez przewody zasilające ze sta
cji zasilającej.
Wał (2) kołowrotu napędzany jest bezpośred
nio z wału silnika (5) poprzez połączenie wie
lowypustowe (3). Do hamowania kołowrotu służy
układ dźwigniowo-szczękowy (6), zaciskany si
łownikiem. Rama (8) kołowrotu została wykonana
w postaci blachy wzmocnionej od spodu profila
mi walcowanymi. Do ramy (8) przymocowane są
cztery siedliska służące do rozpierania koło
wrotu.
(1 zastrzeżenie)

(54) Kołowrót

4(51) 367B

Ul(21) 77745

(22)86 07 09

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania konstrukcji małogabarytowego koło
wrotu do prac manewrowych w górnictwie.

(71) Instytut Maszyn Spożywczych, Warszawa
(72) Kiełkiewicz Jerzy
(54) Głowica do zamykania słoi
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania konstrukcji głowicy zapewniającej
dokładne zamykanie słoi zakrywkami wkręcanymi
na gwint.
Głowica do zamykania słoi składa się z
obrotowo przesuwnego trzpienia (5) zakończone
go krzywką (4) obrotowo ułożyskowaną w korpu
sie (1). Krzywka ma kołnierz o powierzchni
krzywkowej, po której toczą się rolki (3) ob
rotowo osadzone na końcach dźwigni dwuramiennych
(2), które przegubowo ułożyskowane są na sworz
niach na stałe osadzonych w korpusie (1). Dru
gie końce dźwigni dwuramiennych zaciskają wkład
kę elastyczną (6).
(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ C
CHEMIA I METALURGIA
4(51) C03B

U1(21) 77558

(22) 86 06 12

(71) Huta Szkła "Wałbrzych", Wałbrzych
(72) Nowak Zdzisław, Nowak Henryk
(54) Urządzenie do obróbki naroży płyt szklanych
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opraco
wania urządzenia umożliwiającego dokonywanie ope
racji obróbki naroży płyt szklanych według krzy
wizny o ściśle określonym promieniu.
Urządzenie do obróbki naroży płyt szklanych
składające się z płyty roboczej i usytuowanej
obok szlifierki ze ściernicą garnkową., charakte
ryzuje się tym, że przy krawędzi prostego boku
płyty (1) ma wmontowany obrotowy sworzeń (3), a
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nad nim usytuowany ruchomy w płaszczyźnie po
ziomej stolik (2). Stolik ten w jednym z na
roży w linii dwusiecznej jego kąta ma jeden
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lub więcej otworów (4) współdziałających ze
sworzniem (3).
(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ D
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
4(51) D01G

Ul (21) 77342

(22) 86 05 16

4(51) D06F

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Przę
dzalnictwa Wełny "Befamatex", Bielko-Biała
(72) Wróbel Bolesław, Elke Alfons, Tompalski
Witold, Piątek Franciszek

U1(21) 77523

(22) 86 06 10

(75) Gorczyński Tadeusz, Gorczyński Witold,
Warszawa
(54) Uohwyt urządzeń elektrogrze.tnych
(57) Układ według wzoru użytkowego składa się
z dwóch podpór (1, 2) przedniej i tylnej,
spiętych od dołu łącznikiem (3), między górny
mi końcami, których jest osadzona rękojeść (4),
przy czym w podporze (2) tylnej jest wykształ
cone gniazdo (5) wtykowe dla znormalizowanej
końcówki sprzętu elektrogrzejnego.
(3 zastrzeżenia)

(54) Urządzenie do rozwłókniania odpadów taśm
prz ędzalniczych
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie za
pewnienia mechanicznego rozwłókniania odpado
wych taśm przędzalniczych.
Urządzenie ma podający transporter (1),
dwie pary rozciągowych wałków (2, 3 ) , pomiędzy
którymi jest podtrzymujący stolik (4) oraz bę
ben (5) z dwoma listwami (6) z kolcami oraz z
dwoma zgarniającymi listwami (7). W pobliżu
pierwszej pary rozciągowych wałków (2) jest
ochronna pokrywa (3) z mikrowyłącznikiem.
(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ E
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE
4(51) E01H
B053

Ul (21) 77419

(22) 86 05 27

(71) Zespół Szkół Zawodowych nr 1, Dębica
(72) Kałucki Bronisław, Kopala Ryszard, Moty
ka Wojciech, Knych Bogusław, Jasiński
Krzysztof, Petyniak Dariusz, Sikora
Wiesław
(54) Urządzenie bębnowe do zraszania płyt
stadionów sportowych
(57) Celem wzoru jest skonstruowanie takiego
urządzenia, które zraszałoby równomiernie całą
płytę stadionu bez jej uszkodzenia oraz byłoby
łatwe w obsłudze.
Urządzenie zawierające bęben (3) zamocowa
ny obrotowo do nośnej konstrukcji (1) z jed
nymi kołami (2) i nawinięty nań giętki przewód
(32), wyposażone w napędowy mechanizm (20)
oraz w nagwintowany wałek (18) z prowadnikiem
(19), charakteryzuje się tym, że bęben (3) ma
pionową przegrodę (5) i wydrążoną połoś (6),
a do jednej strony nośnej konstrukcji (1)
jest zamocowana prostokątna rama (7) wzmocnio
na ukośnymi zastrzałami oraz ukośne wsporniki
(9) zakończone blokowymi kółkami (10), górne

zaś naroża prostokątnej ramy (7) oraz nośna
konstrukcja (1) są połączone bocznymi ukośnymi
wspornikami (11) z wykonanymi wycięciami (12),
natomiast do końca wydrążonej półosi (6) bębna
(3), po stronie prostokątnej ramy (7), jest
zamocowany rozłącznie sztywny, segmentowy ru
rowy przewód (13) o długości w przybliżeniu
równej 1/4 szerokości płyty stadionu, na końcu
którego jest zamocowany znany obrotowy zraszacz

(14). Sztywny, segmentowy rurowy przewód (13)
jest utrzymywany w pozycji poziomej od góry
za pomocą sztywnych cięgien (15) oraz stalo
wych linek (16) opierających się na blokowych
kołkach (10) i zaczepionych końcami w wycię
ciach (12) bocznych wsporników (11), natomiast
od dołu za pomocą sztywnych podpór (17).
(3 zastrzeżenia)
4(51) E02B

