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

Urząd Patentowy podaje do wiadomości konta w NBP
1. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 § 77 - opłaty związane z reje
strację i ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych,
znaków towarowych;
opłaty za zażalenia i odwołania
2. Urząd 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. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie
konto: 1052-2583-139-32 - wpłaty za powołanie biegłego.
Warunki prenumeraty podano na III stronie okładki.
Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 2U3, 00-950 Warszawa
URZĄD PATENTOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
Numer oddano do składu w
marcu 1987 r. Ark. wyd. 12,11 , ark. druk. 10,5
Pap. druk. sat. kl. IV 60 g, 61-86. Nakład 3220 + 16 egz. obowiązkowych
Cena 200 zł.
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OGŁOSZENIA 0 ZGŁOSZONYCH ¥ POLSCE
I, WYNALAZKACH DO OPATENTOWANIA
I I . WZORACH UŻYTKOWYCH DO OCHRONY

I.

W Y N A L A Z K I

DZIAŁ A
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
4 (51) A01G A1 (21) 255602
(22) 85 10 16
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Krzemiński Jerzy, Olszyk Paweł, Viscardi
Kazimierz, Kaniszewski Stanisław
(54) Urządzenie do kropelkowego nawadniania
roślin
(57) Urządzenie składa się z dozownika kropelek
(1), w którego korpusie (2) wykonany .jest niedrożny otwór kanałowy (3) mający karbowaną spi
ralnie powierzchnię boczną (4), której wypu
kłości dodatkowo wyposażone są w wypusty usz
czelniające oraz z umieszczonego w otworze ka-

nałowym (3) wężyka redukcyjnego (6) zasilającego
dozownik (1), zakończonego co najmniej jednym
wybraniem tworzącym z zamknięciem otworu kanało
wego (3) komorę (8) odwracającą kierunek prze
pływu płynu z wężyka redukcyjnego (6) do spiral
nego kanału powstałego między zewnętrzną ścianą
wężyka redukcyjnego Ï6) a karbowaną spiralnie
powierzchnią boczną (4) o 180 . (6 zastrzeżeń)
4 (51)

À01G
A1 (21) 256340
(22) 85 11 20
C12N
(71) Instytut Przemysłu Fermentacyjnego, War
szawa
(72) Ilnicka-Olejniczak Olga, Ostalski Ryszard,
Brużowska Maria
(54) Stymulator wycieku żywicy z drzew iglastych

oraz sposób wytwarzania stymulatora wycieku
żywicy z drzew iglastych.
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
stymulatora skutecznego w działaniu i łatwego do
przygotowania w' warunkach terenowych.
Stymulator wycieku żywicy według wynalazku
stanowi wodny wyciąg drożdży z rodzaju Saccharomyces i/lub Candida« Sposób wytwarzania stymu
latora według wynalazku polega na tym, że drożdże
z rodzaju Saccharomyces i/lub Candida wysuszone
w temperaturze powyżej 100 C do zawartości su
chej masv 80-90% łączy się z wodą i przetrzymuje
w temperaturze 17-24°C przez 20-28 godzin mie
szając okresowo, po czym wodny wyciąg oddziela
się od części stałychi
(4 zastrzeżenia;

4 (51) A01N A1 (21) 256202 (22) 85 11 12
(71) Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Zakład
Chemii Budowlanej, Warszawa
(72) Michalak Jerzy, Dąbski Jan, Dębski Zbigniew,
Głuch Stefan, Kobiela Stanisław, Kołodziej
ski Mieczysław, Rudowski Michał, Potyńska
Krystyna
(54) środek grzybobójczy do dezynfekcji murów
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia środka charakteryzującego się brakiem szkod
liwego oddziaływania na organizmy stałocieplne,
brakiem wymywałności z podłoża, brakiem korodu
jącego wpływu na podłoże oraz nie wywołującego
prżebarwień tynków,
Środek według wynalazku składa się z 30-70
części wagowych kumylofenolu, 0,1-3 części wago
wych boranów lub ooliboranów metali alkalicznych
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oraz 27-67 części wagowych glikolu propylenowego lub gliceryny lub glikolu dwuetylenowego,
glikolu dwupropylenowego lub trójetanoloaminy
lub też ich mieszaniny z alkoholami jednowodorotlenowymi o rodniku C^-C^.
(1 zastrzeżenie)
4 (51)

A01N
A1 (21) 258961
C07D
(30) 85 04 16 - GB - 85/09752
(71) FBC Limited, Cambridge GB

(22) 86 06 14

(54) środek roztoczobójczy
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia środka roztoczobojczego zawierającego po
chodne tiadiazolu jako substancję czynną.
•Afodek roztoczobójczy zawierający substan
cję czynną w połączeniu z odpowiednim nośnikiem
i/lub środkiem powierzchniowo czynnym, charak
teryzuje się tym, że jako substancję czynną za
wiera 0,5-99$ wagowych jednego 1 lub więcej
tiadiazoli o wzorze 1, w którym R i R2, są takie
same lub różne i oznaczają atom wodoru ewentual
nie podstawioną grupę alkilową o 1-10 atomach
węgla lub! ewentualnie podstawioną grupę fenylową lub R oznacza grupę alkilotio o 1-6 atomach
węgla. R oznacza grupę tworzącą ester, Y ozna
cza atom tlenu lub siarki, a grupa karbaminowa
jest w pozycji 3 lub 4 pierścienia fenylowego,
(6 zastrzeżeń)

4 (51)

A21B
A23P

A1 (21)

255428

4 (51)

A22C

A1

(21) 260841

(22) 86 07 29

(30) 85 OS 05 - DE - 3528412.9
(71) Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH
und CO KG,Lubeka, DE
(54) Urządzenie do obróbki ryb gatunku Carangidae
(57) Urządzenie ma co najmniej jeden przenośnik
do podawania ryb głową do przodu wzdłuż toru w
sprzężeniu z konturem grzbietu ryb, przy czym
przenośnik zawiera * pasmo" robocze wyposażone w ele
menty podajnikowe, które jest utrzymywane w sty
ku z rybą przez elementy wsporcze, a ponadto ma
urządzenie rozdzielające (1) do oddzielania łu
sek tarczowych, zawierające po jednym narzędziu
oddzielającym (6), umieszczonym z każdej strony
toru prowadzącegoi
Zgodnie z wynalazkiem powierzchnie prowa
dzące (17) przyporządkowane narzędziom oddziela
jącym (6) wyposażone są w krawędź prowadzącą wy
stającą z powierzchni prowadzącej w obszarze gór
nej krawędzi pryzmatycznego wybrania, a ponadto
urządzenie rozdzielające (i) zawierające narzę
dzia oddzielające (6), ma swą wysokość roboczą
sterowaną względem toru (5) ryb* (3 zastrzeżenia)

(22) 85 09 17

(71) Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Zakład
Własny Wojewódzkiego Związku Spółdzielni
Pracy, Koszalin
(72) Stępkowski Jan
( 54 ) Sposób wytwarzania wielowarstwowych bloków
waflowycn oraz urządzenie do realizacji
tego sposobu
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększe
nia wydajności procesu wytwarzania bloków waf
lowych oraz popx«awienia jakości uzyskiwanych
bloków waflowych.
Sposób według wynalazku polega na tym, ze
blok waflowy tworzy się przez zespolenie kilku
arkuszy waflowych powleczonych kremem w co naj
mniej dwóch płaszczyznach usytuowanych nad tran
sporterem odbierającym, przy czym arkusze waf
lowe podaje się na płaszczyznę pierwotną stano
wiska sztaplowania, z płaszczyzny pierwotnej na
płaszczyznę wtórną, a z niej na transporter"od
bierający, przy synchronizacji i zależności po
szczególnych zabiegów. Urządzenie składa się z
głowicy powlekającej, głowicy prasującej, tran
sportera podającego, transportera odbierającego,
zespołu sztaplującego i zespołu napędu i ste
rowania. Zespół sztaplujący (Z ) stanowi układ
co najmniej dwóch par ramion zrzutowych (R,., R ? )
usytuowanych jedne nad dru/'1 mi, napędzanych
oddzielnymi mechanizmami (fŁ, M _ ) , korzystnie
korbowo-dźwigniowymi. Ramiona zrzutowe (R 1 t R.,)
usytuowane sa nad transporterem odbieraiacym
('>).
(5 zastrzeżeń)

4 (51) A23G A1 (21) 255569
(22) 85 09 27
(71) Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy Biuro
Konstrukcyjno-Technologiczne, Koszalin
(72) Stępkowski .Jan
(54) Sposób wytwarzania wielowartwowych bloków
waflowych
oraz urządzenie do realizacji
tego sposobu
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ekonomicznej i wydajnej technologii wytwa
rzania wyrobów waflowych, przy zastosowaniu pros
tego, mniej zawodnego i mniejszego gabarytowo
urządzenia«
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Sposób, w którym powleczone kremem- arkusze
wafii i niepowleczońe kremem arkusze wafli po
daje się ciągle w dwóch płaszczyznach na stano
wisko sztaplowania, na którym tworzy się blok
waflowy przez nałożenie arkuszy wafli na siebie»
według wynalazku polega na tym, że niepowleczo
ne kremem arkusze wafli podaje się na stanowis
ko sstaplewania w płaszczyźnie położonej poni
żej płaszczyzny podawania arkuszy powleczonych
kremem i zatrzymuje się je na tym stanowisku,
a arkusze powleczone kremem przed nałożeniem na.
arkusz niepowleczony obraca się o kąt 180° i
dopiero tak utworzony blok waflowy podaje się
ze stanowiska sztaplowania na stanowisko pra
sowania.
Urządzenie, zbudowane z głowicy powleka
jącej, głowicy prasującej, zespołu sztaplującego oraz transportera podającego, przy czym
elementy te umieszczone są na korpusie, korzys
tnie wspólnym dla tych elementów i mającym zes
pół napędu i. sterowania, według wynalazku cha
rakteryzuje się tym, że ma obrotnice (0) usy
tuowaną za transporterem podającym (Ti) oraz
ciąg transportowy (CT) usytuowany pod transpor
terem podającym (T*)» obrotnicą (O; i głowicą
prasującą (G2)<> Ciąg transportowy (CT) stanowi
co najmniej jeden transporter (Ty, Tg, T^).
Urządzenie ponadto wyposażone jest w zwrotnicę
(Zv)* usytuowaną przed transporterem podającym
(?,)*
(14 zastrzeżeń)

4 (51) A23J A1 (21) 256368
(22) 85 11 21
(71) Zakłady Urządzeń Przemysłowych, Nysa
(72) Barcik Augustyn, Wojciechowski Zygmunt,
B i e l a t S t a n i s ł a w , Kuźlik Konstanty, Soko
łowski Józef
(54) Zbiornik do ujednorodniania masy mięsnokostnej
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia zbiornika do dokładnego ujednorodniania i
podgrzewania masy mięsno-kostnej. Zbiornik do
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ujednorodniania masy mięsno-kostnej składa się z
poziomego walczaka (1), zamkniętego płaskimi
dnami (2) i zaopatrzonego w łapowe mieszadło.
Każda łapa (5) ma mieszający element (6) i wy
garniający element (7).
Walczak (-1 ) jest zaopatrzony w zewnętrzny
grzewczy płaszcz (5) oraz ma w dolnej części
przenośnik ślimakowy, którego koryto (8), ko
rzystnie w kształcie litery "U", górną krawędzią
jest zamocowane do dolnej części walczaka (1),
pod otworem wysypowym.
(1 zastrzeżenie)

4 (51) A23L A2 (21) 260760
(22) 36 07 19
(75) A1-Nakshabandi Muhie, Al-Nakshabandi Bożena,
Gdynia
(54) Sposób wytwarzania prezerwy spożywczej
z czosnku dezodoryzowanego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ox>racowariia sposobu otrzymywania przetworów z czosnku
świeżego, umożliwiającego długotrwałe p r z e c h o 
wywanie czosnku z zachowaniem walorów smakowych,
bakteriostatycznych i leczniczych*
Sposób według wynalazku polega na tym, że
do ogrzewanego naczynia wprowadza się 1 0 0 0 c z ę ś 
ci w a g o w y c h w o d y c z y s t e j m a j ą c e j t e m p e r a t u r ę nie
wyższą niż 18°C, wypełniając nią n i e w l ę c p j niż
&Q% objętości n a c z y n i a , po czym wprowadza się do
niej 10% roztwór kwasu octowego w ilości 50 częś
ci wagowych i sól NaCl w ilości 30 części wago
wych i jednocześnie podgrzewa. Po osiągnięciu
temperatury«nie wyższej niż 38 C wprowadza się
dodatek.rozdrobnionych przypraw korzennych w
ilości 10 części wagowych» prowadząc dalej pod
grzewanie aż do temperatury wrzenia* Po osiąg
nięciu wrzenia do zaprawy wprowadza się 500 częś
ci wagowych czosnku, gatunku Alliaria Sativum,
w postaci ząbków pozbawionych szypułek i gniazd
nasiennych i ponownie ogrzewa do wrzenia, po czym
naczynie technologiczne odkrywa się i studzi w
temperaturze otoczenia przez czas nie dłuższy niż
10 min« Następnie czosnek odcedza się, osacza i
konfekcjonuje na gorąco w opakowania szklane pod
grzane uprzednio do temperatury 60 C, wypełnia
jąc je ząbkami czosnku w granicach od 2/3 obję
tości do 3/4 objętości i wypełnia pozostałą część
objętości sklarowaną uprzednio zaprawą 1 dodaje
strączek suchej papryki Chilli* Opakowanie zamy
ka się szczelnie i poddaje leżakowaniu w pozycji
Odwróconej dnem do góry przez okres 12 miesięcy,
utrzymując temperaturę leżakowania około 20 C.
(12 zastrzeżeń)

4 (51) A43B A1 (21) 256436
(22) 85 11 25
(71) Fabryka Obuwia Sportowego "POLSPORT",
Krosno
(72) Łuczaj Michał
(54) Sposób modelowania i produkcji obuwia
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu wytwarzania obuwia umożliwiającego
zmniejszenie zużycia materiałów i obniżenie pra
cochłonności procesu. Sposób według wynalazku,
polegający na ukształtowaniu z materiałów włók
nistych płaskich cholewek, których część stanowi
równocześnie podpodeszwę, charakteryzuje się tym,
że kształtuje się cholewkę, której linia podzia
łu wzdłuż osi podeszwy jest linią prostą, wzdłuż
tej linii półcholewki łączy się, z pozostawie
niem w przedstopniu co najmniej jednego odcinka
nie połączonego, lub z wykonaniem nacięć w częś
ci cholewki odpowiadającej funkcjonalnie podpodeszwle.
(1 zastrzeżenie)
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A61B
A1 (21) 255519
(22) 85 09 24
A61D
(71) Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn
(72) Jabłonowska Czesława, Strzeżek Jerzy,
Brzeski Maciej

4 (51) A61G
A1 (21) 255414
(22) 85 09 18
A61H
(71) Górnicze Centrum Rehabilitacji Leczniczej
i Zawodowej "REPTY" , Tarnowskie Góry
(72) Opara Józef, Kosz Henryk, Janota Jan

(54) Sposób rozdzielania ruchliwych od nieruchliwych plemników rozmrożonego nasienia
zwierząt
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu umożliwiającego szybki rozdział
plemników oraz pozwalającego na kilkakrotne
użycie tej samej kolumny chitynowej.
Sposób rozdzielania ruchliwych od nieruch
liwych plemników rozmrożonego nasienia zwierząt
przez przygotowanie nośnika służącego do roz
działu plemników, wypełnienie nim kolumn, prze
mywanie kolumn roztworem wymywającym, nawar
stwianie na powierzchnię nośnika rozmrożonego
nasienia, wymywanie frakcji plemników i ich oce
nę laboratoryjną, charakteryzuje się tym, że
chitynę lub chitosan zalewa się roztworem wodo
rotlenku sodu lub potasu i inkubuje przez okres
1-70 godzin w temperaturze'pokojowej, a po dekantacji roztv;oru osad przemywa się kilkakrot
nie dejonizowaną wodą o temperaturze 80-90 C
do uzyskania odczynu obojętnego. Następnie osad
zalewa się roztworem kwasu solnego lub kwasu cy
trynowego i inkubuje przez okres 0,5-5 godzin
w temperaturze pokojowej, po czym osad ponownie
płucze się wodą dejoi.izowaną o temperaturze
80-90 C do uzyskania odczynu obojętnego i tak
przygotowany preparat chityny wprowadza się do
kolumn w znany sposób i bezpośrednio przed jej
użyciem przemywa kilkakrotnie płynem wymywają
cym o składzie:
100 mi - 0,9% NaCl; 1 ml - 2tt.1Jť KHgFC^j 2 ml
- 1,3% NaHCOfcJ 4 ml - 1,15% KCl} 1 ml - 3,82%
MgS04 x 7 H 2 0;
po czym nawarstwia się porcję nasienia' rozmro
żonego w znany sposób i wymywa frakcje plemni
ków ruchliwych Płynem wymywającym o składzie:
100 ml - Of99ó NaCl; 1/ral - 2,11% KHgPO^i 2 ml
- 1,394 NaHCO,} 4 ml - 1,15% KCl) t ml - 3,82%
MgSOĄ x 7 K26
a wyciekającą z kolumny frakcję plemników ru
chliwych poddaje się ocenie laboratoryjnej w
znany sposób.
(1 zastrzeżenie)

(54) Wózek inwalidzki wielokołowy do ćwiczeń
gimnastycznych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji wózka umożliwiającego prowadze
nie przez chorego ćwiczeń gimnastycznych w wa~
runkach domowych po opuszczeniu przez chorego
ośrodka rehabilitacyjnego.
Wózek wyposażony jest w przestrzenną, ramo
wą konstrukcję (7) zamocowaną do zasadniczej ra
my wózka (1). Przestrzenna, ramowa konstrukcja
(7) wyposażona jest w prowadniki (19) i krążek
(21), przez które poprowadzone jest cięgno (8).
Cięgno (8) z jednej strony zakończone jest cię
żarkiem (10), a z drugiej-wymienaymi obejmami
(11).
(8 zastrzeżeń)

4 (51)

4 (51) A61C
A1 (21) 249241 (22) 84 08 15
(71) Akademia Medyczna, Lublin
(72) Kleinrok Maria
(54) Sposób odtwarzania poślizgu środkowego
żuchwy
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożli
wienia odtworzenia poślizgu żuchwy i jest szcze
gólnie przydatny przy wyrównywaniu zgryżu u cho
rych z zaburzeniami zwarcia w dotylnyra położe
niu zwarciowym żuchwy i w maksymalnym zaguzkowaniu oraz na drodze poślizgu żuchwy pomiędzy
tymi dwoma położeniami zwarciowymi żuchwy.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
na płytce rejestracyjnej umocowanej na płycie
językowej w jamie ustnej 'pacjenta wyznacza się
Linię centralnego ułożenia żuchwy. Linię tę wy«
znaczą się za pomocą sztywnego pisaka o regulo
wanej długości, umocowanego na płycie podniec
onej, poprzez kolejne przywodzenie żuchwy do
szczęki w płaszczyźnie strzałkowej. Następnie na
płytce rejestracyjnej montuje się płytkę ze
szczeliną środkową w ten sposób, by linia cen
tralnego ułożenia żuchwy znalazła się w środku
tej szczeliny, po czym w utworzonym kanale wio
dącym odtwarza się poślizg środkowy przez prze
suwanie sprężynującego pisaka rejestru łącego w
czasie poślizgu środkowego w czynnościowej płasz
czyźnie strzałkowej żuchwy, który to poślizg
odtwarza się następnie w artykulatorze,
(1 zastrzeżenie'i

4 (51)

A61U

A1 (21) 255490

(22) 85 09 23

(75) Bury Janusz, Rzeszów
(54) Laska dla ludzi, zwłaszcza niepełnospraw
nych, ociemniałych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji laski dla ludzi, zwłaszcza ocie
mniałych, informującej xcii w sposób ciągły o
nierównościach podłoża, obecności wody na po
wierzchni drogi oraz ewentualnie o potrzebie
udzielenia pomocy użytkownikowi laski.
Laska zawiera czt^ść opierającą (1), uchwyt
dla ręki (7), pętlę zakładaną na rękę (26),
stopkę (16) i ma co najmniej jedno kółeczko
obrotowe (2) umieszczone w pobliżu końca łaski*
Kółeczko obrotowe (2) ma ruchomą oś unoszoną
lub opuszczaną ręczną dźwignią (19) poprzez
cięgno (18). Laska ma koi-zystnie układ sygna
lizacji obecności wody na powierzchni ziemi,
zawierający czujnik obecności wody (3), źródło
napięcia (4), sygnalizator obecności wody (5)
pre.z układ sygnalizacji otoczenia zewnętrznego
'o stanie niepewności niewidomego, korzystnie
świetlny lub świetlno-dźwiękowy, mający element
świetlny (17) załączany wyłącznikiem (28).

(2'_ zastrzeżeń)
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4 (51) A61K
A1
(21)256247
(22) 85 11 12
(71) Przedsiębiorstwo Zagraniczne w Polsce
"Dawi"-Damaris Winkler, Katowice
(72) Malik Danuta, Rychel Ryszard
(54) Środek do kąpieli w postaci soli
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
środka do kąpieli wpływającego na odświeżenie
i ujędrnienie skóry.
Środek według wynalazku charakteryzuje się
tym, że zawiera od 76-95,5% wagowych chloritu so
dowego z domieszkami wapnia, magnezu, żelaza i
siarczanów, od 0-18% wagowych soli dwusodowej
monoestru kwasu sułfobursztynowego i oksyetylowanego uonylofenolu, od 0,5-5?» wagowych mieszaniny
astru poljglikolowego kwasów tłuszczowych i ete
ru alkilofenolopoliglikolowego, od 1-9% wagowych
ekstraktów roślinnych i/lub preparatów białkowych
pochodzenia zwierzęcego, od 0,001-0,2% wagowych
barwników oraz od 0-3SÓ wagowych kompozycji za
pachów j.
(1 zastrzeżenie)

4 (51) AĎ2D
A1 (21) 256352
(22) 85 11 19
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
"BLACHOWNIA", Kędzierzyn-koźle
(72) Celejewski Jerzy, Bekierz Gerard, Gibas
Józef, Przondo Jan, Hordziejewicz Franci
szek, Pasternak Tadeusz
(54) Pianotwórczy środek do zwalczania zypalenia
W przemyśle

4(51)
A61K
A1 (21) 25524S
(22) 85 09 04
(71) Degussa Aktiengesellschaft, Frankfurt, DE

(57) Wynaiaze'- rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia Środka o dobrych własnościach pianotwórczych,
pozbawionego 'działania toksycznego i zawierają- .
cego składniki doftępne w kraju.
Pianotwórczy środek według wynalazku składa
się z 20-30 części wagowych soli sodowej siar
czanu oksyetylenowanego ńonylofenolu tlenkiem
etylenu w stosunku molowym średnio 1:6, 10-20
części wagovych produktu etoksylacji nonyloienolu. tlenkiem etylenu w stosunku molowym średnio
1:8, 1-3 części wagowych produktu addycji tlenku
etylenu do nasyconych kwasów tłuszczowych o dłu
gości łańcucha węglowego CLg-C^g w stosunku mo
lowym średnio 7s1 i ewentualnie 1 części wago
we j' tróje tanoloaminy oraz do 100 części wagowych
wody.
(1 zastrzeżenie)

(54)Sposób wytwarzania bogatych we flawony
ekstraktów z rumianku
(57) yjnal&zek rt^wiąsuje zagadnienie wytwaxza' V ř k # traktów z x*umiaiiku o wysokiej zawartości .
flawo nów i-nie zmieniona xawartosci olejku
eterycznego«
Sposób wytwarzania bogatych we flawony
ekstraktów z rumianku» polega na tym, że suro«
wiać rumiankowy do wyrobu leków i piątki kwia
towe rumianku poddaje się ekstrakcji ewentual
nie zawierającym wodę alifatycznymi jedno« lub
wielowsrtoáciowymi alkoholami w temperaturze
tO-50 C, przy czym płatki Kwiatowe rumianku do
do Je się przed lub podczas ekstrakcji,
(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ

B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWEJ TRANSPORT
4 (51) B01D
A1 (21) 256376
(22) 85 11 20
(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
(72; Drelich Jarosław, Hupka Jan, Gutkowski
Bogdan
(54) Kolalescencyjno-absorbcyjny odolejacz
emulsji typu "olej-woda"
(57) wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia Biało gabarytowego odolejacza kojarzącego w
sobie funkcje zarówno odolejacza kolalescencyjr.ego jak i odolejacza adeorbcyjnego.
!.o].rtlescency,ino-adnorbcyjny odolejacz emul
sji typu "olej-woda" charakteryzuje się tym,
6« jegO centralna, perforowana, doprowadzające. 'prowadzająca rura składa się z dwu w jednej
a«i posobnie umieszczonych odcinków, z których
<hduińek doprowadzający, górny (1), zaślepiony

od góry zaślepką (2) poprzez uszczelnienie ( 3 ) ,
z osadzonym na nim znanym złożem kola iescenoy jnym (A), jest za pośrednictwem uszczelnienia
elastycznego (5) osadzony w dnie ( 6 ) , naczynia
przelewowego (l). Do dna (6) na zewnątrz przyle
ga, szczelnie krawędź odcinka odprowadzającego,
dolnego (8) perforowanej rui-y centralnej z osa
dzonym na nim, za pośrednictwem kołnierza osadczego (9) i uszczelnienia (10) znanym złożem adsprbcyjnym (11). Odcinek dolny (8) ma wewnątrz
umieszczony współosiowo przewód doprowadzający
(12) ścieków surowych, osadzony szczelnie w dnie
l&) naczynia przelewowego (7). Górna krawędź (13)
tego naczynia jest usytuowana w pobliżu lustra
ścieków oczyszczonych frakcji pierwszej« Pomię
dzy tworzącą,walca złoża kol aiescencyjnsgo (13,
a ścianką wewnętrzną naczynia przelewowego (V)
or->z pomiędzy ścianką wewnętrzną zbiornika odo-
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lejacza (14), a ściank^ zewnętrzną naczynia
przelewowego (7). są utworzone-szczeliny o zbli
żonej wielkości (S), Dolna część odcirika odpro
wadzającego (8) rury perforowanej centralnej
jest wyprowadzona na zewnątrz zbiornika odole
jacza (l4), stanowiąc króciec odprowadzający
(15) ścieków oczyszczonyeh frakcji drugiej.
Króciec odprowadzający (16) ścieków oczyszczo
nych frakcji pierwszej jest umieszczony w doi«
nej części zbiornika odolejacza (14),
(i zastrzeżenie)

4 (51)

B01D

Nr 12 £352) 198?
A2 (21) 261154

(22) 86 08 21

(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice
(72; Tabiczyk Andrzej, Nowak Zygfryd, Kozłowski
Czesław, Panek Sławomir, Aleksa Henryk,
Rosek Barbara
(54) Sposób zagospodarowania filtratu z odwadniania zawiesin
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu umożliwiającego zoptymalizowanie pro»
cesu odwadniania i wykorzystania zawartych w fil«
tracie resztkowych ilości flokulanta i soli nie
organicznych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
filtrat zawraca do procesu filtracji i mieaza
się go z roztworem flokulanta w takiej iloáci,
aby stężenie roztworu flokulanta stosowanego do
intensyfikacji procesu filtracji nie było mniej
sze od 0 ? 001$, przy czym filtrat wprowadza się
do rurociągu, w którym przepływa roztwór fioku-"
lanta, w odległości nie większej niż 1 metr od
rurociągu transportującego zawiesinę do filtru«,
(1 zastrzeżenie)

4 (51)

B01J

A2 (21) 259707

(22) 86 05 23

(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin
(72) Kałucki Kazimierz, Morawski Waldemar
(54) Sposób wytwarzania związku warstwowego
grafitu, z chlorkiem żealzowym
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwie
nia uzyskania związku grafit - Fe Ci,, znajdujące
go zastosowanie s.wlaazcza w chemicznej kataliz!«
heterogenicznej*
Calem wytwarzania związku warstwowego gra
fit - chlorek żelazowy, do grafitu doàaji aïe
chlorek żelazowy według zależności y » 2,ï>£ •
1 f 29x, gdzie x oznacza koncentrację chlorku że
lazowego w gotowym produkci®, a po odgasowaniu
substratów prowadzi się reakcję aż do otrzymania
gotowego produktu«
(5 zastraszeń)
4 (51)

B01D A1 (21) 259514
(22) 86 05 15.
C07C
(30) 85 05 16 - GB - 85.12454
86 01 15 - GB - 86.00838
(71) Imperial Chemical Industries PLC,
Londyn, GB
(54) Kompozycja dc ekstrakcji metali z roztworów
wodnych i sposób ekstracji metali z roz
tworów wodnych

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienia opracewania bardziej ekuteeznych modyfikatorów o do
brej selektywności, które pozwalają uniknąć
tworzenia aię niepożądanych substancji.
Kompozycja do ekstrakcji metali z wodnych
roztworów soli metali zawiera (A) jeden lub
więcej o-hydrokayar/loksyaiów zawierających co
najaniaj 5 alifatycznych lub alicyklicznych
atomów węgla stanowiących silna ekstrahenty me
talu, (B) jeden lub więcej alifatycznych lub
aromatyczno-alifatycznych alkoholi zawierają
cych 14-30 atomów Węgla lub estrów zawierających 10-30 atomów węgla o rozgałęzionym łań
cuchu, przy czym stosunek ilości metylowych
atomów węgla do ilości niemetylowych atomów
węgla jest większy niż 1J5 i stosunek składni
ka A do B jest w zakresie 10:1 do 1s3,
Sposób ekstrakcji metalu z wodnego roz
tworu polega na tyn;s że wodny roztwór zawiera
jący metal kontaktuje się z roztworem kompo
zycji w nie mieszającym się rozpuszczalniku
rozdziela się fazą wodną i fazą rozpuszczalnika,
z których ta ostatnia zawiera kompleks metalu,
po czym fazę rozpuszczalnik.-, kontaktuje się z
wodnym roztworem kwasu mineralnego i oddziela
się fazę rozpuszczalnika od f.izy wodnej zawie
rającej metal w postaci coli z kwasem mineral
nym.
(1A zastrzeżeń)

4 (51)

EÛ1J

A1

(21) 260189

(22) 66 06 20

(30) 85 06 21 - US - 747615
(71) Exxon Chemicals Patenta, Inc., Florham
Park, US
(72) Welborn Howard, C.,jr
(54) Osadzony na nośníku katalizator polimeryzacji olefin i sposób jego wytwarzania
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwię«
nia korzystnego prowadzenia procesu polimeryzacji
etylenu i innych olafin.
Katalizator ws-dług. wynalazku etoarakteryzuje
się tym, że zawiera wytworzony w obacnoáoi noá*
nika produkt reakcji alumokaanu z metalocenea
metalu z grupy IV, V lub VI okresowego układu
pierwiastków. Zgodnie z wynalazkiem, osadzony na
nośniku katalizator wytwarza się w xen sposób,
że do zawiesiny nośnika w obojętnym rozpuszczał«*
niku węglowodorowym doaajs się alumoksan w obo
jętnym rozpuszczalniku węglowodorowym oraa co
najmniej jeden raetalocen metalu z grupy IV, V
lub.VI okresowego układu pierwiastków*
(13 zastrzeżeń)

4 (51) B03B A1 (21) 253975
(22) 85 06 14
(71) Dom Handlowy Nauki, Sp. z o.o. Polskiej
Akademii Nauk, Filia Wrocławska, Wrocław
(72) Montewski Włodzimierz, Cieślik Marian,
Polonius Ernest, -Szymiczek Henryk, Budziński
Alfred
(54)Ciecz ciężka do wzbogacania rozdrobnionego
węgla kamiennego
(57) Wynalazek rozwiązują zagadnienie ograniczę«»
nia strat obciąż ni ii-i •••. procesie wzbogacania węgla«
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Ciecz według wynalazku charakteryzuje się
tym, że zawiera jako obciążnik mieszaninę rudy
magnetycznej, naturalnej lub syntetycznejt
otrzymanej z pyłów dymnicowych oraz szlamów poredukcyjnych uzyskiwanych w czasie redukcji
nitrozwiązków aromatycznych do amin wiórami że
liwnymi, najlepiej na 1 objętość rudy magnetycz
nej 0,5 do 4 objętości szlamów poredukcyjnych,
w ilości takiej, aby uzyskać
ciężar
właściwy
rozdziału.1,26-1,80 g/cm3,
< 1 zastrzeżenie)
4 (51) B03D
A1 (21) 256268
(22) 85 11 13
(71) Główne Biuro Studiów i Projektów Przeróbki
Węgla "Separator", Katowice
(72) Pułka Kazimierz
(54) Sposób klasyfikowania i wzbogacania materiałów sypkich í urządzenie do stosowania
tego sposobu
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie nrostego
i taniego sposobu wzbogacania materiałów syp
kich,, zwłaszcza węgla»
Sposób klasyfikowania 1 wzbogacania mate-»
rialów sypkich polega na "tym, że rozmieszczone
odpowiednio na taśmie przenośnika cząsteczki
materiału przesuwane są z prędkością równą prę
dkości taśmy przenośnika 1 wyrzucane z przenoś
nika taśmowego trafiają na ośrodek stwarzający
opór ulegając rozdzieleniu.
Urządzenie do stosowania spOBobu składa
się ze'zsuwni nadawczej (1) oraz z elementu po
dającego i sortującego materiał na przenośnik
taśmowy« który to element stanowi perforowany
bęben (ż) obracający się z prędkością obwodową
równą prędkości taśmy przenośnika (3), z ośrod
ka (4) stwarzającego opór cząsteczkom sortowa
nego materiału, stanowiącego zbiór umieszczo
nych blisko siebie cienkich elementów sprężystych-trudnościeralnych oraz z zsuwni odbiórczèj dwudzielnej (5) odbierającej sklasyfikowa
ny materiał i przekazującej go do dalszego
"przerobu, '
(3 zastrzeżenia)

7

ności kolektora flotacji, polega na tyra, że jako
kolektor stosuje się mieszaninę związku o wzorze
R - X - / R / -Q, w którym Q oznacza grupę o wzorze
-N/R / a / H / b , gdzie a + b równe jest 2, grupę
o wzorze -N=Y, w której Y oznacza atom siarki
lub tlenu, grupę hydrokarbylenową lub podstawio
ną grupę hydrokarbylenową, grupę 2N lub grupę
o wzorze.1, w którym pierścień jest nasycony
lub nienasycony i może zawierać dodatkowe hete1
2
roatomy, ale musi zawierać atom azotu, R i R
niezależnie oznaczają grupę C 1 - 2 2 nydrokarbylową, grupę L o ? hydrokarbylową podstawioną albo
nasycony lub nienasycony pierścień heterocyklicz
ny, R oznacza grupę o wzorze 2, w którym y + p
+ m » n, gdzie n oznacza łiozbę całkowitą od 1
do 6, natomiast y ř p oraz m niezależnie oznacza
ją 0 lub liczbę całkowitą od 1 do 6, przy czym
kolejność poszczególnych grup może być dowolna.
X oznacza
grupę -S-, grupę - 0 - , grupę o wzorze
=N-R->, grupę o wzorze -C/-0/-S-, grupę o wzorze
5
-C/aO-N/R - lub grupę o wzorze -C/oO/-0-;przy
czym R* oznacza atom wodoru, grupę C^^2 kydrokarbylową lub podstawioną grupę C 1 - 2 2 hydrokar
bylową oraz drugiego składnika kolektora tiokarbonianu alkilowego, trlonokarbamińianu, tlofosforanu, tiokarbanilldu, triofosfinianu, merkaptanu, ksantogenomrówczanu, estru ksantogenianowego lub ich mieszanin. Kolektor do flotacji
pianowej minerałów charakteryzuje się tym, że
zawiera wyżej wymienione składniki mieszaniny.
(35 zastrzeżeń)

4 (51) B22C
A2 (21) 260885
(22) 86 07 30
(71) Instytut Odlewnictwa, Kraków
(72) Moniowski Wiesław, Olszowski Tadeusz, Kluza
Kazimierz, Budziaszek Małgorzata, Wertz
Zdzisław
4 (51) B03D
A1 (21) 257990
(22) 86 02 17
(30) 85 11 29 - US - 803,026
(71) The Dow Chemical Company, Midland, US
(54)