U3(21) 77814

(22) 86 07 15

(61) 77285
(71) Kombinat Robót Drogowych, Łódź
(72) Ptasznik Włodzimierz
(54) Płyta skarpowa
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania płyty betonowej o budowie monoli
tycznej, zbrojonej wewnętrznie, przystosowa
nej do transportu i układania mechanicznego,
dającej trwałą nawierzchnię.
Płyta według wzoru ma uchwyty (6) do za
czepów dźwigowych i do łączenia klamrowego
płyt ze sobą, wpuszczone w czołowe ściany
(5) między ściętymi narożnikami (2) takich
samych ramion (1). Płyty mają wewnętrzne po
jedyncze zbrojenie (4) prętowe, między śród*
kowym otworem (3) krzyżujących się ramion
(1), a ich obrzeżem zewnętrznym.
(1 zastrzeżenie)

4(51) E02D
E01C
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U3(21) 77626

4(51) E02F

U1(21) 77648

(22) 86 06 27

(71) Politechnika Krakowska im. Tadeusza Koś
ciuszki, Kraków
(72) Cieślak Kazimierz, Sularz Stanisław,
Trzaska Witold, Królikowski Włodzimierz,
Piotrowski Zbigniew
(54) Wymienny osprzęt łańcuchowy do kopania
wąskich rowów
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania osprzętu umożliwiającego wykony
wanie rowów za pomocą nośnika wieloczynnoś
ciowego, wyposażonego w instalację hydraulicz
ną.
Wymienny osprzęt łańcuchowy do kopania
wąskich rowów według wzoru charakteryzuje się
tym, że ma ramę nośną (1) wyposażoną w ucłwyty
(2) dla sworzniowego mocowania do ramy nośnika.
Rama nośna (1) ma dwa wsporniki (3), na któ
rych mocowany jest znany zespół łańcuchowy (A)
oraz mechanizm podnoszenia (B). Napęd zespołu
łańcuchowego (A; przekazywany jest na wał gór
nego koła łańcuchowego (6) bezpośrednio od
wolnoobrotbwego silnika hydraulicznego (8),
zamocowanego do wspornika (3). Na ramie nośnej
(1) przegubowo ustalony jest siłownik hydrau
liczny (11) mechanizmu podnoszenia (B), który
poprzez dźwignię dwuramienną (12) i łącznik
(13) połączony jest z ramą łańcuchową (4). W
górnej części ramy nośnej (1) zabudowany jest
zespół rozdzielaczy (14) sterujących
hydrau
licznymi odbiornikami oóprzętu. li skład os
przętu wchodzi także przystawka prędkości peł
zających (C).
(2 zastrzeżenia)

(22) 86 06 24

(61) 77285
(71) Kombinat Robót Drogowych, Łódź
(72) Ptasznik Włodzimierz
(54) Płyta skarpowa
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania płyty betonowej o prostych uchwy
tach prętowych do zaczepów dźwigowych.
Płyta według wzoru ma uchwyty (1) do za
czepów dźwigowych i do łączenia klamrowego
płyt ze sobą, w postaci prostych prętów prze
cinających wzdłużnie stożkowe wcięcia (3)
między poszczególnymi kształtkami (4). Uchwy
ty (1) w przedłużeniu stanowią wewnętrzne
zbrojenie (2) kształtek (4). (1 zastrzeżenie)

4(51) E02F

U1(21) 77653

(22) 86 05 25

(71) Kombinat Robót Drogowych, Łódź
(72) Madej Jan
(54) Ząb zrywający
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania zęba zrywającego, przystosowanego
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do zamontowania w koparkach, ładowarkach czy
też w spychaczach, umożliwiającego zagarnia
nie przedmiotów takich Jak krawężniki bez ich
uszkodzenia.
Ząb według wzoru ma dolną krawędź (1) bocz
nego ramienia (2) w kształcie łuku, tworzącą
przy zakończeniu szpic z górną krawędzią (3),
przy czym kąt między przedłużeniem krawędzi
(1) a wykreśloną linią horyzontalną Jest kątem
ostrym.
(1 zastrzeżenie)

71

(3) wykonanym w postaci rury, do górnej kra
wędzi której przymocowana Jest przyłączeniowa
puszka (4) z rękojeściami (5 i 6 ) .
(1 zastrzeżenie)

4(51) E03B

U1(21) 77647

(22) 86 06 26

(71) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji w m.st. Warszawie, Warszawa
(72) Kucharski Jerzy
(54) Urządzenie do rozmrażania uzbrojenia
podziemnego sieci wodociągowej
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania urządzenia umożliwiającego szybsze roz
mrażanie uzbrojenia podziemnego sieci wodocią
gowej .
Urządzenie do rozmrażania uzbrojenia podziem
nego sieci wodociągowej składa się z trzonu
(1) w postaci ruryi zakończonego grotem (2),
wewnątrz którego w dolnej Jego części osadzona
Jest elektryczna grzałka (3). Trzon (1) w swej
górnej części zakończony Jest przyłączeniową
puszką (4) z rękojeściami (5 i 6 ) .
(1 zastrzeżenie)

4(51) E03B

U1(21) 77646

(22) 86 06 26

(71) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji w m.st. Warszawie, Warszawa
(72) Kucharski Jerzy
(54) Urządzenie cylindryczne do rozmrażania
uzbrojenia podziemnego sieci wodociągo(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania urządzenia umożliwiającego zmniej
szenie pracochłonności przy rozmrażaniu uzbro
jenia podziemnego sieci wodociągowej.
Urządzenie cylindryczne do rozmrażania uz
brojenia podziemnego sieci wodociągowej, skła
da się z cylindra (1) o dwóch ścianach, wew
nątrz których osadzona Jest elektryczna grzał
ka (2), a cylinder stanowi monolit z trzonem

4(51) E06B

U1(21) 78334

(22) 86 10 06

(71) Biuro Projektów Przemysłu Elementów Wypo
sażenia Budownictwa "Metalplast", Poznań
(72) Dywelski Jan, Smoczyk Edward, Cenker Jan,
Tomczak Henryk
(54) Drzwi rozwierane do pomieszczeń r e n t g e 
nowskich'
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji drzwi maksymalnie zapobiegających
przenikaniu promieni rentgenowskich między po
mieszczeniami .
Drzwi, składające się z ościeżnicy skrzydła
drzwiowego złożonego ze szkieletu wypełnionego
warstwą izolacyjną zamocowanego do ościeżnicy
przy pomocy zawias i zamka oraz z uszczelki
usytuowanej między ościeżnicą a skrzydłem
drzwiowym, charakteryzują się tym, że do szkie
letu (7; skrzydła (2) przykręcona Jest płyta
nośna (9), a do płyty nośnej (9) przyklejona
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jest płyta ołowiowa (10), przy czym całość
jest obłożona blachą stalową (12). Ponadto
drzwi są zaopatrzone w ramą nośną (3) w
N
kształcie zbliżonym do litery H", osadzoną
w ścianie i połączoną dodatkowo z sufitem
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łącznikami kompensacyjnymi. Do ramy nośnej (3)
zamocowana jest ościeżnica (1) i zawiasy regu
lacyjne (4), na których jest osadzone skrzydło (2)
(4 zastrzeżenia^