Kolektor do flotacji pionowej minerałów
i sposób odzyskiwania minerałów zawierających metale z rudy
(57) -Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia nowego kolektora do selektywnego odzyskiwa
nia, ze względnie dużymi szybkościami, szerokie
go zakresu minerałów zawierających metale z ru
dy.
Sposób odzyskiwania minerałów zawierają
cych -metale z rudy przez poddanie rudy w formie
papki wodnej proceac/i flotacji pianowej .v'obeo-

(54) Masa formierska lub rdzeniowa i sposób
utwardzania masy formierskiej lub rdzeniowej
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia masy i takiego sposobu jej utwardzania, któ
ry pozwala na zmniejszenie zanieczyszczenia śro
dowiska i" poprawę warunków bhp.
Masa według wynalazku składa się z wypeł
niacza i spoiwa, przy czym spoiwem jest nasyco
na żywica poliwinylowa lub jej roztwór alkoholo
wy o stężeniu 10-99%, a ilość spoiwa wynosi 1-10
części wagowych na 100 części wagowych wypeł
niacza»
Sposób utwardzania masy według wynalazku
polega na usuwaniu lotnych składników spoiwa
przez odsysanie ich 2 masy na skutek wytworzenia
••• niej podciśnienia.
(3 zastrzeżenia)
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4 (51) B22C
A2 (21) 260940
(22) 86 08 04
(71) Instytut Odlewnictwa, Kraków
(72) Karwiński Aleksander, Stachańczyk Jerzy
(54) Kompozycja na powłoki samonośnej formy
ceramicznej
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowanla kompozycji, która pozwala na obniżenie re
aktywności formy w kontakcie z ciekłym metalem«
Kompozycja według wynalazku składa się z
osnowy ceramicznej i spoiwa. Spoiwem jest wod
ny roztwór fosforanu borowe -glinowego lub fosfo
ranu cbromowo-glinowego o stężeniu 20-50%,
przy czym ilość spoiwa wynosi 1-1,2 części wa
gowych na 2 części wagowe osnowy ceramicznej.
(2 zastrzeżenia)
4 (51) B23C
A1 (21) 256315
(22) 85 11 18
(71) Fabryka Maszyn Rolniczych "Agromet-Inofama", Inowrocław
(72) Lewandowski Włodzimierz, Zygmański Jan
(54) Urządzenie do obwiedniego frezowania
na tokarce zwłaszcza wałków wielowypustowych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obwiedniowego frezowania, zwłaszcza wałków wielowypustowych na tokarce kłowej*
Urząizenie składa si<'| z koła zębatego (1),
zamocowanego na wr-eexonie tokarki, napędzają
cego, przekładnię (?) osadzoną na prowadnicach
łoża tokarki i wałka pociągowego {3) przenoszą*'
cego napęd dr* wrzeciennika (4), zamocowanego na
suporcie tokarki. Urządzanie ma porîpore (5),
zamocowaną na suporcie tokarki, podtrzymującą
pi^sdmiot obrabiany (6).
(2 zastrzeżenia)

4 (51) B23F A1 (21) 255856
(22) 85 10 18
(71) Biuro Projektowo-Badawcze Maszyn i Urzą
dzeń Budowlanych, Poznań
(72) Borecki Wacław, Dolata Włodzimierz, Litke
Ksawery, Sławek Ryszard
(54) Sposób uzyskiwania beczułkowatości zębów
na szerokości wieńca ślimacznicy w prze
kładni ślimakowej
"
(57) Wynalazek rozwiązują zagadnienie obróbki
zębów ślimacznicy w*przekładnl ślimakowej da
jącej optymalny ślad dolegania zębów. Sposób
uzyskiwania beczułkowatości zębów na szerokości
wieńca ślimacznicy w przekładni ślimakowej cha
rakteryzuje się tym, że zęby ślimacznicy naci
na się frezem, którego średnica podziałowa jest
powiększona o wielkość A d p obliczoną ze wzoru
d2
b sin <^n
gdzie d-»średnica podziałów* ślimaka
b-szerokość wieńca ślimacznicy
<%-kąt zarysu w przekroju normalnym
(1 zastrzeżenie)
A d ^ (0,08-0,2)
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4 (51) B23G A1 (21) 256230
(22) 85 11 12
(71) Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Mechani zacji Budownictwa "Zremb". Warszawa;
Przedsiębiorstwo Produkcji Sprzętu Budo
wlanego "Prokom", Międzychód
(72) Stańczyk Janusz, Szymkowiak Ludwik,
Niedziółka Stefan
(54) Głowica gwinciarska
(57) Wynalazek rozwiązuj® zagadnienie ópraco«
wania głowicy gwinciarskiej o prostej konstruk
cji,! niezawodnej v pracy i oszczędne3 w raiyciu energii.
Głowica gwinciarska ma korpus (1), na któ
rego walcowej części (2) osadzone są obrotowo
obok siebie tarcza (3; ustawcza i tarcza (4)
sterująca, których ruch poosiowy ograniQZony
jest kołnierzem (5) korpusu (1) i pokrywa (7)
przykręconą do przedniej czyści korpusu (1) i
wyposażoną w noże promieniowe do nacinania
gwintu. Tarcza (3) uatawcza i tarcza (4) ata
rująca mają wspólny otwór (10), w którym umiesz«
czona jest-sprężyna (11); kulka (12) ryglują~
ca tarcze (3, 4) 1 kulka (13) sterująca współ
pracująca z pochyłym kanełkiem pierścienia rfce**
rającego osadzonego obrotowo na zewnętrznej
powierzchni tarosy (3) ustawozej« Tarcza (4)'
sterująca ma dwa łukowe kanały (17) ze spręży«»'
nami i18) współpracującymi c kołkami (19) tar«
ozy (3) ustawczejfc
(3 zastrzeżenia.
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4 (51)

B23Q

A1

(21) 255872

(22)

85 10 21

(71) Instytut Spawalnictwa, Gliwice
(72) Kot Stanisław, Przewrocki Jan, Majcherek
Michał, Materka Zygfryd
(54) Dwupodziałowy stół obrotowy
(57) Przedmiotem wynalazku jest dwupodziałowy
stół obrotowy przeznaczony do współpracy z ro
botem na zrobotyzowanym stanowisku spawalniczym.
Dwupodziałowy stół obrotowy składa się z
podstawy (1). do której jednego końca przytwier
dzona jest pionowo kolumna (2), na której z bo
ki,: zamocowany jest zespół (3) pneumatycznego za
silania, a do drugiego końca kolumny (2), rów
nolegle do podstawy (1) i w jej osi. przytwier
dzona .iest rama (9), do której od strony pod
stawy (i) i oo przeciwnej stronie zespołu (3)
pneumatycznego zasilania przytwierdzony jest
zespół (4) blokady i napędowy zespół (5), któ
ry poprzez zębate koło (6) sprzęgnięty jest z
zębatym wieńcem (7) zespołu (8) łożyska przy
mocowanego do górnej powierzchni ramy (9), do
którego z kolei zamocowany jest obrotowo zespól
(14) stołu mający mocujące gniazda (15 i 16)
oraz umieszczone na jego końcach sterownicze
pulpity (17), natomiast na jeço dolnej powierz
chni zamontowany jest zespół (22) krzywek
współpracujący z przymocowanym do ramy (9) zeSpolera (23} drogowych łączników» Ponadto do ramv (9) za pomocą wspornika (24) {H"zymocowarry
jest pulpit (25) stołu, a obok umieszczona jest
sterownicza szafa (26).
(3 zastrzeżeni o)

4 (51)

B24B

A1 (21) 255590

(22) 85 10 01

(75) Miuczkowski Andrzej, Warszawa
(54) Przystawka - szlifierka taśmowa.
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstinjkcji szlifierki taśmowej jako przy-

stawki do wiertarki, charakteryzującej się dużą
wydajnością obróbki przy jednoczesnym zapewnie
niu uzyskania płaskich powierzchni szlifowanych.
Przystawka - szlifierka taśmowa charakteryzuje
się tym, że taśma szlifująca (4) nałożona jest m
rolkę napędową (2) oraz rolkę napinającą (3).
Bieżnik rolki napędowej (2) powleczony jest gu
mą, zaś bieżnik rolki napinającej (3) ma kształt
baryłkowy.
(7 zastrzeżeń)

4 (51)

B24C

A1 (21) 255563

(22) 85 09 26

(71) Morska Stocznia Remontowa, świnoujście
(72) Przybylski Zbigniew, Łuczak Lesław,
Leśniewski Jan
(54) Sposób hydrościennego czyszczenia powierz
chni metalowych,najkorzystniej kadłubów
statków oraz urządzenie do stosowania tego
sposobu
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu i urządzenia całkowicie eliminują
cych szkodliwe zapylenie stanowisk czyszczenia,
a tym samym poprawiających warunki pracy oraz
zwiększających jej efektywność.

Sposób polega na wytworzeniu mieszaniny
składającej się ze specjalnie dobranego piasku
i wody najkorzystniej w stosunku 1:10, przy czym
woda na skutek mechanicznie wytworzonego ciśnie
nia w granicach 20-40 MPa. najkorzystniej 35 MPa,
spełniając rolę nośnika plasku nadaje poszcze
gólnym cząstkom bardzo dużą prędkość w granicach
4OÖ-500 m/s, najkorzystniej 450 m/s, w wyniku
której ostre krawędzie piasku, uderzając w napo
tkaną powierzchnię, zdzierają z niej farbę i
rdzę, natomiast woda likwiduje zapylenie i wy
płukuje związki chemiczne zalegające zagłębie
nia po wżerach korozyjnych.
'.'rządzenie stanov/i połączenie średniociśnieniowego zbiornika (1) na piasek, wyposażone
go w iniektor powietrzny (6) z wysokociśnienio
wą pompą wodną (5) zasilającą ejektor vodny (4),
przy czym iniektor powietrzny (6) pracujący poci
tym samym ciśnieniem, jakie panuje w zbiorniki;
(1) zasysa z niego piasek i z wymaganą prędkoś
cią uzależnioną od doprowadzonego pod ciśnieniem
powietrza kieruje go łączem do ejektora wodnego
(4), w którym następuje zmieszanie piasku z wo
dą - powstała mieszanina w proporcji 1:10 pod
wpływem wytworzonego przez pompę (5) ciśnie;..;a,
jako strumień kierowana jest poprzez dyszę (7)
na czyszczoną powierzchnię.
(k zastrzeżenia)
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4 (51)

B27K

A1 (21) 256201

(22) 85 11 12

(71) Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Zakład
Chemii Budowlanej, Warszawa
(72) Dąbski Jan, Dębski Zbigniew, Konieczny
Stanisław, Mazurowski Michał A., Potyńska
Krystyna, Zielińska Teresa
(54) Oleisty środek do zabezpieczania drewna
konstrukcyjnego i stolarki budowlanej,
zwłaszcza wewnętrznej, przed działaniem
grzybów domowych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia środka o niskiej toksyczności.
środek według wynalazku składa się z 9-20
części wagowych bazy grzybobójczej w postaci
kuniylofenolu lub izomerów kumylofenoli, rozpusz
czalnika bazy grzybobójczej w postaci ftalanu
dwualkilowego o CV-Cfl w ilości 7-25 części wa
gowych, 0,1-6 części wagowych elastomeru buta
dienowego lub butadienowo-styrenowego, 2-23
części wagowych oleju mineralnego, 0,5-10 częś
ci wagowych chloroparafiny o zawartości chloru
związanego 10-40$ i 40-60 części wagowych ben
zyny o temperaturze wrzenia poniżej 240 C,
(1 zastrzeżenie)
4 (51) B27K A1 (21) 256203
(22) 35 11 12
(71) Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Zakład
Chemii Budowlanej. Warszawa
(72) Dąbski Jan, Dębski Zbigniew, Dębek Jerzy,
Kobiela Stanisław, Kołodziejski Mieczysław,
Mazurowski Michał A, Zielińska Terasa
(54) Środek do kompleksowej ochronny drewna
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia bezpiecznego w stonowaniu 1 użytkowaniu
środka do ochrony drewna przed działaniem grzy
bów i owadów - technicznych szkodników drewna«
środek według wynalazku składa alf z i 2040 części wagowych 2.6~dwualkok»y-4-ku«ylofe«
nolu lub 15-25 części wagowych kumylofenolu i
7-50 części wagowych ftalanu dwuaikilu, 0,1*
0,5 częoci wagowych eetru 3-fenoksybenzylowego
kwasu (*)-cis, trana-2ř2-dwunetylo-3-(2,2-dwuchlorowinyio)-cyk3 opropano-l-karbokaylc wago
lub 1-5 części wagowych 2,2-dwu-(p~oetoksyfenylo)-1l1,1-trójchloroetanu i 1-35 części wago
wych etoKsylatu slktlofenołu oraz 10-80 części
wagowych frakcji benzynowej o temperaturze wrze
nia 130-250°C i zawartości węglowodorów aroma
tycznych powyżej 20% wagowych, (3 zastrzeżenia)

4 (51)

B27K

A1 (21) 256204

(22) 85 11 12

(71) Zjednoczone Zespoły Gospodarcze, Zakład
Chemii Budowlanej, Warszawa
(72) Dębski Zbigniew, Kalewska Bożena, Kobiela
Stanisław, Rudowski Michał, Waszczewski
Jacek, Wyleżyńska Halina, Sekuła Maria
(54) Oleisty środek grzybobójczy do wzgłębnej
impregnacji drewna narazonego na trudne
warunki eksploatacji
(57) Wynalazek rozwiązuje zigadnienle opracowa
nia środka odznaczającego się brakiem szkodli
wego wpływu na organizmy stałocieplna zarówno
w trakcie zabiegu impregnacyjnego"jak i w trak
cie eksploatacji drewna«
Środek według wynalazku składa aię z kumylofenolu w Ilości 10-20 części wagowych, 7,025 części wagowych ftalanów dwualkilowych o rod
niku C^-Cg, oleju mineralnego o lepkości kinema
tycznej w temperaturze 50° poniż«j 3 . 10**-5 m 2 /s
W ilości 20-45 części wagowych, chloroparafiny,
zawierającej 10 do k0% związanego cnloru w iloś
ci 10-20 części wagowych oraz 15-30 części wa
gowych benzyny o temperaturze zapłonu powyżej
60 C otrzymanej jako frakcja z destylacji ropy
o temperaturze wrzenia 130-230 C,
(1 zastrzeżenie)

4 (51)
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B27N .
D21J

A1 (21) 255312 .

(22) 85 09 09

(71) Zakłady Płyt Pilśniowych, Krosno Odrzańskie
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt
Drewnopochodnych, Czarna Woda
(72) Wojtyna Zenon, Bruski Klemens, Polanowski
Daniel
(54) Sposób wytwarzania masy włóknistej z cząstek
lignocelulozowych, zwłaszcza do produkcji
płyt pilśniowych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu wytwarzania masy włóknistej z cząs
tek lignocelulozowych, zwłaszcza do produkcji
płyt pilśniowych metodą mokrą, pozwalającego na
zmniejszenie nadmiaru wód obiegowych, zmniejsze
nie zanieczyszczenia tych wód, ograniozenie trud
ności technologicznych w fazach domielania, for
mowania i prasowania, zmniejszenie zużycia energii
elektrycznej 1 cieplnej, poprawę, morfologii włó
kien oraz zmniejszenie trudności eksploatacyjnych
urządzeń rozwłókniających i domielających.
Sposób według wynalazku polega na połączeniu
za pomocą przewodów z zaworami dławiącymi jednego
lub więcej urządzeń rozwłókniających z jednym
urządzeniem domielającym w jeden układ zamknięty
zaworem dławiącym na przewodzie wylotowym z urzą
dzenia domielającego do oddzielacza cyklonowego,
a następnie przez regulację wymienionych dwóch
lub więcej zaworów - na tworzeniu ściśle określo
nego, stopniowego spadku ciśnienia i temperatury
pary wodnej w tym .układzie od wlotu pary do urzą
dzenia rozwłókniającego począwszy, a na oddzie
laczu cyklonowym skończywszy,
Domielanie masy włóknistej przeprowadza się
przy tym v tamparaturzô od 100 dc 130 C, korzys
tnie w tempersturte od 105 dc 110 C, przy czya
do masy włóknistsj podawanej w strumieniu pary
wodnaJ nasyconej ao urządzenie domiala^ąctgo do
ua je •!• w »lar* potrzeby twodę obiegową w .ilości
od 0 f 1 da 0,5 s-Vtonę, włókna, 'korzystni* od 0 ř 2
oo 0,? Mr/ton«, auch«j aaay włóknisteJ,

(3 zastnsaiania)

4 (51)

B283

A1

(21)

256288

(22) 85 11 14

(75) Klemens Oswald,Bielsko-Biała
(54) Sposób i przyrząd do formowania wyrobów
ceramicznych o kształcie pierścienia.
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie formowa
nia wyrobów ceramicznych o kształcie pierścienia
z dużą dokładnością i*powtarzalnością wymiarów*

Nr 12 (352) 1907

Sposób według wynalazku polega na tym,
*.e wycina się z płyty z masy ceramicznej krąż
ki, Które umieszcza się następnie w otworach
w korpusie przyrządu, po czym oddziałuje się
na te krążki z obu stron jednocześnie siłą po
osiową przy użyciu kształtowych stempli, po
czym stemple rozsuwa się, wyjmuje korpus wraz
ze znajdującymi się w jego otworach uformowa
nymi pierścieniami ceramicznymi i w końcu wy
pycha się tak 'wykonane pierścienie z otworów
korpusu na zewnątrz»
Przyrząd według wynalazku ma Korpus (2)
mocowany na podstawie (1),^ w którym znajduje
się jeden lub kilka otworów (5) o średnicach
odpowiadającym średnicom zewnętrznym formowa
nych pierścieni. Na podstawie (1) zamocowane
są poriadfco stemple stałe (6) o kształcie drą
żonych walców, umieszczone w otworach (5) kor
pusu (2). Nad korpusem (2) znajduje się zamo
cowana do suwaka (7) prasy płyta (8), do któ
rej przytwierdzone są stemple ruchome (9)» Ma
ją one również kształt drążonych walców, w
Których wnętrzu niezależnie przesuwać się mogą
osiowo wypychacze (11). Skierowane do siebie
powierzchnie czołowe steaipli stałych (6) i
stempli ruchomych (9) mają wybrania, których
łączny kształt odpowiada żądanemu kształtowi
jcrmowanych pierścieni ceramicznych.
(5 zastrzeżeń)
4 (51)