DZIAŁ F
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
4(51) F04B

10(21) 77529

(22) 86 06 09

4(51) F04C

U1(21) 77610

(22) 86 06 20

(61) 74828
(72) Instytut Techniki Cieplnej, Łódź
(72) Bernard Tomasz, Laskowski Witold, Wrób
lewski Andrzej, Rudzki Eugeniusz

(71) Cukrownie Toruńskie, Pracownia Projekto
wa, Toruń
(72) Głowacki Kazimierz, Górski Benedykt, Pragacz Witold, Sochacki Jan, Szreder Bogdan

(54) Pompa
nych

(54) Pompa zębata do transportu cukrowniczych
cieczy międzykryształowych

zwłaszcza do cieczy zanieczyszczo

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania zabezpieczenia pompy promieniowej,
wielostopniowej przed przedwczesnym zużyciem
jej tarczy odciążającej.
Pompa ma filtr (1) do cieczy zanieczyszczo
nej połączony z boku z dopływową rurą (2), do
prowadzoną do tłocznej rury (3) cieczy zanie
czyszczonej i z góry połączony z odpływową rurą
(4) cieczy oczyszczonej.
(1 zastrzeżenie)

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania prostej konstrukcji pompy do
transportu cukrowniczych cieczy międzykryszta
łowych, zwłaszcza odcieków i melasy, zapewnia
jącej szczelność i ciągłość ruchu w cyklu
technologicznym. Pompa złożona jest z korpusu
(1) mającego króciec ssawny (2), króciec tło
czony (3) oraz w dolnej części komorę (9) o
kształcie "półnerki".
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Wewnątrz korpusu (1) na wałkach ułożysko
wanych ślizgowo, osadzone są dwa koła zębate
(6) o nieparzystej liczbie zębów, mniejszej od
ilości granicznej. Boczne ściany korpusu (1)
są zamknięte i uszczelnione pokrywami (7) przy
czym czop wałka napędowego (4), przystosowany
do ogólnie znanych układów napędowych, jest
uszczelniony dodatkowo dławnicą.
(1 zastrzeżenie)

4(51) F04D
F24F

U1(21) 77650

73

jednakowe pierścienie (5) uszczelniające wał
ków zabezpieczone dławnicą (6), opartą na
czole gniazda (2) przez podkładkę (7) klingerytową i dociśniętą nakrętkami (9), zakręco
nymi na śruby (8) dwustronne, wkręcone do kor
pusu (1) pompy.
(1 zastrzeżenie)

(22) 86 06 27

(71) Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne, Warszawa
(72) Janeczko Zygmunt
(54) Nawiewnik turbinowy
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem opraco
wania nawiewnika zapewniającego łagodne roz
praszanie strumienia powietrza.
Nawiewnik turbinkowy składa się z osi (1),
stożka (8) wykonanego z blachy, osadzonego na
tej osi (1) wierzchołkiem ku górze, ustalone
go za pomocą prowadnicy (10) i zawleczki (12),
z turbinki (2) osadzonej na osi (1) obrotowo
za pośrednictwem łożyska smarowego (3) umiesz
czonego w obsadzie łożyskowej (4), przytwier
dzonej do turbinki (2) za pomocą wkrętów (5),
oraz z osłony rurowej, spinającej (6). Stożek
(8) jest usytuowany swoją podstawą poniżej
górnej krawędzi tej osłony (6). Skrzydła tur
binki (2) są nachylone korzystnie pod kątem
20 względem płaszczyzny prostopadłej do osi
(1) i są odsłonięte na określonej wysokości,
zależnej od warunków kubaturowych pomieszcze
nia. Nawiewnik turbinkowy jest stosowany w
termowentylatorach i może być używany do
ogrzewania lub chłodzenia hal produkcyj-nych
względnie sportowych.
(3 zastrzeżenia)

4(51) F04D

U1(21) 77804

4(51) F02M

U1(21) 77639

(22) 86 06 26

(71) Warszawskie Zakłady Mechaniczne, Warszawa
(72) Mikołajczyk Leon, Osypiuk Adolf, Kanabus
Andrzej, Sikorski Edward, Łojek Andrzej,
Zdunkiewicz Zdzisław
(54) Iglica rozpylacza do silników wysokopręż
nych
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania konstrukcji iglicy umożliwiającej
wyeliminowanie siły bocznej powstającej w wy
niku oddziaływania popychacza.
Iglicę według wzoru stanowi prowadząca część
(1)* powyżej której znajduje się naciskany czop
(2), z nałożonym popychaczem (4), zakończony
powierzchnią kulistą, natomiast pod prowadzącą
częścią (1) znajduje się zamykający element (3)
w postaci stożka.
(1 zastrzeżenie)

(22) 86 07 14

(71) Rafineria Nafty "GLIMAR", Gorlice
(72) Wańtuch Jerzy
(54) Uszczelnienie pompy wirowej
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie sku
tecznego uszczelnienia wału pompy wirowej,
stosowanej zwłaszcza do pompowania produktów
uzyskiwanych przy destylacji ropy naftowej.
Uszczelnienie umieszczone w gnieździe z
dławnicą ma za podkładką (3) ciśnieniową dwa

4(51) F16C

U1(21) 77662

(22) 86 06 27

(71) Ogólnokrajowe Gwarectwo Węgla Brunatnego
Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy
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Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor", Wroc
ław
(72) Rosochacki Jan, Szczyrba Stefan
(54) uszczelnienie łożyska
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania uszczelnienia, które montowane
jest przed osadzeniem łożyska na wale przez
co odległości pomiędzy zespołami pierścieni
o'raz pomiędzy tarczami są ustalone i dla każ
dego uszczelnienia jednakowe.
Uszczelnienie łożyska według wzoru charak
teryzuje się tym, że tworzą go dwie równole
głe tarcze zewnętrzne (4) i wewnętrzna (5),
z których wewnętrzna (5) jest usytuowana od
strony łożyska (2). Brzegi obu tarcz (4, 5)
są zagięte ku sobie i usytuowane naprzemianlegle tworząc pierścienie. Pierścień wew
nętrzny (9) tarczy wewnętrznej (5) jest
usytuowany przy wale (1), na którym osadzo
ne jest łożysko (2). Zewnętrzny pierścień
(6) tarczy zewnętrznej (4) jest usytuowany
przy piaście (3), w której osadzone jest
łożysko (2). Brzegi obu pierścieni (9, 6)
są zagięte poza tarcze (4, 5 ) .
(2 zastrzeżenia)