B29B
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A1 (21) 255534

(6) usytuowany jest równolegle i z boku w stosun
ku do ->si wytłaczarki, a elastyczne cięgna (4)
prowadzone są na rolkach (8) ułożyskowanych nad
lejem zasypowym (1).
(3 zastrzeżenia)

(22) 85 09 25

(75) Mężyk Piotr, Tarnowskie Góry
(54) Sposób otrzymywania folii, z foliopodobnych
odpadów tworzyw sztucznych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu otrzymywania folii z foliopodobnych
odpadów tworzyw "sztucznych wytworzonych na ba
zia polichlorku winylu z podkładam wykonanym z
włókien sztucznych, zwłaszcza mających postać
i •óżiioks z tał tny eh skrawków*
Sposób według wynalazku polega na tym # że
odpady poddaje się mechanicznemu cięciu i/lub
rozrywaniu aż do uzyskania postaci drobnopuszyscej lub drobnopierzastej. Odpady podgrzewa
się i poddaje wstępnemu uplastycznianiu w tem
peraturze około 10<+ C na walcarce o frykcji
t,07-1 * 13. Do odpadów dodaje się asfalt prze^ysłowy izolacyjny w ilości od 0,1$ d'o 15% wa
gowych doprowadzony do temperatury mięknienia
lub wymieszany ae zgrzeblonymi do postaci drób*
ncpuszystej lub drobnopierzastej odpadami włókien sztucznych w iiuśei do 15% wagowy en ogrza=«*
nvrai do temperatury ?5 U C* W procesie uplastycz
niania zwiększa się temperaturę walców do 150 C«
Uastępnie półprodukt uplastycznia się dalej na
drugiej walcarce o frykcji 1„07~1»09 w tempera-*
utrze około 130°C i dodaje się śladowe ilości
zmiękczaczy oraz środków barwiących. Po uzyska
niu jednolitej masy kalandruje się ją na co
najmniej trójwaicowym kalandrze. Otrzymaną wstę
gę tnie się na kwadratowe odcinki i zestawia
się parami z zachowaniem wzaJeanie prostopadłe
go przebiegu włókien i poddaje się przewaloowaniu.
(3 zastrzeżenia)
4 (51)

E29C

A2

(21)

259860

(22) 86 06 02

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i Urzą
dzeń Chemicznych-"Metalchem", Toruń
(72) Gorywoda Bogdan, Kościelecki Bogusław,
Pieszczek Jan
(54)) Urządzenie do zasilania wytłaczarek
Ślimakowych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zasila
nia wytłaczarek ślimakowych surowcem o małym
ciężarze nasypowym»
Zgodnie z wynalazkiem w leju zasypowym
('l) wytłaczarki umocows ?. jest pionowa prowad
nica (2). 2 którą połączone Są suwiiwie dwa
tłoki (3} zawieszone za pomocą elastycznych
cięgien (<'••) na czopach korbowych (5) napędzah0gp wału korbowego (6), przy czym wał korbowy

4 (51)

B29D

A1 (21) 255784

(22) 85 10 16

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Krzemiński Jerzy, Olczyk Paweł, Cholewa
Andrzej Szafrański Eugeniusz, Umiecki
Tadeusz
(54) Wąż dwukomorowy zwłaszcza z tworzywa
termoplastycznego, sposób wytwarzania
węża
dwukomorowego
z
tworzywa
termoplastyczngo oraz urządzenie do wytwarzania węża dwukomorowego zwłaszcza
z tworzywa termoplastycznego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji przewodu nawadniającego umożli
wiającego równomierne dostarczanie określonej
ilości płynu do miejsc przeznaczenia, zwłaszcza
w uprawach rolnych, sposobu jego wykonania i kon
strukcji urządzenia do jego wykonania.
Wąż dwukomorowy, zwłaszcza z tworzywa ter
moplastycznego ma dwie komory (2, 3 ) , które sta
nowią dwie niewspółosiowe warstwy tego samego
węża, mające wspólna krawędź wzdłuż jednej z
tworzacvch w postaci zaprasowanego karbu. Komory
węża (2, 3) maja perforację korzystnie w postaci
okrągłych otworów.
Sposób wytwarzania takiego węża dwukomoro
wego na wytłaczarkach specjalnych do tworzyw
sztucznych, polega na tym, że wychodzący z gło
wicy wytłaczarki wąż w stanie uplastycznionym
w postaci walca odkształca się z jednej strony,
powodując zagłębianie się części powierzchni wę
ża w zarys pozostałej części cylindrycznej węża,
a następnie łączy się trwale brzegi tak powsta
łych komór, korzystnie przez zaprasowanie ich
pomiędzy elementami dociskającymi.
Urządzenie do wytwarzania węża dwukomorowe
go, zwłaszcza z tworzywa termoplastycznego na
wytłaczarkach specjalnych do tworzyw sztucznych
ma usytuowaną w pewnej odległości od głowicy ko
łowej (5) wytłaczarki obrotową głowicę cylin
dryczną (6) o osi prostopadłej do osi głowicy
kołowej (5), usytuowaną w taki sposób, że zarys
obrotowej głowicy cylindrycznej (6) je.lt częścio-
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wo zagłębiony w zarys węża (1) wychodzącego
z otworu głowicy kołowej (5). Po przeciwnej
stronie węża (i) może być usytuowana druga obro
towa głowica cylindryczna (7). Głowice obrótjwe (6) t (7) mają perforację doprowadzającą do
ścianek wytwarzanego węża podciśnienie, W dal
szej części wytłaczarki, przed walcami odbiera
jącymi formowany wąż, urządzenie ma dwie usy
tuowane naprzeciw siebie rolki ściskające,.
korzystnie obrotowe elektrody zgrzewające (8),
(o),
(10 zastrzeżeń)

(54) WejŁciowy filtr czynny pojazdu trakcyjnego
pTą3u~'sTał'ego ^"przekształtnikami
(57) V/ynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia wejściowego filtru czynnegof nadającego siś,
do stosowania w układach wysokonapięciowych w
przypadku, gdy napięcie wyjściowe wzmacniacza
jest mniejsze od napięcia obwodu głównego.
Wejściowy filtr czynny według wynalazku ma.
w gałęzi poprzecznej co" najmniej jeden kondert»
sator Í1), a w gałęzi podłużnej pierwotne uzwo
jenie (2) pomiarowego transformatora» którego
wyjście jest połączone przez wzmacniacz (5) ż
wtórnym uzwojeniem (6) transofrmatora dużej mocy«
Pierwotne uzwojenie (3) transformatora (6) jest
szeregowo połączone z pierwotnym uzwojeniem (2)
pomiarowego transformatora.
(1 zastrzeżenia;

4 (51)

B60L
F16D

A1 (21) 261216

(22) 86 08 29

(30) 85 08 30 - GB - 8521592
86 02 O7 - GB - 8603106
(71) Lucas Industries p.l.c. Birmingham, GB
(54) Samozaciskający hamulec tarczowy

4 (51)

B41C

A1 (21) 256396

(22) 85 11 22

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Czichon Herbert, Czichon Maria, Kurowska
Helena Kamińska Marianna
(54) Sposób jednoczesnej selektywnej olfili
zacji elementów drukujących i hydrofili
zacji elementów niedrukujących offseto
wych form drukarskich
(57) Sposób jednoczesnej selektywnej oleofilizacji elementów drukujących i hydrofilizacji
elementów niedrukujących offsetowych form dru
kowych, polega na tym* że formę drukową podda
je eię działaniu emulsji wodnej 10-50% wagowych
oleju maszynowego, oleju wrzecionowego, oleju
vazelinowego, wyższych kwasów tłuszczowych lub
pokostu lnianego, 0,5-5?ž wagowych kwasu siar
kowego lub o-fosforowego i 0,5~209á wagowych
niejonowych środków powierzchniowo czynnych
eras ewentualni P 0-309Í wagowych rozpuszczalnika
organicznego,
(1 zastrzeżenie)

4 (51) B60L
A2 (21) 260592
(22} B6 0? 16
(71) Politechnika Wrocławska, Wrccłnw
(72) Kurowski radeusz

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa»
nia konstrukcji trwałego i pewnego w działaniu
samozaciskającego hamulca tarczowego^
Samozaclskający hamulec tarczowy, w którym
obrotowe tarcze cierne (1).z materiału ciernego
kontaktują się z oddalonymi, przeciwległymi po
wierzchniami hamującymi w obudowie (4) za pomocą
płyt dociskających (5, 6 ) , umieszczonych pomię«
dzy tarczami ciernymi (1) i wycentrowanych za
pomocą stacjonarnych Występów pilotujących (7,
8 ) , przy czym płyty dociskowe (5, 6) obracają
się wraz z tarczami ciernymi (1), dopóki jedna
a nich nie zostanie przytrzymana poprzez występ
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na płycie, zaczepiającej o zderzak w obudowie
<íi )f zaś druga płyta dociskowa kontynuuje ruch
kątowy, realizując oddziaływanie wspomagające,
według wynalazku charakteryzuje zią tym, że je.go mec^iłi:i~3ny zaapół hamujący (40) zawiera
cięgno (42) wchodzące wgłąb hamulca przez pro
mień''owy otwór (52)" w obudowie i sprzężone wew
nętrzny» końcem za pomocą połączenia przegubo
wego z przegubowo zamontowaną dźwignią (41),
która jest ruchoma kątowo w wyniku ruchu cięg«
n,- w kierunku promieniowym dla przesuwania płyt
dociskowych kątowo względem, siebie w celu zapo
czątkowania hamowania, przy czym to połączenie
zawiera wgłębienie (49) w promieniowo wewnętrz
nej krawędzi dźwigni (4l), oraz pętlę na wew
nętrznym zakończeniu cięgna, która podtrzymuje
dźwignię i która ma powierzchnię nośną (51),
kontaktującą się przegubowo i wahliwie -z łuko
wą powierzciinią wgłębienia (49)t (7 zastrzeżeń)
4(51) B60S
A1 (21) 256124
(22) 85 11 05
(71) Zabrzańskie Gwarectwo Węglowe - Zabrzań
skie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowe
go, Zabrze
(72) Szlumczyk Bolesław, Janocha Andrzej,
Skrzypiec Andrzej
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4 (51) B61H
A1 (21) 256170
(22) 85 11 07
(71) Fabryka Maszyn Górniczych im, Tadeusza
Żarskiego "Pioma", Piotrków Trybunalski
(72) Taraska Jerzy, Borkowski Stanisław, Jał
mużna Jan, Famulski Wiesław, Majewski
Stanisław, Marciniak Zbigniew
(54) Wózek hamulcowy kolejki jednoszynowej
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia ^konstrukcji wózka hamulcowego, w którym war
tość siły hamowania jest zmienna i zależna od
siły oddziaływania zestawu transportowego na wó
zek hamulcowa,»
Wózek hamulcowy oha-akteryzuje się tym, że
z korpusem (1) wózka są wahliwie połączone co
najmniej dwie dźwignie (8) dwuramienne, których
górne ramiona są połączone z klockami {4) hamul
cowymi poprzez tłoczyska ^6) siłowników (7).
Natomiast dolne ramiona dźwigni (8) poprzez rol
ki (9) obejmują krzywkę (11). Krzywka (11) jest
połączona z drągiem osadzonym przesuwnie w kor
pusie (1) wózka. Drugi koniec drąga jest zakoń
czony uchwytem osadzonym na nim przesuwnie.
(4 zastrzeżenia)

(54) Sposób regeneracji stóp karbowodów silnika
hydraulicznego SHT i przyrząd do regeneracji stóp korbowodów silnika hyraulicznego
(57) Wynalazek rozw.lązi M zagadnienie zmniej szenia pracochłonności oraz podniesienia jakoś ci regeneracji stóp korbowodów silnika hydraulżczne"o a
Sposób regeneracji stóp korbowodów polega
na wytaczaniu warstwy stopu łożyskowego, któ
rym to śtopŁ-o wylana jest stopa korb&wodu,
przy czym *ytaożanie przeprowadza się na czte
ry pódwymiary* Dla każdego podwymiaru utrzymuje
się równomierną warstwę stop-, z tym, że dla
ostatniego nie może być* ona mniejsza niż 0,4 mm,
Przyrząd według wynalazku, mocowany w
uchwycie tokarskim, ma w tarczy osadzone wy
mienne pierścienie ustalające centryozne poło
żenie korbowodów {-•) względem osi wrzeciona to
karki, a ponadto ma podatne podpory (6) i ko
łek (/) ustalający położenie pierścieni w otwo
rze centrującym, Korbowody (3) dociskane są do
tarczy płytkami (8) za pomocą śrub (1.0) i na
krętek (.Tl).
(3 zastrzeżenia)

4 (51)

B63B
A2 (21) 260664
(22) 86 07 15
A63B
(75) Dziewiątkowski Andrzej, Częstochowa

(54) Ponton dwukomorowy
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
ni; takiej konstrukcji pontonu, w której do mi
nimum zo.-.tajq zmn ejszone naprężenia występują«
ce ) • łukach i v. miejscu mocowania zaworu»
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4 (51) Bć5D
A1 (21) 256233
(22) 85 11 13
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Mle
czarskiej, Warszawa
(72) Gacukowicz Janusz, Zbroch Jan, Lubiński
Ryszard, Filipowicz Bogusław
(54) Pomost obsługowy, zwłaszcza do linii odbioru
mleka

Ponton charakteryzuje się tyra, że poziomo
usytuowana przepona (5) jest krótsza od długości
pontonu, a krawędzie płatów górnych (3a, 3b i
3c) w miejscu zgrzewania mają częściowo postać
łuków.
(2 zastrzeżenia)

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ułatwienia
obsługi cystern samochodowych, zwłaszcza w prze
myśle mleczarskim przy pobieraniu próbek mleka,
odbiorze mleka i myciu*
Pomost obsługowy według wynalazku ma podest
dolny i podest górny połączone ze sobą schodami,
przy czym podest dolny jest połączony schodami
z poziomem peronu. Podest dolny i podest górny
złożone są z ramowej konstrukcji nośnej (6) wy
posażonej w mechanizm prowadzący, po którym prze
suwa się ruchoma kładka (1) wyposażona w rolki
oporowe (12), a ponadto do ramowej konstrukcji
nośnej (o) podestu zamocowany jest mechanizm na
pędowy uruchamiany przez motoreduktor (9)»
(4 zastrzeżenia)

4 (51) B65B
A2 (21) 260859
(22) 86 07 29
(71) Kombinat Remontowo-Budowlany Przemysłu
Cementowego, Wapienniczego i Gipsowego,
Zakład Projektowo-Konstrukcyjny Radom
(72) Duczyński Roman, Dujka Janusz
(54) Urządzenie układające, zwłaszcza do tło
czonych, cienkich blaszek
(57) Wynalazek, rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji urządzenia do układania
tłoczonych, cienkich blaszek w pakiety na
trzpieniach^
Urządzenie składające się z podstawy z
zamontowanym dc niej podajnikiem.wibracyjnym.
magazynem blaszek, podajnikiem blaszek i"znaj
dującym się pod podstawą pneumatycznym•stołem
obrotowym, charakteryzuje się tym, że podsta
wa zawiera dwa przelotowe otwory (25 i 2 6 ) ,
przy czym w otworae (26) są umieszczone rucho
me szufladki (28) połączone z siłownikami (29),
a nad otworem znajduje się czujnik dotykowy ze
stopką (23), natomiast pod otworami (25, 26)
umieszczone są trzpienie (27), zamontowane do
tarczy stołu obrotowego.
(7 zastrzeżeó)

4 (51) B65D
A1
(21) 256277
(22) 85 11 14
(71) Politechnika Lubelska, Lublin
(72) Romanowski Stanisław
(54) Sposób renowacji naziemnych zbiorniów
paliwowych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu umożliwiającego przywracanie do sta*»
nu używalności już wyłączonych z eksploatacji
naziemnych zbiorników paliwowych*
Sposób renowacji zbiorników paliwowych
zwłaszcza naziemnych, polegający na oczyszczeniu,
wewnętrznych powierzchni płyt stalowych od ko
rozji przez piaskowanie, zniwelowaniu ognisk ko«»
rozji w trudnodostępnych miejscach przez pokry
cie ich warstewką przetwarzacza korozji, cortaninem i Wysuszenie jej, charakteryzuje się tym,
że przygotowaną powierzchnię pokrywa się lakie
rem epoksydowo-poliamidowym Epidian 112, utwar
dzanym saduramidem 10/50 w stosunku wagowym od
100:85 do 100:95, korzystnie 100:90 i wyczekuje
około 48 godzin, a następnie nakłada się w miej
sca spoin płyt i w miejsca połączenia dna zbior«*
nika z płaszczem kompozycję kitu epoksydowego
Epidian 430 z dodatkiem utwardzacza T w stosunku
wagowym od 100:3 do 100:7, korzystnie 100:5,
odczekuje się 4 godziny i pokrywa się te powierz-"
chnie mieszaniną tiksotropową składającą si«j z
Epidianu 112, saauramidu 10/50, ziemi krzemia
nowej i Krzemionki koloidalnej w stosunku wago
wym oa 100:85:3*10 do 100:90:5:15, wyczekuje
48 godzin, a następnie pokrywa się powierzchnie
żelkotem żywicy epoksydowej Epidian 53 Z Akfanilem 50 i' tkaniną szklaną ST - 25 lub matą
szklaną w stosunku wagowym od 100:40:65 do
100:55:235, korzystnie 100:45:145.
(1 zastrzeżenie)
4 (51)
B65G
A1 (21) 256226
(22) 65 11 11
(71) Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych,
Biuro Projektów Górniczych, Gliwice
(72) Piątek Stefan
(54) Urządzenie do napełniania zbiorników mine
rałami, zwłaszcza węglem
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji trwałego i funkcjonalnego urzą»*
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asenia"" do napełniania zbiorników minerałami»
Urządzenie do napełniania zbiorników mi
nerałami, zwłaszcza węglem, charakteryzuje się
tym, że ma wprowadzoną do zbiornika (1) rurę
teie^". "'Ov'r< (2), napełnioną węglem z transpor
tera (5) i ma \xkiad napędowy (3), podnoszący
segmenty (4) rury tak ? że węgiel w rurze prze
kuwa się wolno i rura jest stale pełna.
(1 zastrzeżenie)

4 (51)

B65H

15
A1 (21) 256210

(22) 85 11 04

(71) Bytomsko-Rudzkie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia
Węgla Kamiennego "Powstańców Śląskich",
Bytom
(72) Achtelik Norbert, Sady Jan, Kafka Roman,
Swierc Franciszek
(54) Urządzenie do nawijania taśmy przenośnikowej
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia urządzenia do nawijania taśmy przenośnikowej,
zwłaszcza w komorze wulkanizacyjnej, w warunkach
dołowych kopalni.