4(51) F16C

U1(21) 77664
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Labiryntowe uszczelnienie łożyska według
wzoru charakteryzuje się tym, że ma tarczę
zewnętrzną (4), która jest zagięta przy piaś
cie (3) w kierunku do tarczy wewnętrznej (5)
tworząc pierścień zewnętrzny (6) przylegający
do piasty (3). Brzeg (7) pierścienia zewnętrz
nego (6) jest zagięty i usytuowany poza tarczą
wewnętrzną (5). Tarcza wewnętrzna (5) jest za
gięta przy wale (1) w kierunku do tarczy zew
nętrznej (4) tworząc pierścień wewnętrzny (9).
Brzeg (10) tego pierścienia (9) jest zagięty
i usytuowany poza tarczą zewnętrzną (4).
(3 zastrzeżenia)

4(51) F16G

U1(21) 77524

(22) 86 06 09

(71) Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych, Nowy Sącz
(72) Gnat Kazimierz
(54) Napinacz przenośnika napędu
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania prostego, taniego i łatwego w ob
słudze napinacza.
Napinacz składający się z silnika elek
trycznego, korpusu i pierścienia pośredniego
charakteryzuje się tym, że ma śrubę (1) i na
krętkę napinającą (2), przy czym czop śruby
(1) wchodzi w otwór pierścienia pośredniego
(3) zmieniając położenie osi silnika (4) pod
działaniem nakrętki (2).
Napinacz przenośnika napędu jest stosowany
w maszynach i urządzeniach, a szczególnie w
obrabiarkach w odniesieniu do kół pasowych lub
łańcuchowych osadzonych bezpośrednio na wale
elektrycznego silnika kołnierzowego.
(1 zastrzeżenie)

(22) 86 06 27

(71) Ogólnokrajowe Gwarectwo Węgla Brunatnego,
Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy
Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor", Wroc
ław
(72) Rosochacki Jan, Szczyrba Stefan
(54) Labiryntowe uszczelnienie łożyska
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania uszczelnienia, w którym odległoś
ci pomiędzy zespołami pierścieni oraz pomię
dzy tarczami są ustalone i dla każdego usz
czelnienia jednakowe.
6 7

4(51) F16K

U3(21) 72886

(22) 84 07 03

(61) 72885
(71) Bielska Fabryka Armatur "BEFA", BielskoBiała
(54) Zawieradło zaworowe
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie zapewnienia
skutecznego osadzenia tulejki w korpusie zawieradła.
Zawieradło charakteryzuje się tym, że górne
obrzeże jego korpusu (1) jest zagięte do wew
nątrz, czyli w kierunku tulejki (2), a ponad
to tulejka (2) w miejscu odpowiadającym za
gięciu ma zmniejszoną średnicę zewnętrzną.
(1 zastrzeżenie)
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(22) 86 06 03

(71) Biuro Studiów i Projektów Przemysłu
Włókienniczego, Łódź
(72) Andrzej Mękarski
(54) Złącze do rur stalowych
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji złącza łatwego do zainstalowania,
nie wymagającego od obsługi specjalnych kwa
lifikacji.
Złącze zawiera gumowy pierścień (1) o pro
filowanych powierzchniach zewnętrznych, na
chylonych pod kątem 10 w stosunku do płasz
czyzn stalowych rur (2), do których przylega
ją dwa pierścienie (3) ściągane śrubami (4).
(3 zastrzeżenia)

4(51) F16S
F16M
F22B

U1(21) 77581

(22) 86 06 17

(71) Raciborska Fabryka Kotłów "RAFAKO", Ra
cibórz
(72) Nowak Jerzy, Piechaczek Roman, śliwka
Adolf
(54) Konstrukcja nośna kotła wiszącego
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania konstrukcji nośnej kotła wiszące
go, ułatwiającej wprowadzenie do jej wnętrza
komunikacyjnego sprzętu dźwigowego oraz ułat
wiającej montaż duż1eh, zblokowanych elementów
konstrukcji nośnej i kotła.

4(51) F16L

U1(21) 77578

(22) 86 06 17

(71) J a r o c i ń s k i e Fabryki Mebli, J a r o c i n
(72) Więckowski Leszek, P ó ł r o l n i c z a k Stefan
(54) Urządzenie do dociskania połączenia rur
wentylacyjnych
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania urządzenia do dociskania połącze
nia rur wentylacyjnych metodą mechanicznego
docisku.
Urządzenie według wzoru ma mechanizm do
cisku połączony z suportem (3) prowadzonym w
łożu (2) napędzanym śrubą pociągową (4) oraz
belkę (14) osadzoną obrotowo za pomocą sworz
nia (15) w wycięciu korpusu (1).
(3 zastrzeżenia)
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Konstrukcja składa się z dwóch sztywnych
wież (1) posadowionych na fundamencie oraz
osadzonego na nich rusztu nośnego (2) kotła.
Sztywne wieże (1), utworzone z ram wzdłużnych,
zewnętrznych (3), ram wzdłużnych, wewnętrz
nych (5) oraz ram poprzecznych (4), mają wy
łącznie stężenia pionowe, rozmieszczone w ra
mach wzdłużnych zewnętrznych (3) i ramach po
przecznych (4), przy czym stężenia poziome
rozmieszczone są na poziomach stropów (6).
(1 zastrzeżenie)

4(51) F23B
F24D

01(21) 77654

(22) 86 06 27

(71) Zakład Budownictwa Szklarniowego i Urzą
dzeń Ogrodniczych "Szkłarniobud", Poznań
(72) Czekalski Bogdan, Gahor Józef, Malewski
Tadeusz, Tkaczyk Arkadiusz, Szarzyński
Piotr
(54) Przepustnica paliwa stałego w urządzeniu
do grawitacyjnego zasilania palenisk
kotłowych

4(51) F23D
F26B
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(22) 86 06 27

(71) Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineral
nych w Białej Górze, Tomaszów Mazowiec
ki
(72) Szymański Karol
(54) Palnik olejowy
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem opraco
wania konstrukcji palnika olejowego do suszar
ni obrotowych zapewniającej prawidłowe rozpy
lenie paliwa.
Palnik według wzoru ma końcówkę rozpylają
cą składającą sie z kolektora (4) połączonego
na stałe z rurą (5) oraz z dyszy (1) osadzo
nej rozłącznie na kolektorze (4). Kolektor
(4) ma wytoczony na obwodzie kanał (9) połą
czony z otworami przelotowymi (7), przez któ
re przedostaje się paliwo pod ciśnieniem do
kanału (9). Dysza (1) ma otwór (8) wywiercony
stycznie do wytoczonego cylindrycznego otworu
(10) zakończonego częścią kulistą połączoną z
przejściem stożkowym (11).
(3 zastrzeżenia)

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania konstrukcji przepustnicy umożli
wiającej wyeliminowanie zjawiska powstawania
nawisów paliwa na elementach przepustnicy.

4(51) F23D
01(21) 77730
(22) 86 07 04
A22B
(71) Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe, Gorzów Wielkopolski
(72) Wróblewski Marek, Barczyński Andrzej,
Byczyński Adam, Jesiński Andrzej, Pias
kowski Józef
(54) Paláik do opalania tusz wieprzowych pa zem
ziemnym
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania konstrukcji palnika do opalania tusz
wieprzowych, zasilanego gazem ziemnym pobiera
nym z miejskiej sieci rozdzielczej.

Przepustnica mająca uchylną klapę, umiesz
czoną w kanale paliwowym i osadzoną na pozio
mej osi, do której jest przytwierdzona promie
nie, o dźwignia napędowa, ustalana w wybranych
położeniach kątowych za pomocą organu nastawczego, charakteryzuje się tym, Že ma płaską
płytową klapę (1) przymocowaną swą krawędzią do
osi (3), która jest ułożyskowana we wnęce (4)
ściany (5) paliwowego kanału (2), grzy czym
napędowa dźwignia (6) jest podtrzymywana łań
cuchem (7) o nastawnej długości, którego dolny
koniec jest przesuwny wzdłuż tej dźwigni, a
górny koniec jest przyłączony do stałego za
czepu (9).
(1 zastrzeżenie)
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Palnik według wzoru ma komorę mieszania
(1), do której doprowadzane jest sprężone po
wietrze za pomocą króćca (2), na końcu które
go znajduje się centrycznie osadzona dysza
(3). Do korpusu komory (1), ukośnie do jej
osi, umocowany jest króciec gazu (4). Wylot
komory zakończony jest kołnierzem (5) z dyszą
stabilizującą (6) oraz kierownicami (7) i (8).
Na obwodzie komory (1) pod kierownicą (7)
znajduje się rząd otworów (10), natomiast w
kołnierzu (5) wykonano trzy rzędy otworów (9),
promieniście wokół dyszy stabilizującej (6).
(2 zastrzeżenia)

4(51) F23D

U1(21) 77752
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lektora gazowego (1), przy czym
tor gazowy (1) i wielootworową,
gazowo-powietrzna (3) połączone
regulacyjnymi (6).
(1

kołowy kolek
kołowa komora
są listwami
zastrzeżenie)

(22) 86 07 09

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wy
robów Metalowych "POLMETAL", Kraków
(72) Nemeczek Leszek, Uliczny Ryszard, Walczuk Marian
(54) Zespół palnika gazowego
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania zespołu palnika gazowego, pozio
mego o zwiększonym bezpieczeństwie użytkowa
nia, łatwego w montażu oraz przystosowanego
do skręcania z płytą podpalnikową.
Zespół składa się z dyfuzora (2), na który
z jednej strony nałożone jest kolanko palnika
(1) z kołnierzem (8), w którym znajdują się
otwory. Z przeciwnej strony dyfuzor (2) na
krętką kołnierzową (3) połączony jest z pod
stawą dyszy (4). wyposażoną w dwustronne
spłaszczenie (6) "pod klucz". W miejscu połą
czenia z podstawą dyszy (4), na wysokości dy
szy (5), dyfuzor (2) ma dwa boczne otwory
wlotowe,
(2 zastrzeżenia)

4(51) F27D

U1(21) 77448

(22) 86 05 27

(71) Przedsiębiorstwo Montażu i Dostaw Pieców
Tunelowych, Kraków
(72) Kopczyński Zbigniew, Brandtmiller Andrzej,
Cisek Edward, Kochan Tadeusz, Obuchowski
Henryk, Wójciak Franciszek
(54) Kształtka nośna stropu podwieszonego pieca
przemysłowego
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania kształtki nośnej o zmniejszonych gaba
rytach i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej.
Kształtka według wzoru użytkowego ma kształt
prostopadłościanu, którego dolna płaszczyzna
(10) o szerokości (s) i długości (1) jest więk
sza od górnej płaszczyzny (11) o |szerokości
(s) i długości (1 2 ). Ściany boczne (1) tego
prostopadłościanu o szerokości (s) i wysokości
(n) mają zaokrąglone rowki (4) o głębokości (b)
i szerokości (a). Ściana czołowa (2) i ściana
tylna (3) prostopadłościanu poszerzają się obu
stronnie schodkami (9) na długości (1.. i 1) i
wysokości (h^ i hg), przy czym ściana czołowa
(2) ma na długości (1) i (Lj) trapezoidalne wy-

4(51) F23D
B23P

U1(21) 77865

(22) 86 07 24

(71) Kombinat Metalurgiczny Huta im. Lenina,
Kraków
(72) SkroVacz Jan, Łata Jan
(54) Palnik gazowo-powietrzny
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania konstrukcji palnika gazowo-powietrznego z regulacją dopływu powietrza, sto
sowanego do podgrzewania elementów maszyn,
zwłaszcza okrągłych przed ich montażem zapew
niającej całkowite spalanie gazu. Palnik ga
zowo-powietrzny ma wielootworową, kołową komo
rę gazowo-powietrzną (3) zaopatrzoną w prze
słony regulacyjne (5), umieszczone współosio
wo nad stożkami dysz gazowych (2) kołowego ko
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pusty (5). áciana tylna (3) ma na długości (1
i Lj) wpusty (6) o głębokości równej wysokości

Chłodnica zaopatrzona w prostokątne pakie
ty rur (1), (2), (3) pionowo lub skośnie,
zwłaszcza w układzie "dachowym", charakteryzu
je się tym, że każdy z kolektorów odpływowych
(2) zaopatrzony jest w wewnętrzne wkładki ru
rowe (6), przy czym każda z nich połączona
jest z kolektorem (2) w swej części górnej.
(2 zastrzeżenia)

trapezoidalnego wypustu (5). (1 zastrzeżenie)

4(51) F28D

U1(21) 77852
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(22) 86 07 23

(71) Zakład Doświadczalny przy Zakładach
Urządzeń Chemicznych "Metalchem", Kędzierzyn-Koźle
(72) Hennel Wacław, Mordecki Sylwester, Lub
czyński Jerzy, Pyszny Jan, Dobner Lesław
(54) Chłodnica powietrzna
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
ograniczenia ilości króćców odpływowych medium
gazowego w chłodnicy do schładzania powietrzem
gazów zawierających lub wydzielających ciecz.