4 (51) B65G A1 (21) 256295
(22)85 11 14
(71) Cementownia "Strzelce Opolskie",. Strzelce
Opolskie
(72) Pasiut Michał, Cholewik Józef, Gajdzica
Leszek, Sagański Tadeusz

Urządzenie według wynalazku ma kołową pod
stawę (1) połączoną z płytową podstawą (2), na
której zamocowane są kozły (3 i 4) z bocznymi
łożyskami (5) i obrotowym^ nawojowym wałem (6)
o przekroju kwadratowym, połączonym rozłącznie
z kotłami (3 i 4), Z drugiej strony płytowej pod
stawy (2J zamocowana jest rama (7) z napędowym
układem (8) ? z którego napęd na obrotowy nawojo™
wy wał (o) przenoszony jest pasową przekładnią (c>)<
(1 zastrzelenie)

(54) Łańcuch pociągowy
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji trwałego łańcucha pociągowe
go, stosowanego w przenośnikach członowych»

4 (51)

B66C

A1 (21) 256296

(22) 85 11 14

(71) Wrocławskie Zakłady Mechanizacji Budow
nictwa "Zremb", Wrocław
(72) Zyga Robert
(54) Chwytak samozaciskowy do przenoszenia
przedmiotów zwłaszcza blach

Łańcuch pociągowy składający się z płytek
ogniwowych, sworzni, tulejek i rolek- charak
teryzuje się tym, że na tulejkach (2) przegu
bów osadzone są na przemian rolki ciągnące (5),
łożyskowane ślizgowo i rolki bieżne (5), ło
żyskowane tocznie, a przylepie eto siebie płyt
ki ogniwowe (6 i 8) mają wypusty i karby, któ
re stanowią jednostronne ograniczniki stopnia
obrotu tych płytek w przeciwnych kierunkach
względem osi przegubów,
(2 ostrzeżenia)

(57) V/ynalazek rozwiązuje problem transportu
międzyoperacyjnego przedmiotów z obrzeżem płas
kim, zwłaszcza blach, w pozycji poziomej i pio
nowej.
Chwytak'samozaciskowy składa się z trzech
dźwigni, z których jedna-dwuramienna (1) i druga-zaciśkowa (2) osadzone są obrotowo za pomocą
sworzni (5) w obustronnej, wspólnej obudowie
(4). Dźwignia (1) na końcu jednego ramienia ma
przytwierdzony sworzeń ślizgowy (6), który jest
jednocześnie osadzony suwliwie w wzdłużnym wy
cięciu (7) dźwigni zaciskowej (2) natomiast ko
niec drugiego ramienia dźwigni (1) połączony
jest obrotowo za pomocą sworznia (8) z trzecią
dźwignią prosta ('':•), która jes-t podwieszona
orzeprubowo do zawiesia linowego (1?!) iźwignicy.
(? zastrzeżenia)
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r^-tłęzier.ie upustowe z dysza-dławiącą (4) i dodat
kowym zaworem przelewowym (6)« Przy hydraulicz
nym sterowaniu zaworu rozdzielającego (3), mie
dzy dyszą dławiącą (4) i dodatkowym zaworem prze
lewowym (6) zabudowany jest zawór zwrotny (5)»
a sterownik (7) zasilany jest z odgałęzienia
między zaworem zwrotnym (5) i dodatkowym zawores
przelewowym (6).
.
(2 zastrzeżenia)

4 (51) B66C

A2

(21)

260560

(22) 86 07 10

(71) Politechnika Krakowska im, Tadeusza
Kościuszki s Kraków
(72) Lisowski Edward, Szewczyk Kazimierz
(54) Hydrauliczny układ napędu mechanizmu
obrotu wysięgnika dźwignicy lub maszyny
roboczej
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie tłumie
nia pulsacji ciśnienia w linii zasilania -sil
nika obrotu wysięgnika dźwignicy*
Układ według wynalazku ma w linii zasi
lania silnika (10), między zaworem rozdziela
jącym (3) a"źródłem cieczy roboczej (1), od-

DZIAŁ C
CHEMIA I METALURGIA
4 (51)

C01B

A1 (21) 255489

(22) 85 09 23

(71) Biuro Studiów, Projektów i Realizacji
Inwestycji Przemysłu Nieorganicznego
"Biprokwas", Gliwice
(72) Rudnicki Michał, Czelny Zdzisław
(54) Topielnik siarki
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji urządzenia usprawniającej
jego pracę, Topielnik siarki w kształcie pio
nowego cylindra z dnem stożkowym, z króćcami,
doprowadzającymi siarkę stałą w pokrywie,
"Króćcem odpływowym siarki ciekłej w ścianie
bocznej oraz króćcem spustowym w dnie, wypo
sażony w grzejniki parowe i mieszadło ślima
kowe lub wirnikowe, z rurą prowadzącą umiesz
czone w osi pionowej cylindra, charakteryzuje
się tym, że jest wyposażony w przegrodę (10)
o regulowanej wysokości i dodatkową przegro
dę ruchomą (11), zainstalowane wewnątrz urzą
dzenia przed króćcem odpływowym (9) siarki
ciekłej, or^.z w filtr (12) ciekłej siarki z
koszem filtracyjnym (13) zainstalowany na
króćcu (9),
(3 zastrzeżenia)
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4 (51)

C01B
C01F

A1 (21) 255532

(22) 85 09 25

(71) Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice
(72) Muszko Andrzej, Mateńko Henryka, Eichhof
Jan, Kalinowski Zbigniew, Imielska Maria
(54) Sposób wytwarzania polifosforanów
wapniowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwa
rzania polifosforanów-wapniowych, w szczegól
ności przeznaczonych do stosowania w postaci
dodatków do polimerów organicznych, wyrobów
celulozowych lub drewnopochodnych w celu obni
żenia ich palności, zwłaszcza jeżeli wyroby
te neraźone są na działanie wilgoci atmosfe
rycznej lub roztworów agresywnych chemiczniei
Sposób według wynalazku polega na tym, że
poddaje się reakcji węglan wapniowyf tlenek
wapniowy lub wodorotlenek wapniowy z kwasem
polifosforowym o zawartości 70-80^ P-Oc w sto
sunku molo'/rym Ca;P od 1*2,5 do 1;1, a uzyska
ny produkt wygrzewa się w temperaturze w za
kresie 2O0~60O°c*
(1 zastrzeżenie)
4 (51)

C01D

A1 (21) 255505
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(22) 85 09 23

niania żywic, opartych na polichlorku winylu,
na rozkładowe działanie ciepła i promieniowa
nia nadfioletowego.
(10 zastrzeżeń)
4 (51)

C02F

A1 (21) 255485

(22) 85 09 23

(71) Bydgoskie Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Przemysłowego, Bydgoszcz
(72) Zabłocki Lech
(54) Instalacja do uśredniania składu cieczy
(57) Przedmiotem wynalazku jest instalacja do
uśredniania cieczy, a zwłaszcza ścieków w pro
cesie ich wstępnego napowietrzania i oczysz
czania.
Instalacja do uśredniania składu cieczy ma
retencyjno-uśredniający zbiornik (1), połączony
pompą (2) z rozdzielaczem (3^ kierującym jeden
strumień cieczy pr?ewodem (4) do oczyszczające
go odbiornika (5), a drugi strumień cieczy co
najmniej jednym powrotnym przewodem (6) do, retencyjno-uśredniającego zbiornika (1). wprowa
dzonym pod lustro cieczy, przy czym na przewo
dach (6) zamontowane są napowietrzając® dyszy (7).
w
(1 zastrzeżenie)

(71) Przedsiębiorstwo Wdrażania I Upowszech
niania Postępu Technicznego i Organizacyjnego "Posteor" - Oddział w Lublinie,,
Lublin
(72) Korczyński Adam, Świderski Józef
(54) Sposób utylizacji solanki odpadowej
(57) Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest
utylizacja solanki odpadowej po konserwacji
ryb ę
Sposáb według wyrelazku polega na tyra, że
solankę zadaje »ią grzy powolnym mieszaniu stę~
žo&y© kwasem solnym w ilości niezbędnej do
uzyskania pH 3-4 i odstawia się na okres'5-20
minut, następnie dodaje
się węgla aktywnego
w ilości do 5 g/dm-3 solanki, miesz i do czasu
równomiernego rozprowadzenia węgla w całej obję
tości roztworu i oddziela zanieczyszczenia łącz
nie z węglemj oczyszczony roztwór solanxi od
parowuje się do 1/5 objętości, korzystnie pod
zmniejszonym ciśnieniem w temperaturze nie
przekraczającej 50°Cf oddziela kryształy soli,
prsemywa wodąs korzystnie w temperaturze 0-5°C
i suszy, pray czym ciekłą pozostałość po odparo
waniu i ciecz z przemycie kryształów zawraca się
do procesu oczyszczania.
(1 zastrzeżenie)
4 (51)

C01G
C08K

A1 (21) 255035

(22) 85 03 16

(71) Goschol Energy Pty, Ltd., Belmont, AU
(72) Cox David
(54) Sposób wytwarzania uwodnionych tlenków
ołowiu dwuwartościowego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania sposobu umożliwiającego ograniczenie za
nieczyszczenia środowiska*
Sposób wytwarzania uwodnionych tlenków
ołowiu dwuwa^tościowego polega na tym, że me
taliczny ołów poddaje się reakcji z kwasem
octowym w temperaturze do 200°C, w atmosferze
řjazu zawierającego tlen,'pod bezwzględnym ciś
nieniem 101325-1013250 Pa, po czym. wytworzony
octan ołowiu poddaje się pod bezwzględnym ciś
nieniem IOI325-506625 Pa i w temperaturze do
'•00°C reakcji ze środkiem stanowiącym źródło
jonu amonowego, powodując wytrącanie się uwod
nionych tlenków ołowiu» Tlenki te ewentualnie
traktuje się kwasem siarkowym, wytwarzając trójzasadowy lub czterozasadowy siarczan ołowiu.
Uwodnione tlenki ołowiu dwuwartościowegó
"i nćwią produkt cenny din przemysłu farb i
Pigmentów uraz są produktem wyjściowym do wy.'"-'iîa'oj stabilizatorów, stonowanych ci o uodpor

4 (51)

C02F

A1 (21) 255530

(22) 85 09 25

(71) Instytut Kształtowania Środowiska - Oddział
w Katowicach, Katowice
(72) Łączny Marian, Hanusik Antoni, Matejczyk
Marek
(54) Sposób zwalczania eutrofizacji w wodach
powierzchniowych, szczególnie w stawach
(57) Sposób według wynalazku polega na tym, że
mieszaninę popiołów lotnych z wodą w stosunku
np. 2:1 o lepkości na granicy cieczy newtonow
skiej i plastycznej wprowadza się bezpośrednio
na osad denny w warstwie do 5 cm, przy czym pH
wody w zbiorniku po wprowadzeniu popiołów lot
nych nie przekracza 9.
(1 zastrzeżenie)
4 (51)

C02F

A1 (21) 256339

(22) 85 11 20

(71) Spółdzielcze Zespoły Badawczo-Wdrożeniowe,
Warszawa
(72) Zieliński Marek, Sikora Bogusław, Jamrógiewicz Krystyna
(54) Modułowa stacja dejonizacji wody
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia stacji dejonizacji wody o zmniejszonych ga
barytach i skróconym okresie regeneracji wymien
ników jonitowych.
Modułowa stacja dejonizacji wody według wy»
n-'l.'.zku charakteryzuje sic tym. że w ciągu przy»
fotowitr.in wocy, wymienniki lönltowe (1, 2, ?') są

Nr 12 (352) 1987

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

18

połączone z przewodami hydraulicznymi (5) w
dolnym obszarze za pomocą złącz•samouszczelniających (6), zaś w górnym obszarze za pomocą
złącz szybkorozłącznych (7), natomiast stano
wisko do regeneracji żywic jonowymiennych wy
posażone jest w zbiornik służący do spulchnia
nia złoża, usytuowany powyżej regenerowanego
wymiennika (1, 2, 3) i połączony z tym wymien
nikiem za pomocą złącza szybkorozłącznego (7).
(5 zastrzeżeń)

tłuszczowych, dodaje się w trakcie mieszania kolejno: spoiwo w ilości 270-370 kg/nr3 i kruszywo
w ilości 80-220 kg/m , a następnie pianę uzyska
ną ze spienienia roztworu wodnego tej samej sub
stancji o stężeniu od 1,5 do 2,5%.
(1 zastrzeżenie)

4 (51)

C04B

A1 (21) 255447

(22) 85 09 18

(71) Dolnośląskie Zakłady Magnetyczne, Świdnica
(72) Elsner Karol, Klepek Józef, Elsner Michał
(54) Sposób topienia materiałów ogniotrwałych
i urządzenie do stosowania tego sposobu
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu i urządzenia zapewniających pełny
obrót wanny wokół elektrod, przy jednoczesnej
zmianie położenia osi zamocowania elektrod wzglę
dem osi wanny.
Sposób według wynalazku charakteryzuje się
tym, że obraca się wannę jednokierunkowo wokół
pionowej obrotnicy (5) o kąt 360 , przy czym oś
wanny jest przesunięta względem osi koła podzia
łowego elektrod (6), a obroty regulowane są bezstopniowo. W urządzeniu klosz stalowy (3) nakry
wa trzon (2) wyposażony w podwozie umieszczone
na obrotnicy (4) z napędem. Klosz stalowy (3)
chłodzony jest z zewnątrz wodą z kolektorów pier
ścieniowych (7). *
(2 zastrzeżenia)

4 (51)

C03C

A1 (21) 257342

(22) 86 01 02

(30) 85 P1 04 - US - 688927
85 05 03 - US - 730212
(71) Schering Corporation, Kenilworth, US
(54) Barwne szkła kontaktowe oraz sposób ich
wytwarzania
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania
szkieł kontaktowych wywołujących widoczne zmia
ny koloru tęczówki osoby noszącej te szkła»
BarwTtd ezkła kontaktowe wytwarza się sto
sując szkła i polimer wiążący zawierający gru
py funkcyjne, które stanowią co najmniej jedną
z grup -OH- -C0OH lub -NH-R, gdzie R oznacza
wodór lub alkil, przy czym substancja barwiąca
jest związana z powierzchnią szkieł przy uży
ciu związku zapewniającego co najmniej dwie gru
py izocyjanianów© zdolne do reakcji z grupami
funkcyjnymi. .'
(10 zastrzeżeń)
4 (51)

C04B

A1 (21) 254979

(22) 85 08 14

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Prze
mysłu Betonów "Cebet", Warszawa;, Instytut
Przemysłu Organicznego, Warszawa
(72) Kępiński Jan, Kowalski Ryszard, Froelich
Teresa, Froeiioh Jan, Jaworska Elżbieta,
Korus Marian, Piętka Andrzej, Augustyno
wicz Mieczysław, Petrykowski Rafał
(54) Sposób wytwarzania pianobetonu
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania
dobrej jakości pianobetonu, przy użyciu synte
tycznego środka pianotwórczego.
Sposób wytwarzania pianobetonu polega na
tyra, że do wodnego roztworu o stężeniu 0,5-1,0%
substancji pianotwórczej, stanowiącej mieszani
nę etoksylowanego nonylofenolu, sulíobursztvníanu etoksylowanych wyższych alkoholi tłuszczo
wych, soli sodowej karboksyiuetylocelułozy i eto
ksylowanego monoetanoloamidu wyższych kwaków

4 (51)

C04B

A1 (21) 255475

(22) 85 09 20

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica, Kraków
(72) Deja Jan, Derdacka-Grzymek Anna, Loręcki
Jerzy, Małolepszy Jan, Stabrawa Stefan
Stok Andrzej
(54) Masa tynkarska
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia masy tynkarskiej na spoiwie mineralno-organicznym o nieskomplikowanej technologia dają
cej możliwość łatwego barwienia w dużej gamie
kolorów, odznaczającej się trwałością barwy, wy
soką estetyką faktury i niewielkim współczynni
kiem przenikania ciepła.
Masa tynkarska charakteryzuje się tym, że
zawiera na 1 tonę mieszanki : 200-250 kg barwnego
spoiwa żużlowego o oowierzchni właściwej nie niż?
i
szej od 3200 cm /g według Blaine a, 20-25 kg
spoiwa polimerowego, b00-700 kg wypełniacza oraz
100-120 1 wody, przy czym barwne spoiwo żużlowe
stanowi mieszaninę granulowanego żużla wielkopiecowego w ilości 90-96^ wagowych, klinkieru por
tlandzki ago w ilości 't.~6';o wagowych orciz dodatku
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•bartnego w ilości G-4% wagowych, podanych w
przeliczeniu na suchą masę.
(1 zastrzeżenie)
4 (51)

C04B

AT (21) 256275

(22) 85 11 13

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica, Kraków
(72) Wajszel Dominik, Engel Zbigniew, Smyksy
Krzysztof
(54) Materiał dźwiękochłonny
(57) Przedmiotem wynalazku jest materiał dźwię
kochłonny znajdujący zastosowanie do wyciszania
maszyn i pomieszczeń*
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia niepalnego i nieszkodliwego dla otoczenia
materiału dźwiękochłonnego, który charakteryzu
je się .dobrymi własnościami dźwiękochłonnymi w
szerokim zakresie częstotliwości. Materiał dźwię
kochłonny według wynalazku stanowią płaskie
włókna aluminiowe o grubości poniżej 50 juru„
(1 zastrzeżenie)
4 (51)

C07C
C11D
E01F

A1 (21) 255085

(22) 85 08 20

(73) Instytut Przemysłu Tworzyw i Fabr, Gliwice
(72) Bielowski Piotr, Sosada Marian
(54) Sposób otrzymywania kationobetain o własnościach powierzchniowo czynnych i przeciwdrobnoustrojowych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza
nia nowych związków cechującyoh się małą tok
sycznością i mających zdolność pienienia.