DZIAŁ G
FIZYKA
4(51)

G01B

U1(21)

77565

( 2 2 ) 86 06 13

( 7 1 ) Ogólnokrajowe Gwarectwo tfęgla B r u n a t n e g o ,
C e n t r a l n y Ośrodek Badawczo-Projektowy
Górnictwa Odkrywkowego POLTEG0R, Wrocław
(72) Lipiński Franciszek
(54) Przyrząd do pomiaru niewspółosiowości wa
łów łączonych za pomocą sprzęgła, zwłasz-.
cza sprzęgła przeponowego
(57) ffeór rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji przyrządu pozwalającego w sposób

pewny, łatwy i dokładny mierzyć przesunięcie
kątowe, osiowe i promieniowe łączonych wałów.
Przyrząd ma podstawę (1) wykonaną w formie
wycinka pierścienia z kołnierzem, do której
zamocowany jest układ pomiarowy składający się
z pręta promieniowego (7), na którym zamocowa
na jest przesuwnie kostka (8) mająca również
przesuwnie zamocowany pręt poosiowy (9)«
(2 zastrzeżenia)

4(51) G01B

Ul(21) 78646

(22) 86 11 11

(71) Politechnika Białostocka, Białystok
(72) Łapko Andrzej, Sokołowski Romuald
(54) Urządzenie napinające taśmę czujnika do
pomiaru odkształceń zbrojenia konstrukcji
żelbetowych
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji urządzenia umożliwiającego proste
i precyzyjne wykonanie czynności naciągu taśmy
pod stałą kontrolą wielkości naciągu.
Urządzenie napinające wykonane jest ze sta
lowej ramy (3) o kształcie prostokąta. Wew
nątrz ramy zamontowane jest suwadło (5) z wys
tępami, które są osadzone w wycięciach (4)
wykonanych w obu bokach dłuższych ramy (3).
Suwadło (5) ma wykonany gwintowany otwór, w
który wkręcona jest śruba (6), której łeb (7)
opiera się o krótszy bok ramy (3).
(1 zastrzeżenie)
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Urządzenie według wzoru |charakteryzuje się
tym, że w przedniej części platformy (1), jest
osadzony zespół kierowniczy (5) rolki napędza
jącej (3) z zamocowaną ślimacznicą (9)» sprzę
żonej za Ipośrednictwem ślimaka (8a) przekładni
(8) z silnikiem elektrycznym (10), który to
zespół kierowniczy (5) jest zaopatrzony w kie
rownicę widełkową (6), mającą sterownik (7)
silnika elektrycznego (10). (1 zastrzeżenie)

4(51)

G0lG

U1(21) 77509

(22) 86 06 06

(71) Biuro Projektów Przemysłu Szklarskiego i
Ceramicznego "Vitrocerprojekt", Warszawa
(72) Bąkowski Aleksander
(54) Dozownik tenspmetryczny
(57) Dozownik według wzoru składa się ze
zbiornika wagowego (2) wspartego na ramie (1)
za pośrednictwem dwóch czujników tensometrycznych (5) i podajnika taśmowego (4) moco
wanego od spodu do zbiornika wagowego (2);
rama podajnika taśmowego (9) połączona jest z
wysięgnikiem (8) ramy (1) poziomym cięgnem
(7) usytuowanym poprzecznie do osi podajnika
taśmowego (4) a rama (1) ma ograniczniki (10),
ograniczające położenie wsporników (17) zbior
nika wagowego (2) opierających się za pośred
nictwem śrub oporowych (11) na czujnikach tensometrycznych (5). Dozownik tensometryczny
przeznaczony jest do automatycznego odważania
i dozowania sypkich materiałów.
(2 zastrzeżenia)

4(51) G01L
G01G

U1(21) 77539

(22) 86 06 11

(71) Lubelskie Fabryki Wag, Lublin, Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Elektronicznych Ukła
dów Specjalizowanych, Toruń
(72) Grosicki Andrzej, Major Bogdan
(54) Czujnik do pomiaru siły i masy, zwłaszcza
do całego typoszeregu wag elektronicznych
(57) Czujnik według wzoru użytkowego charakte
ryzuje się tym, że na elemencie sprężystym w
postaci kształtki monokrystalicznego krzemu
(1) z wdyfundowanym układem piezorezystcrŐV/
(2) jest wsparty punktowo wodzik (5), na który
działa siła (F), oddzielony od elementu sprę
żystego (1) izolatorami elektrycznymi (7).
Wnętrze korpusu obudowy czujnika (3) jest wy
pełnione substancją izolacyjną (9) odporną na
zmiany temperatury, a w dolnej części korpusu
obudowy czujnika (3) jest umieszczona płytka
z elementami kompensacji i korekcji temperatu
ry (8).
(2 zastrzeżenia)

4(51) G01G

U1(21) 77555

(22) 86 06 13

(75) Bieniek Zdzisław, Puławy
(54) Urządzenie pomocnicze do przemieszczania
odważników podczas regulacji wag wielotonowych
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania konstrukcji urządzenia, które
zmniejszy wysiłek ludzki w czasie tarowania
wag o dużych powierzchniach ich podestów.
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4 ( 5 1 ) G01L
G01M

U1(21) 78448

(22) 86 10 20

(71) Politechnika Białostocka, Białystok
(72) Sowul Henryk, Matus Andrzej
(54) Stanowisko do badania hamulców
(57) Stanowisko zamontowane jest na konstruk
cji ramowej (1). Napęd od silnika elektrycz
nego (1) za pomocą sprzęgła elektromagnetycz
nego (3) przenoszony jest na wał koła zama
chowego (2) i poprzez sprzęgło przeciążeniowe
(4) na wał reduktora (8). Z reduktorem (8)
poprzez sprzęgło zębate jednostronne (6) po
łączony jest bęben biegowy (5) osadzony na
wale i ułożyskowany w dwóch łożyskach.
(1 zastrzeżenie)

Nr 9 ( 3 4 9 ) 1987

trycznego połączonego ze skrzynią przekładnio
wą wraz z tylnym mostem ciągnika. Moment obro
towy przenoszony jest z bloku napędowego na
dwa jednakowe zespoły pomiarowe (II). W skład
stanowiska wchodzi mechanizm uruchamiający
(III) oraz szafa sterowniczo-rejestrująca (IV).
(1 zastrzeżenie)

4(51) G01M

Ul(21) 78445

(22) 86 10 20

(71) Politechnika Białostocka, Białystok
(72) Sowul Henryk, Maculewicz Janusz
(54) Urządzenie do badania układów napędowych
pojazdów mechanicznych
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji urządzenia pozwalającej na bardziej
korzystne rozmieszczenie przestrzenne elementów
stanowiska pomiarowego oraz nie wymagającej za
chowania współosiowości połączenia bloku napę
dowego z przekładniami przyspieszającymi.
Urządzenie składa się z maszyny napędzającej
(9), przekładni przyspieszającej (11), prądnicy
hamującej (4) i zaczepu (10). Badany blok na
pędowy (1) jest połączony z przekładnią przys
pieszającą (11) za pomocą wału przegubowego.
(1 zastrzeżenie)