4 (51)

C07C

19
A1 (21) 256490

(22) 85 11 28

(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
"Blachownia", Kędzierzyn-Koźle
(72) Zawada Tadeusz, Trybuła Stanisław, Wróbel
Józef, Lipczyński Jerzy
(54) Sposób wytwarzania acetyloizobutylobenzenu
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu wytwarzania acetyloizobutylobenzenu
o lepszej jakości.
Sposób wytwarzania acetyloizobutylobenzenu
na drodze acetylowania izobutylobenzenu chlor
kiem acetylu w rozpuszczalniku, w obecności chlor
ku glinowego i następnie przez hydrolizę, charak
teryzuje się tym, że zarówno proces acetylowania
jak i hydrolizy prowadzi się w roztworze węglo
wodoru parafinowego, w atmosferze obojętnego ga
zu, w temperaturze 273-313 K.
(4 zastrzeżenia)
4 (51)

C07C

A1 (21) 256493

(22) 85 11 28

(71) Zakłady. Chemiczne "Organika-Sarzyna", Nowa
Sarzyna
(72) Goldman Krzysztof
(54) Sposób otrzymywania soli sodowej kwasu
2-metylofenoksyoctowego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia 3posobu otrzymywania soli sodowej kwasu 2metylofenoksyoctowego z pominięciem kłopotliwe
go etapu wytwarzania roztworu chlorooctanu so
dowego.
Sposób wytwarzania soli sodowej kwasu 2-metylofenoksyoctowego, polega na tym, że poddaje
się reakcji'mieszaninę o-krezolu.z kwasem chlo
rooctowym w temperaturze 5 do 40 C C, w wodnym roz
tworze NaOH o stężeniu 20 do 49%, ogrzewa do tem
peratury 50-70°C, a następnie do 8Ć-100°C. Reakcję
prowadzi się przy stosunkach molowych o-krezolu
do kwasu chlorooctowego od 1,5:1 do 1:1,5, i
o-krezolu do NaOH od 1:2 do i:2,5i
(4 zastrzeżenia)
4 (51)

C07C

A1

(21) 258141

(22) 86 02 26

(30) 85 02 27 - US - 706039
(71) Massachusetts Institute of Technology,
Cambridge, US
(72) Klibanov Alexander M., Kirchner Gerald

Sposób otrzymywania kationobetaln o wzo
rze ogólnym 1 w którym R oznacza rodnik alkilo
wy lub alkenylowy, Z oznacza K względnie A.
gdzie K oznacza alki! Ł%~CQ» względnie alkiloaryl z podstawnikami względnie bez podstawni
ków* taki jak heksylowy, oktylowy, benzylowy,
p~nltrobenzyłowy, A " oznacza podstawnik alkilo
wy względnie alkiloaryl owy zawierający anion
kwasowy taki jak anion kwasjj karboksylowego,
sulfonowego, fosforowego, X~" oznacza anion
cńlorowcokwasu,'m oznacza ilość
grup amoniowych
(*«>»), p - 1-6, n • 2-6, (=N+~A"~) - ilość
układów betainowych (1) » p + 1 - m > 1 s m / 0,
1 P 0 polega na tym, że na trzeciorzędowe poliaminy typu N-aliu.io-N,N'....polimetylopolimetyleńopolian,iny o długości łańcucha alkilowe
go Cg»Co2 działa się czynnikami czwartorzędującyaai, które stanowią sól chlorowcokwąsów ali
fatycznych względnie alkiloaromatycznych z pod
stawnikiem chlorowcowym w łańcuchu alifatycznym,
w iiości niezbędnej do czwartorzędowania co naj
mniej jednej grupy aminowej, czwartorzędćwanie
pozostałych trzeciorzędowych grup aminov/ych prze
prowadza się natomiast związkiem chlorowcoalkilowym względnie chlorowcem alkiloaromatycznym z
podstawnikiem względnie bez podstawników. Wy
tworzone związki mają zastosowanie jako zwilżacze, dyspergatory, składniki artykułów chemii
gospodarczej, środki pomomjcze w włókiennictwie.
(-i zastrzeżeni..}

(54) Sposób rozdzielania racematów kwasów 2chlorowcopropropionowych na izomery optyczne
oraz sposób wytwarzania optycznie czystych
kwasów (+)-R-2-fenoksypropionowych lub
ich estrów
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie rozdziela
nia racematów kwasów 2-chlorowcopropionowych przy
użyciu stereospecyficznej lipazy.
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarza
nia optycznych izoiu.vrów kwasów 2-chlorowcopropicnowych przez rozdzielanie racemicznych miesza
nin tych kwasów oraz sposób wytwarzania optycz
nie czystych kwasów (+)-R-2-fenoksypropionowych
lub ich optycznie czystych estrów.
Sposób rozdzielania racemicznych mieszanin
kwasów 2-chlorowcopropionowych polega na tym, że
mieszaninę racematu kwasu 2-chlorowcopropionowego z alkoholem i stereospecyficzną lipazą w śro
dowisku organicznym poddaje się reakcji w warun
kach, w któYych lipaza katalizuje estryfikację
przede wszystkim tylko jednego optycznego izome
ru kwasu 2-chlorowcopropionowego i zestryfikowa
ny izomer kwasu 2-chlorowcopropioncwego oddzie
la się od izomeru nie zestryfikowanego.
Optycznie czynne kwasy (+)-R-2-fenoksypropiono' e zgodnie z wynalazkiem wytwarza się w ten
sposób, ie mieszaninę racemicznego kwasu 2-chlorowsopropionowego z alkoholem i stereospecyficz
ną lipaza poddaje się reakcji, estryfikując prze
cie wszystkim kwas (+)-R-2-chlorowcopropionowy i
wytworzony ester' oddziela się nie zestryfikowaner.o kwasu (-)-E-2-cf;lorowcopropionowe,';o, który
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następnie poddaje się w środowisku zasadowym
reakcji z fenolem, ewentualnie podstawionym,
wytwarzając kwas (+)-R-2-fenoksypropionowy.
Nie zestryfikowany kwas (-)-S-2-chlorowcopropionowy można estryfikować i wytworzony ester
poddawać opisanej wyżej reakcji z fenolem,
otrzymując ester kwasu (+)-R-2-fenoksypropionowego. Optyczne izomery R kwasu 2-fenoksypropionowego i jego pochodnych, zawierających pod
stawniki w pierścieniu benzenowym, jak również
estry tych kwasów, stanowią substancje czynne
licznych środków chwastobójczych* (18 zastrzeżeń)
4 (51) C07D
A1 (21) 255499
(30) 84 09 24 - US - 653620

(22) 85 09 24

(71) Ortho Pharmaceutical Corporation,
Raritan, US
(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych chinazolinodionu
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza
nia nowych związków chemicznych, które wykazu
ją własności tonizujące serca.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych chinazolinodionu o ogólnym wzorze 1, w którym R 1
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(54) Sposób otrzymywania nowych pochodnych
izoksazoliny
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza
nia nowych związków chemicznych, które wykazują
zdolność hamowania B-laktaraaz oraz działanie przeciwbakteryjne.
Sposób otrzymywania nowych pochodnych izo
ksazoliny o wzorze ogólnym 1, w którym R^ oznacza
grupę benzylową lub fenoksymetylenowąs R 2 oznacza
grupę alkilową, podstawioną alkilową, aralkilową
lub podstawioną aralkilową, R, oznacza grupę fenylową, benzhydrylową lub podstawioną benzhydrylową, a R, oznacza grupę tioetylową, acetotiolową, tio-2-benzotlazolilową lub 3-benzotiazolo-2-tionową, polega na tym, że związek o wzorze ogól
nym 2, w którym R., R 2 i RA mają wyżej podane zna
czenie, poddaje się cykloaddycji z N-tlenkiera ni
trylu o wzorze ogólnym R,-CN0, w którym R, ma wy
żej podane znaczenie, w rozpuszczalniku organicz
nym, korzystnie o niskiej polarności, w tempera
turze zbliżonej do pokojowej, w obecności katali
zatora, po czym produkt wyodrębnia się znanymi
sposobami.
(1 zastrzeżenie)

i R2 są jednakowe lub różne i oznaczają niższą
grupę alkilową, względnie R^ i Rg razem tworzą
grupę metylenodioksyIową, Y i Z są jednakowe
lub różne i oznaczają atom wodoru, grupę alki
lową, grupę barboalkoksylową, grupę cyjanową,
grupę metanosulfonylową, grupę karbonamidową
lub atom chlorowca, a także farmakologicznie
dopuszczalnych soli tych związków polega na
tym, że związek o ogólnym wzorze 2, w którym
Rj» R 2 , Y i Z mają wyżej podane znaczenie, pod
daje się reakcji ze środkiem utleniającym, po
czym powstały kwas poddaje się reakcji ze środ
kiem redukującym i otrzymany związek o wzorze
4, w którym Rj, Rg, Y i Z mają wyżej podane
znaczenie, poddaje się reakcji z cyjanianem,
pc czym wyodrębnia się związek o wzorze 1.
(4 zastrzeżenia)

4 (51)

C07D

A1 (21) 257472

(22) 86 01 13

(30) 85 01 14 - DE - P 3500941.1
85 07 13 - DE - P 3525048.8
(71) Boehringer Ingelheim KG, Ingelheim /Rhein, DE
(54) Sposób wytwarzania nowych 12-aminopirydazyno
[4,5:3,4]
pirolo[2,1-a]
izochinolin

4 (51)

C07D

A1 (21) 255906

(22) 85 10 24

(71) Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne
"Polfa", Warszawa
(72) Borowicz Piotr, Eckstein Zygmunt

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza
nia nowych związków chemicznych wykazujących
działanie farmakologiczne, w szczególności związ
ki te mogą być stosowane jako substancje czynne
środków leczniczych przeciw niewydolności serca
i mózgowym zaburzeniom przemiany materii.
Sposób wytwarzania 12-aminopirydazyno/4%
5'l3,4/ pirolo-/2,1-a7izochinolin o wzorce 1.
w którym FL i R 2 , które są jednakowe albo różne,
oznaczają atom wodoru, grupę cykloalkilową o 3-7
atomach węgla, grupę alkenylową o 2-5 atomach
węgla, grupę fenylową, która jest ewentualnie
podstawioną, grupę propargilową, prostą lub roz
gałęzioną, nasyconą lub nienasyconą grapę alki
lową o 1-5 atomach węgla, która jest ewentualnie
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podstawiona albo R>. i Rg razem z atomem azotu
oznaczają 3- do 7-członowy pierścień, który
ewentualnie jako dalszy heteroatom zawiera atom
tlenu lub azotu, przy czym pierścień jest ewen
tualnie podstawiony albo jeżeli R* oznacza atom
wodoru, Rg oznacza grupę aminową, grupę di-/C|-CW - alklloaminową, acetonyloaminowąf grupę
-NH/Cp~'Ci/-acylową, alkilosulfonylową, alkoksykarbonylową, grupę izopropylidenoiminową o wzo
rze -N^c/CH^/o albo heterocykliczny 5- albo
6»członowy pierścień heterocykliczny, R_, R.
i R(-, które są jednakowe albo różne oznaczają
atom wodoru lub grupę alkilową o 1-4 atomach
węgla, R-7 i R Q , które są jednakowe albo różne,
oznaczają grupę hydroksylową, alkoksylową, albo
graue aïkilotla, a R,- i R Q które są jednakowe
albo różne oznaczają atom wodoru, grupę hydro
ksylową,' alkoksylową o 1-4 atomach węgla, gru
pę aikilotio o 1-4 atomach węgla 'albo grupę o
wzora« - N R 1 0 R 1 1 f w którym R..Q oznacza atom wo
doru lub grupę alkilową o 1-4 atomach węgla,
a R-j- oznacza grupę alkilową o 1-4 atomach wę
gla, przy czym grupa alkilowa jest ewentualnie
podstawiona oraz ioh soli polega na tym, że
związek d wzorze 2, w którym R,, R^,, R^, Rg,
R 7 , Rg i Rq mają wyżej podane znaczenie, podda
je się reakcji ze związkiem o wzorze ogólnym
HNR^R-i w 'którym Fe. i Rg mają wyżej podane zna
czenie i tak otrzymany produkt końcowy przepro
wadza a:'.ę w sól.
(1 zastrzeżenie)

4 (51) C07D
A1 (21) 259261
(30) 84 05 12 - DE P 3417643.8
84 12 20 - DE - P 3446417.4

(22) 85 05 06

(71) Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, DE
(54) Sposób wytwarzania nowych pirolobenzimidazoli
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza
nia nowych związków chemicznych, które wykazują
własności farmakologiczne, zwłaszcza wzmagają
siłę skurczu serca, obniżają ciśnienie tętnicze
krwi, wpływają na agregację trombocytów i popra
wiają mikrocyrkulacjęi
Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w
którym FL oznacza atom wodoru, grupę alkilową,
alkenylową lub cykloalkilową, R~ oznacza atom wo
doru, grupę alkilową, alkenylową, cyjanową, pod
stawioną grupę karbonylową lub R.. i FU razem two
rzą grupę alkilidenową lub cykloalkilidenową, X
oznacza kreskę wartościowości, grupę alkilenową
o 1-4 atomach węgla lub grupę winylenową, t ozna
cza atom tlenu lub siąrfci, Py oznacza grupę 2-,
3- lub 4-pirydylową, która ewentualnie przy he
teroatomie pierścienia zawiera atom tlenu i/lub
może być podstawiona jedną lub kilkoma grupami
alkilowymi, alkoksylowymi, nitrowymi, grupami hy
droksylowymi lub cyjanowymi lub chlorowcem, ich
tautomerów i ich fizjologicznie dopuszczalnych
soli, polega na tym, że związek o wzorze 7 lub 8,
w któiym FL, Rg, T, Py i X mają wyżej podane
znaczenie wodoruje się i otrzymany związek pod
daje cyklizacji do związku o wzorze 1, który
ewentualnie przekształca się w inny związek o
wzorze 1 i ewentualnie przeprowadza w sol.
(2 zastrzeżenia)
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4 (51)

C07D

A1 (21) 259262

(22) 85 05 06

(30) 84 05 12 - DE - P 3417643.8
84 12 20 - DE - P 3446417.4
(71) Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, DE
(54) Sposób wytwarzania nowych pirolobenzimidazoli
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza
nia nowych związków chemicznych, które wzmaga
ją siłę skurczu serca, obniżają ciśnienie tęt
nicze krwi, wpływają na agregację trombocytow
1 poprawiają mikrocyrkulację*
Sposób wytwarzania nowych związków o wzo
rze 1, w którym R. oznacza atom wodoru, grupę
alkilową, aikenylową lub cykloalkilową, FU ozna
cza atom wodoru, grupę alkilową, aikenylową,
cyjanową, podstawioną grupę karbonylową lub FL.
razem z fU tworzą grupę alkilidenową lub cykloalkilidenową, X oznacza kreskę wartościowości,
grupę alkilenową o 1-4 atomach węgla lub grupę
wlnylenową, T oznacza atom tlenu lub siarki,
Py oznacza grupę 2-, 3- lub 4-pirydylową, któ
ra ewentualnie przy heteroatomie pierścienia
zawiera atom tlenu i/lub jest podstawiona jedną
lub kilkoma grupami alkilowymi, alkoksylowymi,
nitrowymi, hydroksylowymi, cyjanowymi lub chlo
rowcem ich tautomerów i fizjologicznie dopusz
czalnych soli polega na tym, że związek o wzo
rze 2 acyluje się reaktywna pochodną kwasu kar
boksylowe go o wzorze Hal-c/FL/yFtg/coOH, przy
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krwi, wpływają na agregację trombocytćH; :! popra
wiają mikrooyrkulacjęi
Sposób wytwarzania nowych związków o wzorze
ogólnym 1, w którym ÍL, oznacza atom wodoru, gru
pę alkilową, aikenylową lub cykloalkilową, R ?
oznacza atom wodoru, grupę alkilową, aikenylową,
cyjanową, podstawioną grupę karbonylową lub R 1
i Ft, razem stanowią grupę cykl o alkilenową, lub
razem tworzą grupę alkilidenową lub cykloalkilidenową, X oznacza kreskę wartościowości, grupę
alkilenową o 1-4 atomach węgla lub grupę wlnyle
nową, T oznacza atom tlenu lub siarki, Py oznacza
grupę ?-, 3- lub 4-pirydylową, która ewentualniprzy heteroatomie pierścienia zawiera atom tlex;...
i/lub jest podstawiona jedną lub kilkoma grupami
alkilowymi, alkoksylowymi lub nitrowymi, hydro
ksylowymi lub cyjanowymi, ich toutomerów i fi
zjologicznie dopuszczalnych soli, polega na tym,
że związek o wzorze 2 poddaje si ę reakcji z re
aktywną pochodną kwasu karboksylowego o wzorze
HC/R^/Rg/COOH a otrzymany produkt poddaje się
cyklizacji w warunkach alkalicznych^ przy czym
R^, Ro» Py i X mają wyżej podane znaczenie i otrzy
many zviazek o wzorze 1 ewentualnie przekształca
się w inny związek o wzorze 1.
(2 zastrzeżenia)

czyw FL, Rg, Py i X mają wyżej podane znacze
nie a Hal oznacza atom chloru, bromu, jodu i
otrzymamy produkt poadaje się cyklizacji a nas
tępnie otrzymany związek o wzorze ogólnym 1
ewentualnie przekształca się w inny związek o
wzorze 1 i ewentualnie przeprowadza się w fizjo
logicznie dopuszczalne sole.
(2 zastrzeżenia)

4 (51) C07D
A1 (21) 259444
(30) 84 04 04 - GB - 84.08615

(22) 85 04 03

(71) The Wellcome Foundation Limited, Londyn, GB
(54) Sposób wytwarzania związków heterocyklicznych

4 (51) C07D
A1 (21) 259263
(22) 85 05 06
(30) 84 05 12 - DE - P 34 17643.8
84 12 20 - DE - P 34 46417.4
(71) Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, DE
(54) Sposób wytwarzania nowych pirolobenzimidazoli
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza
nia nowych związków chemicznych, które wzmagają
siłę skurczu serca, obniżają ciśnienie tętnicze