4(51) G01L
G01M

U1(21) 78572

(22) 86 11 06

(71) Politechnika Białostocka, Białystok
(72) Sowul Henryk, Tichoniuk Dymitr
(54) Stanowisko do badania hamulców uruchamia
nych hydraulicznie
(57) Stanowisko według wzoru składa się z blo
ku napędowego (I) złożonego z silnika elek

4(51) G01N

U1(21) 77656

(22) 86 06 27

(75) Wojciechowski Włodzimierz, Warszawa
(54) Trychinoskop
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
przenośnej, prostej i zwartej konstrukcji trychinoskopu.
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W trychinoskopie statyw (2), podstawa (1)
i stolik (7) są sztywno ze sobą związane, a
tubus (4) z obiektywem (5) i okularem (6) jest
równoległy
ruchomy. Statyw
íoiegjty do
ao statywu
statywu (2)
\Ć) Ii rucnomy.
statyw
(2) z tubusem (4) są pochylone względem podry (1) ku obserwatorowi. (1 zastrzeżenie)
stawy

4(51) G09B
A63F

U1(21) 78255

(22) 86 09 22

(71) Zakłady Usługowo-produkcyjne "Neptun"
Spółka z o.o., Gdańsk
(72) Mazur Danuta, Boniecka Danuta
(54) Zabawka dydaktyczna - poczta
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania planszowej, przestrzennej zabawki
dydaktycznej dla dzieci przedszkolnych, imi
tującej pocztę.
Zabawka zaopatrzona w zminiaturyzowane ma
kiety narzędzi p-acy, w tym zminiaturyzowane
blankiety pocztów
znaczki pocztowe, bilon,
charakteryzuje się tym, że stanowią ją piono
wa plansza górna, czołowa (1), pionowa plan
sza dolna, czołowa (2) ? rozdzielone pulpitem
(3) dwie jednakowe w lustrzanym odbiciu, pio
nowe, z występami u dołu ścianki boczne (4),
tworzące stoisko. Wewnątrz stoiska, pod pul
pitem (3) mającym długość najlepiej równą
długości pionowych plansz czołowych (1, 2) są
umieszczone na półce przy ściankach bocznych
(4) stojąca szafka i skrzynka na listy (7)
wyposażone w zamki magnetyczne, a stojąca
szafka dodatkowo w zamek patentowy. Natomiast
na pulpicie (3) są rozmieszczone zminiatury
zowane akcesoria pracy pocztowej w postaci
zestawu blankietów pocztowych,(12), pliku ko
pert pocztowych (13), pliku kolorowych kart
pocztowych (14), wagi szalkowej (15) z odważ
nikami (16), stempla pocztowego z poduszką
(17), bilonu plastykowego (18), znaczków
pocztowych (19), stojącego aparatu telefo
nicznego (20). Pionowe plansze czołowe (1, 2)
mają zewnętrzny wystrój imitujący surową
ścianę ceglaną, która w swej górnej części
jest zaopatrzona w dwa okienka, najlepiej
jednakowej wielkości i kształtu oraz, z pra
wej strony, ma zawieszony aparat telefoniczny
(22) ze słuchawką (23). Pod aparatem telefo
nicznym (22), w dolnej planszy czołowej (2)
jest wykonana makieta skrzynki pocztowej z
poziomym otworem (24) na listy, stanowiącym
wlot do skrzynki listowej, zaś pod nią znaj
duje się napis - "LISTY" i odpowiednio pod
nim rysunek koperty (25). W szczycie planszy
górnej.czołowej (1), nad napisami "POCZTA" i
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" TELEF0N" znajdującymi się odpowiednio nad
okienkami (21) i sparatem telefonicznym (22)
jest umieszczona makieta tarczy zegarowej
(26) z ruchomymi, nastawnymi indywidualnie
wskazówkami (27), mająca arabskie cyfry go
dzinowe.
(1 zastrzeżenie)

4(51) G09D
G09F

U1(21) 78496

(22) 86 01 28

(71) Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Tech
niki Kolejnictwa PKP, Warszawa
(73) Ordak Marek, Dybich Dariusz, Andrulonis
Jan, Franiewski Jerzy, Nowicki Andrzej,
Bobko Roman, Strzeliński Piotr
(54) Informator o rozkładach jazdy środków
komunikacji masowej, zwłaszcza.pociągów
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania konstrukcji informatora prostej w
obsłudze, umożliwiającej'podanie podróżnemu w
przystępny sposób szerokiego zakresu informa
cji o połączeniach komunikacyjnych w postaci
wyświetlanej lub druku.

Informator ma postać szafy wolnostojącej.
Ma on od strony czołowej drzwi (1) wyposażone
od strony zewnętrznej, w górnej części, w
okno (2) z szybą ochronną, wrzutnik monet (3)
i przycisk zwrotu monety, a w części środkowej
klawiaturę literową (5), szczelinę wylotu pa
pieru (6) i kieszeń do zwrotu monety (7), zaś
od strony wewnętrznej w urządzenie do kontroli
parametrów mechanicznych, elektrycznych i mag
netycznych monety (8), umieszczone pod wrzutnikiem monet (3). Wewnątrz szafy, w górnej jej
części, na wysokości okna (2) z szybą ochronną
jest umieszczony monitor (9), a w środkowej i
dolnej jej części znajdują się drukarka (10),
obcinarka papieru (11), umieszczona na wysokoś
ci szczeliny wylotu papieru (6), mikrokomputer
(12) z rozszerzoną, niezniszczalną pamięcią
zewnętrzną, pojemnik na papier (13), zasilacz
licznik monet (15) i pojemnik na monety
(1 zastrzeżenie)

88:
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DZIAŁ H
ELEKTROTECHNIKA
4(51) H01H

U1(21) 77452

(22) 86 05 31

(75) Jędrzejewski Marek, Szeląg Leszek, War
szawa
(54) Przycisk dzwonkowy
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
skonstruowania przycisku dzwonkowego z pod
świetlaną wizytówką mieszkańca lokalu.
Przycisk ten ma styk ruchomy (4) oraz styk
nieruchomy (5), których końcówki tworzą wraz
z obudową (2) uchwyt dla żarówki oświetlenio
wej (6), która oświetla wkładkę (3) z przez
roczystego tworzywa, wewnątrz której umiesz
czona jest wizytówka mieszkańca lokalu.
(1 zastrzeżenie)

4(51) H01M

U1(21) 77859

(22) 86 07 25

(71) Zakład Remontu i Dozoru Akumulatorów
"EMA-ZR i DA", Warszawa
(72) Białas Tadeusz, Jasica Franciszek, Pitroń
Tadeusz, Skrzypek Witold, Mitas Zdzisław
(54) Ogniwa akumulatorowe trakcyjne typu 5B240
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest ogniwo
akumulatorowe trakcyjne w obudowie polipropy
lenowej przeznaczone do zasilania wózków jezd
nych szczególnie piatformowyeh.
Ogniwo charakteryzuje się tym, że kratki
płyt dodatnich (1) ogniwa mają pionowe skrajne
żebra (3) najcieńsze, a środkowe żebro (4)
najgrubsze o przekroju równym na całeg swej
wysokości, natomiast pośrednie żebra (5) mają
przekrój stopniowany, największy przy górnej
ramce (6) kratki (2), a najmniejszy przy dolnej
ramce (7). Przekładki międzypłytowe (9) składa
ją się z włókniny (17), twardej folii (13) z
tworzywa sztucznego 1 mikroporowatego separa
tora (10) zgrzanych termicznie, przy czym twar
da folia (13) ma perforację (16) w części środ

kowej (14) na szerokości równej szerokości
masy (15) w płycie dodatniej (1). Pionowe kra
wędzie (19) płyt dodatnich (1) lub ujemnych
(8) na całej swej grubości mają osłony z two
rzywa sztucznego w kształcie litery "U", któ
rych przekrój ma część środkową najgrubszą, a
boczne dwa ramiona wygięte są pod kątem pros
tym do części środkowej zwężające się ku ich
końcom. Wieczko (24) ogniwa na całym obwodzie
ma wyprofilowany kołnierz (25), którego dolna
część (26), prostopadła do płaszczyzny wieczka
(24), ma wysokość równą co najmniej 1/6 szero
kości wieczka (24) i przylega do ściany naczy
nia (27). U podstawy dolnej części kołnierza
(26) na całym zewnętrznym obwodzie wieczka (24)
jest rowek (28).
(2 zastrzeżenia)
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4(51) H02G
H05C

Ul(21) 78469
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(22) 86 10 21

(71) Fabryka Elementów Wyposażenia Budownic
twa "Metalplast", Buk
(72) Ptak Tadeusz, Torba Zbigniew
(54) Klamerka do zawieszania drutów, złaszcza
przewodów elektrycznych na palikach ogro
dzeniowych
(57) Klamerkę stanowi monolityczna kształtka,
której dłuższe ramiona (4, 5) są rozstawione
tworząc kąt odpowiadający kątowi nachylenia
boków (6, 7) ramienia palika i mają od strony
wewjaętrznej zaczepy (8, 9 ) , a krótsze ramiona
(11, 12) są przedzielone szczeliną (13) i mają
wgłębienia (14, 15) usytuowane prostopadle do
szczeliny (13), jedno w górnej, a drugie w
dolnej części krótszych ramion (14, 15), przy
czym wielkość szczeliny (13) i wgłębień (14,
15) jest większa od średnicy drutu.
(2 zastrzeżenia)
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Nr zgłoszenia
1
254094
254435
254636
254638
254659
254660
254661
254662
254672
254736
254803
254922
254934
254954
255242
255267
255289
255300
255310
255328
255342
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F16P
C02F
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B23K
H05B
B61L
H02M
H02M
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B23Ö
G01H
H03B
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C09J
G05F
H02M
B23B
F24F
C07Ü
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3
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E01H
B66C
F27D
H01H
F1ÓL
D2ÓÜ
G01G
D06F
F16G
A6IM
A61N
FO4B
G01L
B24B
G01G
C03B
B01F
B28B
G01B
- B63B
B6ÓD
F16L
F16S
B26B
F04C
E02D
F02M
B65D

77646

E03B

76899
772IO
77342
77419
77441
77448
77452
77^74
77504
77509
77523
77524
77526
77527
77529
77539
775^3
77555
77558
77563
77564
77565
77575
77576
77578
77581
77609
776IO
77626

Strona
3
74
67
55
52
59
69
69
67
77
82
75
59
79
69
74
53
53
72
79
58
79
68
54
60
78
62
67
75
75
59
72
70
73
63
71

Nr zgłoszenia
1
77647
77648
77650
77654
77656
77658
77662
77664
77667
77668
77671
77674
77678
77682
77689
77691
77700
77718
77725
77730
77732
77734
77741
77744
77745
77752
77766
77767
77773
77778
77789
77790
77804
77814
77823

Int.Cl.
2
E03B
E02F
FO4D
F2 3B
G01N
E02F
F16C
F1ÓC
F23D
B25D
B60K
AÓ3C
BóOR
B65G
B65G
B05B
BÓ5G
B65D
B23K
F23D
BÓ5G
A61B
B01L
B65D
BÓ7B
F23D
B66D
B62D
B23K
B65D
B65D
BóOR
FO4D
E02B
B01D

Strona
3
71
70
73
76
80
70
73
74
76
58
60
53
61
65
65
56
66
63
56
76
66
52
55
63
68
77
68
61
56
63
64
61
73
70
54

nr 9 7349/ 1987

1

77826
77830
77832
77839
77852
77857
77859
77864
77865
77866
77867
77871
77872
77881

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEG0

2
B03B
B64D
B23K
B60T
F28D
BÓ5Ü
H01M
B65D
F230
B64D
AÓ3H
A01B
A01C
B65G

3
55
62

1
77882
77886

57
61
78
64
82
64

77895
78255
78334
78445
78448

77
62
54
51
51
66

78469
78496
78572
78646
78578
78579

8 7

2
B23K
B23K
B23B
G09B
E06B
G01M
G01L
H02G
G09D
G01L
G01B
A47L
A47L

3
57
58
56
81
71
80
80
83
81
80
78
51
52
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I. Wynalazki
Str
Dział A - Podstav,'owe potrzeby ludzkie

1

Dział B - Różne procesy przemysłowe ; Transport

h

Dział C - Chemia i metalurgia

16

Dział D - Włókiennictwo i papiernictwo

Zh

Dział

E

-

Budownictwo;

Górnictwo;

Konistrukc

je

.

25

Dział F - Mechanikai Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Teclinika minerska .....

28

Dział G - Fizyka

32

Dział II - Elektrotechnika

k2

Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków

zespolone

........

c

...........

83

II. Wzory użytkowe
Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie

51

Dział B - Różne procesy przemysłowe ; Transport

5^

Dział C - Chemia i metalurgia

68

Dział D - Włókiennictwo i papiernictwo

69

Dział E - Budownictwo; Górnictwo; lionstrukc je zespolone ......................... 09
Dział F - Mechanika; oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska

72

Dział G - Fizyka

78

Dział II - Elektrotechnika

82
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