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza
nia nowych związków chemicznych, które wykazują
własności farmakologiczne» zwłaszcza są użyteczne
w leczeniu zaburzeń centralnego układu nerwowego ;
Sposób wytwarzania związków o wzorze ogól
nym 3, w którym R- oznacza -'tom wo-ioru, grupę me
tylową lub etylową, F oznacza atom wodoru, gr pę metylową, nydroksymetylową, metoksytnetyiową,,
etylową, n-propylową, lzopropylową, cyklopropy**
Iową, cyklopentylową lub cyklopropyloinetyłową,
R'' oznacza atom wodoru lub fluoru przyłączony do
6- lub 5-pozycji pierścienia fenylowego, lub ich
soli, polega na tym, że związek o wzorze ogólnym
5, v- którym
R i R maja wyże < podane znaczenie,
podda *essię reakcji ze r.wiązkiem o wzorze 6, w
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którym" R' ma wyżej podane znaczenie, a X ozna
cza grupę odszczepialną.
(7 zastrzeżeń)

4 (51)

C07D

A1

(21) 260626

.
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podstawniki mają znaczenie podane wyżej poddaje
się reakcji z kwasem embonowym o wzorze 4.
(1 zastrzeżenie)

(22) 86 07 15

(30) 85 07 16 - DE - F 3525335.5
(71) Bayer AG, Leverkusen, DE
(54) Sposób wytwarzania embonianów kwasów chinolonokarboksylowych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza
nia związków o właściwościach bakteriobójczych,
itóre maja smaK obojętny.
Sposób wytwarzania embonianów kwasów chinolonokarbokeylowych i ich pochodnych o wzozr.e 1, w którym n oznacza 1 lub 2, Y oznacza
grupę o wzorze 2 r lub 3, A oznacza atom azotu
iub grupę »C-R { R oznacza atom wodoru, flu
oru, chloru, grupę ndtrową lub metylową, B
oznacza grupę o wzorze 5 i B oznacza ponadto
1
t'rupę o wzorze fo, gdzie R nie oznacza gruny
,>klopropylowej, •R-/ oznacza atom wodoru, prosty
iub rozgałęziony rodnik alkilowy o 1-4 atomach
węgla ewentualnie podstawiony, R° oznacza atom
f

wodoru, grupę metylową lub fenylową, R oznacza
atom wodoru lub rodnik metylowy, R° oznacza gru
po aminową., alkilo- lub dwuałkiloaminową o 1
lub 2 atomach węgla w grupie alkilowej, grupę
aminom©tyIową, alkiio- lub dwualkiloaminometyIową o 1 lub 2 atomach węgla w grupie alkilo
wi
wej, R oznacza rodnik alkilowy o 1-3 atomach
węgla, grupą eykłopropyłową, 2-fluoroetylową,
winylową, raetoksylową, 4~fluorofenylową lub
metyłoaminową, R oznacza atom wodoru, rodnik
alkilowy.o 1-6 atomach węgla oraz rodnik cykloheksylowy, benzylowy, 2*oksopropyiowy, fenacylowy oraz etoksykarbonylometylowy, R^ oznacza
etom wodoru* rodnik metylowy lub etylowy, a Z
oznacza ato«i tlenu, atom azotu podstawiony gru»
pą metylową lub fenylową oraz grupą -CK.,- po
lega na tym, że kwasy chinolókarboksylowe i ich
pochodne o wzorze 2 lub 3, w których to wzorach

4 (51)

C07F

A1 (21) 256108

(22) 85 11 05 ,

(71) Sandoz AiG. Bazylea, CH
(54) Sposób wytwarzania podstawionych soli 2-furanylo- lub 5-okso-2-furanylo-alkoksy-fosforylo-alkilo-cyklimoniowych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza
nia związków chemicznych mających zastosowanie w
charakterze antagonistów receptora czynnika akty
wującego płytki CPAF) oraz jako inhibitory wywo
ływanej przez PAF agregacji płytek krwi.
Sposób wytwarzania podstawionych soli 2-furanylo- lub 5-okso-2-furanyło-alkoksy-fosforylo-alkilo-cyklimoniowych o wzorze 1, w którym R
oznacza rodnik n - C 1 2 _ o o " a ^ k i l o w y » alkenyIowy lub
alkinylowy, rodnik Cl2..24'"a**-lto*csya^:iiowy, fenyIowy lub C- g-fenyloalkilowy, Y oznacza grupę
CH 2 , 0, albo grupę o wzorze 0-C/-0/-N-H, 0-C/«S/-N-H, 0-C/=0/-0 lub 0-C/-0/, T oznacza grupę o
wzorze 6 lub 7, w których to wzorach Ro oznacza
atom wodoru lub rodnik metylowy, a X oznacza gru
pę CH* lub>C=0, grupa o wzorze 8 oznacza 5- lub
6-czionowy monocykliczny układ pierścieniowy ewen
tualnie -zawierający dalszy heteroatom, taki jak
azot lub siarka, albo 10-członowy dwucykłiczny
układ p- erścienlowy ewentualnie zawiera jacy ,'jeden
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' dalszy atom azotu, przy czym każdy z tych ukła
dów pierścieniowych może być niepodstawiony albo
mono-, dwu- lub trójpodstawiony rodnikiem C , ^ alkilowyra albo monopodstawiony CF-,, chlorowcem,
grupą COOH lub COOCH^, Z oznacza farmaceutycz
nie dopuszczalny anion, m oznacza 1 lub 2, n
oznacza 1 lub 2, p oznacza 2-8, y oznacza 8,
a q oznacza 0, albo y oznacza H, a q oznacza 1,
polega na tym, że związek o wzorze C, w którym
R, Y, T, m, n, p i y mają znaczenie wyżej poda
ne, poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze CC
i wyodrębnia się produkt w postaci soli wew
nętrznej albo w postaci farmaceutycznie dopusz
czalnej soli addycyjnej z kwasami. .
(2 zastrzeżenia)

pę karbonylową lub metylenową ewentualnie podsta
wioną grupą cykloalkilową, grupą fenylową, któ
ra jest ewentualnie podstawiona atomem chlorowca,
grupą alkilową, alkoksylową lub alkenylową ewen
tualnie podstawioną atomem chlorowca, grupą alko
ksylową, alkilotio, cykloalkilową lub fenylową.
a każdy R^ i R« oznacza grupę alkilową ewentual
nie podstawioną atomem chlorowca, grupą alkoksylową lub alkilotio, polega na tym, że związek
heterocykliczny o wzorze 2, w którym X^, 5u, *-X»t
Y, i Z mają wyżej podane znaczenie, poddaje się
reakcji ze związkiem o wzorze a, w którym Hal
uznacza atom chlorowca, a Y~, Y*, RJ, i Rp mają
wyżej podane znaczenie, w obecności akceptora
kwasu.
(5 zastrzeżeń)

4 (51)

C07H

A1 (21) 260615

(22) 86 07 14

(30) 85 10 10 - IT - 22425 A/85
(71) Pierrel S.p.A., Neapol, IT
(72) Mangia Alberto, Giobbio Vincenzo, Ornato
Giorgio
(54) Sposób wytwarzania amikacyny

4 (51)

C07F
A01N

A1

(21) 25717?

(22) 85 12 27

(30) 84 12 27 - JP - 278481/1984
(71) Ishihara Sangyo Kaisha Ltd., Osaka, JP
(54) Sposób wytwarzania, nowych organicznych
związków fosforowych
(57) Wynalazek.rozwiązuje zagadnienie wytwarza
nia nowych związków chemicznych wykazujących•
własności owadobójcze, roztoćzobó.icze,'" riicieniobójGże i szkodnikobójcze.
Sposób wytwarzania nowych, organicznych
związków fosforowych o wzorze 1, w którym każdy X^, X 2 i X, oznacza atom wodoru, grupę alki
lową, alkoksylową lub. alkenylową ewentualnie
podstawioną atomem chlorowca* grupą alkoksylo
wą, alkilotio, cykloalkilową lub fenylową} fru
nę fenylową ewentualnie podstawioną atomem chlo
rowca lub grupę cykloalkilową, każdy Y 1 , Y ? i
Yv oznacza atom tlenu lub siarki, 7. oznacza gru-

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza
nia amikacyny z wydajnością wyższą od uzyskiwa
nej w procesach znanych, jak również przy użyciu
rozpuszczalników tańszych i mniej szkodliwych
dla otoczenia.
sposób wytwarzania amikacyny o wzorze 1 po
lega na tym, że kanamycynę A zabezpieczoną w po
zycjach 3 i 6" poddaje się reakcji z solą dwuwartościowego metalu, takiego jak cynk, nikiel,
żelazo, kobalt, mangan, miedź i kadm lub ich mie
szaniny, prowadząc tę reakcję w obecności wody
jako rozpuszczalnika lub wspołrozpuszczałnika,
po czym otrzymany kompleks poddaje się reakcji z
odpowiednią pochodną kwasu L-/-/-4-amino-2-hydroksymasłowego, w której grupa aminowa jest za
bezpieczona, a grupa karboksylową uaktywniona,
a następnie rozkłada się wytworzony kompleks przez
usunięcie kationu metalu i odszczepienie grup za
bezpieczających. Amikacyna jest półsyntetycznym
antybiotykiem szeroko stosowanym w medycyńiei
(18 zastrzeżeń)
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4 (51 ) C08P A1 (21) 255664
(22) 85 10 G4
C10M
(71) Podkarpackie Zakłady Rafineryjne, Jasło
(72) Szmyd Henryk,Wiktoś Arkadiusz, Trąbik
Roman, Zięba Czesław

4 (51)

(54) Sposób wytwarzania dodatku lepkościowego
do olejów smarowych

(54) Sposób otrzymywania emulsji poliestrowej
wodórozcieńczalnej

(57) wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu umożliwiającego uzyskanie dodatku
lepkościowego, o wysokiej zdolności do podnoszę"
ni a wskaźnika lepkości przy równocześnie wyso
kiej odporności na działanie sił ścinającyeh.
Sposób''wytwarzania, dodatku lepkościowego
przez polimeryzacj,ę wolnorodnikową w -tempera
turze 70-95 Ć-w:ciągu' 5-1Q godzin, w obecności
inicjatora" nacttlenkowego lub azowego charakte
ryzuje się tym. ze wsad monomerów do'.polimery*-'
zacjl składa się z 0,1-15%. wagowych styrenu,
0,1-?5','ó wagowych estrów kwasu fumarowego alko
holi alifatycznych o długości łańcucha L" -\Q
i.60-9^,6^wagowyeh mieszaniny estrów kwasu '.;..
metakrylowego i/lub akrylowego, (2 zastrzeżenia)
C

4 (51)

C08F A1
C10M

(21) 255725

C

(22) 85 10 06

(71) Podkarpackie Zakłady Rafineryjne, Jasło
(72) Szmyd Henryk, Witkoś Arkadiusz, Trąbik
Roman, Zięba Czesław
(54) Sposób wytwarzania dodatku, depresującego
do olejów smarowych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu umożliwiającego uzyskanie .takiego
dodatku, który daję jak najwyższe obniżenie tem
peratury krzepnięcia oleju przy minimalnej iloś
ci wprowadzanego dodatku,, '. .•• ...,-."/
Sposób wytwarzania dodatku; depresującego
przez polimeryzację wolnorodriikawą w tempera
turze 70-95 Ć w ciągu"5-10 godzin- w obecności
inicjatora nadtlenkowego lub azowego charakte
ryzuje się tym. że polimeryzacji poddaje się
mieszaninę zawierającą 0,1-15% wagowych styr.e-«
nu, 0,1-14? 9$> wagowych metakrylanu metylu, 04.12.5% wagowych•estru kwasu fumarowego i alkoholi
alifatycznych o długości łańcucha PA~C,.O i 45,1"
99,7% wagowych estrów kwasu metakrylowego i al
koholi alifatyczny cii o długości łańcucha Cg-Coo.
(l

zastrzeżenia)

C08G

A1 (21) 255537

(22) 85 09 25

(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej,
"Blachownia", Kędzierzyn-Koźle
(72) Rataj Alfons, Nowak Dominik, Hehn Zygmunt,
Miedziak Stanisław, Kuchar Wanda

(57) Zagadnieniem, podlegającym rozwiązaniu jest .
uzyskanie emulsji tworzącej powłoki lakiernicze
bez pęcherzy i pęknięó, odporne na działanie pa
ry wodnej., alkoholu .etylowego, kwasu octowego,
atramentu itp.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
estry otrzymane drogą transestryfikacji dwumetylotereftalanu z glikolem etylenowym, gliceryną
i poliglikolem o średnim ciężarze czasteczko wy m. .1500 miesza się 2 ftalanera glikolu etylenowego
i/lub gliceryny i/lub poliglikolu o średnim cię
żarze cząsteczkowym 1500 w stosunku molowym
1;(0,05-0,3), otrzymaną mieszaninę poddaje się
polikondensacji w tempeYaturze nie wyższej niż
513 K pod ciśnieni era do chwili otrzymania; polies
tru o liczbie kwasowej poniżej 3,5 mg KOH/g i licz
bie estrowej od 135-230 mg KOH/g, po czym otrzy
many poliester emulguje się wodą do stężenia 50%
w temperaturze 333^373 K.,
(1 zastrzeżenie)
4(51)

C08G

A1 (21) 256160

(22)85 11 08

(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa
(72) Penczek Piotr, Szczepaniak Barbara, Rajdych
Jerzy
(54) Sposób wytwarzania żywic epoksydowych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu, który umożliwia wytwarzanie żywicy
klarownej i jednorodnej bez zanieczyszczeń.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
oligomer epoksydowy '•.••ogrzewa się przez 2-12 godzin
w temperaturze 120-220•C z rozdrobnionym kwasem
cyjanurowym o zawartości co najmniej 90% ziarna
o średnicy • nie większe j niż .15 JUKI, przy zachowa
niu stosunku '1*20 gramorównoważników oligomeru
epoksydowego na 1 mol kwasu cyjanurowego a jako
katalizator stosuje się chlorki metali,z1 i/lub
11 grupy-głównej układu okresowego ewentualnie'
z dodatkiem trzeciorzędowej aminy, amidu i/lub
czwartorzędowej soli amoniowej. (4 zastrzeżenia)
4 (51)

C08J

A2 (21) 254507

(22) 85 07 10

B32B
(75) Kubyszek Jerzy, Bielsko-Biała

4 (51) C08F

A2 (21) 260265

(22) 86 06 25

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Mirkiewicz Grażyna, Sikorski Ryszard T.
(54 ) Sposób wytwarzania chlorowanego polistyrenu
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracować
nia sposobu wytwarzania chlorowanego polistyre
nu nadającego się do zastosowania jako .tworzywo
samogasnące i odporne chemicznie,
Sposobem według wynalazku proces chlorowa- .
ni 4 prowadzi się dwustopniowa i przy czym w pler-»
wszym stopniu chlorowania polistyren rozpuszcza
siew chlorku sulfurylu i dodaje dwuchlcrek dwusiai'ki, a całość wkrapla się dc roztworu sporzą
dzonego z chlorku glinu i chlorku sulfurylu, po
czym tak otrzymany.roztwór polistyrenu o-stęże
niu co-najwyżej 1,2%, ogrzewa się w temperatu
rze 213-343K do uzyskania polimeru o-zawartości
chloru 4S-52JC, zaś drugi stopień procesu chloro
wania prowadzi się przez oddestylowanie chlorku
sulfurylu do stężenia 10-30K i przez ogrzewanie
roztworu reakcyjnego w temperaturze 341-345K.W
czasie co najmniej 5 godzin, (2 zastrzeżenia)

(54) Sposób wytwarzania mat sportowych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania
trwałych mat sportowych, odpornych na uderzenia
oraz zachowujących stabilność, wymiarową,
".••'.. Sposób wytwarzania •'.iaat'-sportowych polega na
zmieszaniu rozdrobnionych: laminowanych pianką po
liuretanową odpadków włókienniczych ze spienionym
klejem poliuretanowym, a następnie wylaniu otrzyj
manej raaSy do formy na powierzchni której znajdu
je się płaski wyrób włókienniczy lub chemiczny
i uformowaniu znanymi metodami, zaś otrzymaną matę
okleja się płaskim wyrobem włókienniczym lub che
micznym,,
(1 zastrzeżenie)
4 (51)

C03J
B32B

A1 (21) 256151

(22) 85 11 06

(71) Zakłady Tworzyw Sztucznych "Erg", Gliwice
(72) Biernacki Kazimierz, Chwal i szewski Bernard,
Zgadzaj Alicja, Wyderka Zbigniew, Szlechter
Roman, Smolana Barbara, Kriger Bernard,
Kozubski Krzysztof
(54) Sposób wytwarzania tworzyw warstwowych
(57) Wynalazek rozwiązuje ziiguJi.lenie opracowania
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sposobu, w którym zastosowanie do impregnacji
żywicv fenolowej stabilnej w temperaturze poni
żej 5 C umożliwia wytwarzanie płyt o dużym za
kresie stopnia nasycania nośników żywicą.
Sposób wytwarzania fenolowych tworzyw -war
stwowych, polegający na impregnowaniu wodnymi
roztworami żywic fenolowo-formuldehydowych noś
ników organicznych i nieorganicznych, następnie
na suszeniu impregnowanego materiału, przy je
dnoczesnej kondensacji żywicy j następującym po
tym utwardzeniu kilku warstw nośnika w warunkach
podwyższonego ciśnienia i temperatury charakte
ryzuje się tym. że warstwę nośnika impregnuje
się wodnym roztworem żywicy fenolowo-formaldehydowej skondensowanej z tlenkiem magnezu i sta
bilizowanej układem metanolu i trójetanoloaminy
w ilości e-16% metanolu .i 0,5~1^ trójetanoloami
ny, do zawartości 18-45% żywicy w nośniku.
(3 zastrzeżenia)
4 (51)

C08L

A2 (21) 258615

(22) 86 03 26

(75) Kozłowski Zdzisław, Dąbrowa Górnicza;
Wichowski Włodzimierz, Sosnowiec
(54) Sposób otrzymywania tworzywa termoizolacyjnego zwłaszcza do izolacji ogniowej
konstrukcji stalowej budynku
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania
tworzywa odpornego na palenie o mniejszej na
siąkł iwo ści.
Sposób według wynalazku polega na tym, te*
Bieszą*się cząsteczki kuliste wypełnione gazem.
będące frakcją popiołów lotnych z węgli, z żywi
cami silikonowymi oraz żywicami syntetycznymi
mającymi wolne grupy izocyjanlanoWe, przy czym
środkiem spieniająco-wiążącym jest wodny roztwór
zawierający; mocznik lub tiomocznik, urotropinę
techniczną, wodorotlenek potasu oraz nadtlenek
wodoru,
,
(1 zastrzeżenie)
*ł (31)

C09C

A1

(21) 256507

(22) 85 11 2?

(71) Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice

(72) Pilecki Michał, Kabza Stanisław, Geertig
Janina

(54) Sposób polepszania własności węglanowych
wypełniaczy do tworzyw sztucznych i gumy
(57) Sposób polepszania własności optycznych
zwłaszcza białości węglanowych wypełniaczy do
tworzyw sztucznych i gumy, otrzymywanych przez
wielostopniową klasyfikację ziarnową produktu
mielenia, przy czym wypełniacz może być poddawa
ny obróbce powierzchniowej preparatem hydrofo
bi żującym, polega na tym, że do operacji rozdrab
niania dokładnego doprowadza się pigment niebies
ki, będący mieszaniną przynajmniej dwóch pigmen
tów o rożnych odcieniach koloru niebieskiego,
zmieszanych w stosunku od 6:1 do 25:1 części wa
gowych, przy czym dodatek pigmentu niebieskiego
następuje nie później niż dodatek preparatu hy
dro fobizującego, licząc w kierunku przepływu
strumienia technologicznego.
(2 zastrzeżenia)
4 (51) C09D
(61) 135128

A3 (21) 256188

(22) 85 11 09

-(71) Instytut Technologii Nafty, Kroków
(72) Szczurek Teresa, Kolarzyk Kazimierz, Na
stawny Alicja, Bolek Alina
(54) Sposób otrzymywania lakieru asfaltowego
(57) Sposób otrzymywani! lakieru asfaltowe™
przy zastosowaniu asfaltu naftowego poleca"m
tym, że asfalt naftowy, korzystnie nodeotv"lacyjny w ilości 30 CG 98 części maśoVych, miesza
się z 2 do 70 częściami masowymi gazu pozosta
łościowego, otrzymanego w procesie odparafinow;ui'! pozostałości podestvi'r.c7 ue i próżniowe
•
ropy naftowe i pod.H^e si 4 r :-< : ,""••' "• <-••>; -,<•• -„-•...
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wietrzeni w temperaturze 180 do 320 C, aż do uzys
kania temperatury mięknienia Według metody Pier
ścień i Kula. 90 do 130 C, a następnie ewentual
nie otrzymaną kompozycję asfaltową upłynnia się
w temperaturze 150-250 C rozpuszczalnikiem, sta
nowiącym frakcję ź zachowawczej destylacji rop%'
naftowej o początku destylacji, nie niżej 140 C
i końcu destylacji nie wyżej 230 C i/lub benzyną
łąkową C i/lub soiwent-naftą.
Otrzymany lakier asfaltowy przeznaczony jest
jako środek do pokrywania rur i kształtek, ciśnie
niowych przeznaczonych zwłaszcza do wody pltneja
(2 zastrzeżenia)
4(51)

C09K
C23P

A1

(21) 256317

(22) 85 11 18

(71) Instytut Technologii Nafty, Kraków

(72) Steinmec Franciszek, Szczurek Tomasz, Wójcik
Władysław
(54) Środek do ochrony metali przed Korozją
(57). środek do ochrony metali przed korozją, za
wierający oleje naftowe, stałe węglowodory nafto
we, woski, asfalty i produkty ich modyfikacji,
dodatki przeciwutieniające, bakterio- 1 grzybo
bójcze, przeciwpienne oi^az lotne rozpuszczalniki
charakteryzuje się tym, że zawiera 0,1 do 40?<! ma
sowych pozostałości próżniowej*o temperaturze
wrzenia powyżej 220°C przy ciśnieniu 5 hPa, U.tezM e zmydlenia 20-100 mg KÓH/g i zawartości azotu
powyżej Qf2% masowych, uzyskanej w procesie oddestylowania amin tłuszczowych z produktu uwodor
nienia nitryli kwasów tłuszczowych', otrzymywanych
na drodze odwodom!enia soli amonowych kwasów
tłuszczowych, zawierających 12 do 22 atomów węgla
w cząsteczce.
(1 zastrzeżenie)
4 (51)

C09K
B01D

A3 (21) 256537

(22) 85 11 29

(61) 244611
(71) Allami Penzvero, Budapeszt, HU
(54) Preparat do odłączania złota, srebra, palladu, miedzi, niklu, cyny i ołowiu
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia
selektywności działania preparatu.
Preparat do odłączania złota, srebra, palla
du, miedzi, niklu, cyny i ołowiu składający się
z halogenku metalu alkalicznego albo halogenku
amonu, ewentualnie pochodnej antrachinonu albo
antracenu, i ewentualnie substancji kompleksotwórczej i cyjanku metalu alkalicznego charakteryzuje
się tym, że zawiera 0,01-5 g/l pochodnej antrachi
nonu lub antracenu, która ma dużą zdolność ab
sorpcji i jest rozpuszczalna w zasadowej wodzie,
ewentualnie 0,001-25 g/l halogenku metalu alka
licznego albo halogenku amonu i ewentualnie 2070 g/l substancji kompleksotwórczej i 8-100 g/l
cyjanku metalu alkalicznego, albo 20-200 g/l orga
nicznej substancji kompleksotwórczej w zależności
od odłączanego metalu i substancji nocnej.
(9 zastrzeżeń)
4 (52)

C09K

A2 (21) 260752

(22) 86 07 23

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa, Zakłady
Wytwórcze Lamp Elektrycznych im. Róży

Luksemburg, Warszawa
(72) Rudnicki Remigiusz, Gorzkowska Irena,
Gorzkowski Stanisław, Gołąb Eugeniusz,
Nessel Andrzej

(54) Sposób otrzymywania luminoforów, zwłaszcza

do noszenia na powierzchnie szklane w polu
elektrycznym

rozwiązuje zagadnienie opracowa.::-i sposobu, który umożliwia otrzymanie luminofo: ów o wysokiej oporności własnej nie ulegającej

:'.•;, i -j v>m w czss ie.
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Sposób według wynalazku polega na tym, że
do luminoforu zawierającego co najmniej 97% wa
gowych ziaren o średnicy poniżej 12 /jm, dodaje
się polimetylowodorosiłoksan, o lepkości w tem
peraturze 20 C od 15 do 30 mPa . s, w ilości
6,01-5% wagowych w stosunku.do masy luminoforu.
*
(4 zastrzeżenia)

4 (51)

4 (51)

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania składu mieszaniny o zwiększonej odpor
ności termicznej, zwiększonej smarności, obni
żonej odparowywalności, o dobrych właściwoś
ciach antykorozyjnych i antyzatarciowych.
Syntetyczna mieszanina smarowa składa się
z 50-99,8% wagowych estru o ogólnym wzorze 1,
w którym R,. oznacza resztę kwasową kwasu tłu
szczowego o 12-2A atomach węgla, R-, oznacza I!,
CH* lub CH 2 CH 5 , a n wynosi 50-140, 0-49,8% wa
gowych estru trójarylofosforowego o ogólnym
wzorze 2, w którym ił,, R/f Re oznaczają wodór
lub rodnik alkilowy, zawierający 1-9 atomów wę
gla lub rodnik izoalkilowy zawierający 3-8 ato
mów węgla, 0-7,5% wagowych mieszaniny trójaryiofosforanu cynku o ogólnym wzorze 3, w którym
R,, R,, Rc mają wyżej podane znaczenie, odpo
wiedniego dwuarylofosforanu cynku, monoarylofósforanu cynku i fenolanu cynku i 0,2-2,5%
wagowych znanych inhibitorów utleniania i ko
rozji.
,-. ,
(1 zastrzeżenie)

C10G

A1 (21) 255327

(22) 85 09 10

(71) Rafineria Nafty "Jedlicze" im. Wł„ Gomułki,
Jedlicze
(72) Dorynek Józef, Setkowiez Bożena, Tajber
Tadeusz, Janicki Eugeniusz, Kołacz Edmund,
Hućko Henryk
(54) Olej do kalibrowania pomp wtryskowych
silników wyskoprężnych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia oleju do kalibrowania pomp wtryskowych sil
ników wysokoprężnych, nie wywołującego uczuleń
skóry,.
Olej.do kalibrowania pomp wtryskowych sil
ników wysokoprężnych zawierający olej mineral
ny ox*az dodatek przeciwrdzewny, charakteryzuje
się tym, że zawiera frakcję oleju z ropy nafto
wej parafinowej, poddaną rafinacji stężonym kwa
sem siarkowym lub oleum do uzyskania zawartości
atomów węgla związanych aromatycznie poniżej
12% oraz 0,25-0,5% wagowych kwaśnego estru kwa
su alkenobursztynowego,
(1 zastrzeżenie)
4 (51)

C10L

A1 (21) 260268

C10M

A1 (21) 256146

(22) 85 11 06

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Bawełnianego, Łódź
(72) Płaza Stanisław, Szakowski Andrzej,
Wencław Andrzej
(54) Syntetyczna mieszanina smarową

(22) 86 06 25

(30) 85 06 28 - DK - 2944/85
(71) Sparol International ApS, Naestved, Dania
(72) Jacobsen Niels K.E.
(54) Dodatek do ciekłego paliwa
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia dodatku do ciekłego paliwa zapewniającego
zmniejszenie gromadzenia się i odkładania za
nieczyszczeń w układzie spalania, obniżenie za
nieczyszczenia środowiska produktami spalania,
a także zmniejszającego uszkodzenie korozyjne
powodowane przez kwaśne produkty spalania, ta
kie jak kwas siarkowy.
Dodatek do ciekłego paliwa, takiego jak
olej opałowy, olej gazowy i olej dieslowy, cha
rakteryzujące się tym, że zawiera sole manganu
i kwasów alifatycznych, wysokowrzący olej smoło
wy i naftalen oraz ewentualnie jeden lub%kilka
takich dodatków jak naftenian żelaza, chlorek
żelazowy i sole wapniowe kwasów alifatycznych.
(10 zastrzeżeń)'
4 (51)

C10N

A1 (21) 255522

(22) 85 09 26

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska, Radom
(72) Firkowski Andrzej, Dominiak Mirosław,
Borczuch Maria
(54) Olej emulgujący do ubytkowej obróbki metali
(57) Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest
opracowanie oleju emulgującego nadającego się do
ciężkich warunków obróbki, zwłaszcza 'do głębo
kiego wiercenia stali.
Olej emulgujący do ubytkowe,! obróbki metali
zawiera od 35% do 75% wagowych frakcji węglowo
dorowej o temperaturze- wrzenia 400°C do 550°C
pochodzącej z ropy naftowej, od 5% do 25% wagowych
odaromatyzowanej i odparafinowanej frakcji pocho
dzącej z ropy naftowej, od 1% do 8% sagowych
grafitu zawieszonego w dleju, od 19/, do 5% wago
wych dwualkilodwutiofosforanu cynku,, od 1% do 10$
wagowych siarkowanego katalitycznie tłuszczu zwie
rzęcego, od 0,5% do 5% wagowych biologicznie nie
aktywnego sześciochlorocykloheksanu i 9% wagowych
rcuka powierzchniowo czynnego.
(;; zastrzeżenia)

4 (51)

C10M

A1 (21) 256298

(22) 85 11 25

(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
"Blachownia", Kędzierzyn-Koźle
(72) Marciński Marek, Naraniecki Bronisław,
Pyżalski Kazimierz, Jerzykiewicz Wojciech,
Mucha Józef, Pomarański Jan, Zagała Zyg
munt, Wroński Adam
(54) Emulgator olejów mineralnych zwłaszcza cie
czy cbłodząco-smarujących
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia emulgatora o polepszonych własnościach eksplo-
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"atacyjno-użytkowych produkowanego głównie w opar
ciu o krajowe surowce.
Emulgator według wynalazku składa się z 3040 części wagowych aminy tłuszczowej oksyetylowanej 3-5 molami tlenku etylenu, 20-30 części wa
gowych mieszaniny dwuetanoloaminy i trójetanoloaminy, 20-30 części wagowych kwasu oleinowego i
10-20 części wagowych glikolu etylenowego.
(1 zastrzeżenie)
4 (51)

C11B

A1 (21) 255496

(54) Sposób otrzymywania surowca tłuszczowego do
preparatów kosmetycznych
(57) Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest
uzyskanie z tłuszczów zwierząt futerkowych su
rowca, dzięki^któremu preparat z udziałem tego
surowca dobrze rozsmarowywuje się i wchłania w
skórę, natłuszcza oraz dobrze penetruje w głąb
skóry.
Sposobem według wynalazku surowy lub rafi
nowany lub rozfrakcjonowany tłuszcz zwierząt fu
terkowych poddaje się reakcji estryfikacji alko
holem alifatycznym C^-C^ w temperaturze 40-220 C,
ewentualnie w obecności katalizatora estryfikacji,
(1 zastrzeżenie)
C11B

A1 (21) 255498

(22) 85 09 24

(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa
(72) Turlewicz Hanna, Cegłowska Krystyna, Szulc
Anna, Szczepańska Hanna, Bocheńska Joanna
(54) Sposób otrzymywania surowca tłuszczowego
do preparatów kosmetycznych
(57) Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest
uzyskanie surowca z tłuszczów zwierząt futerko
wych, dzięki któremu preparat z udziałem tego
surowca dobrze rozsmarowywuje'się i wchłania w
skórę, natłuszcza oraz dobrze penetruje w głąb
skóry,
Sposobem według wynalazku surowy lub rafi
nowany lub rozfrakcjonowany tłuszcz zwierząt
futerkowych poddaje się procesowi OKsyetylenowania w temperaturze 40-180 C, ewentualnie pod
zwiększonym ciśnieniem i w obecności katalizato
ra.
(1 zastrzeżenie)
4 (51)

C11B
A23L

A1

(21) 256292

(57) Sposób według'wynalazku polega na tym, że
skrobię ziemniaczaną łączy się z aminokwasem,
przy czym mieszanina zawiera 0,1-50% wagowych
aminokwasu^ ogrzewa od 1h do 10h w temperaturze
oc; 150 do 200 C w urządzeniu zapewniającym skra
planie się produktów lotnych, a następnie chło
dzi i rozdrabnia.
(2 zastrzeżenia)
A1 ( 2 1 )

256313

C12P

A2 (21) 260904

(22) 86 08 01

(71) Uniwersytet Łódzki, Łódź
(72) Walisch Stanisław, Kędziora Krystyna
(54) Sposób wytwarzania kwasu cytrynowego na
drodze fermentacyjnej
(57) Wynalazek-'rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu umożliwiającego osiągnięcie wydaj
ności większej o 5 do 15% w -stosunku- do znanych
sposobów oraz uzyskanie znacznie większej czys
tości krystalicznego kwasu cytrynowego, dzięki
dodaniu do podłoża fermentacyjnego substancji
wzrostowych roślin*
Sposób wytwarzania kwasu cytrynowego na dro
dze fermentacyjnej, polegający na fermentacji
podłoża zawierającego -sacharozę z pożywkami i za
rodnikami szczepu Aspergillus niger a następnie
na oddzieleniu grzybni,' wytrącaniu cytrynianu wap
nia, odzyskaniu z niego kwasu cytrynowego, oczysz
czeniu, zagęszczeniu oraz krystalizacji charak
teryzuje się tym, że do podłoża fermentacyjnego,
przed zaszczepieniem go za rodnikami-.Aspergillus.,
nigęr, dodaje się kwasu giberelinowego lub kwasu
beta-indoliloocto\/egoa
(2
zaś
trzeźw
nla)
4

(51)

C22C
C22B

A1 (21) 255562

(22)-85 09 26

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza imi Stanisława
Staszica, Kraków
(72) Adamski Czesław, Krajewski Witold, Bąk
Wojciech
(54) środek ochronny i rafinujący do topienia
cynku, stopów cynku lub stopów aluminium
(57) Środek według wynalazku charakteryzuje się
tym, że zawiera w ilościach wagowych i 0,1-55%
chlorku litu, 0,1-20% fluorku sodu, 5-60% chlor
ku potasu, 2-15% chlorku sodu oraz 0,1-40% bo
raksu.
(1 zastrzeżenie)
4 (51)

(54) sposób wytwarzania esencji zapachowej
o woni czekoladowpo-kakaowej

C12N

4 (51)

(22) 85 11 14

(71) Akademia Rolnicza, Kraków
(72) Tomasik Piotr, Zawadzki Włodzimierz

4 (.51)

wgłębnej zapowietrzonej jałowo stosując Inoculum
uzyskane drogą kilkakrotnego pasażowania szczepu
Kluyveremyces bulgaricus lub mieszaniny szczepów
IGLuyveremyces bulgaricus 1 Trichosçoran lub in
nych szczepów lizyno 1 metiominotwórczych. Na
stępnie otrzymaną brzeczkę odwirowuje.się i od
ciek z wirówki poddaje się ultrafiltracjl przy
czym mleczko drożdżowe z wirówki i koncentrat po
ultrafiltracjl łączy się, miesza i suszy. Otrzy
mana biomasa ma zastosowanie jako pasza*
(2 zastrzeżenia)

(22) 85 09 24

(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa
(72) Cegłowska Krystyna, Turlewicz Hanna, Szcze
pańska Hanna, Szulc Anna, Bocheńska Joanna

4 (51)
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( 2 2 ) 85 11 18

(71) Instytut Maszyn Spożywczych, Warszawa
(72) Fabisiewicz Jerzy, Groman Albert, Szwocer
Joanna
(54) Sposób otrzymywania biomasy z serwatki
(57) Sposób otrzymywania biomasy z serwatki weaiu-; wynalazku pole:;;-; na tym,' że na serwatce
prowadzi się propagację drożdży metodą hodowli

C22C

A1 (21) 256341

(22) 85 11 20

(71) Fabryka Maszyn Górniczych im. Tadeusza Żar
skiego "Pioma", Piotrków Trybunalski
(72) Młynarczyk Lech, Głównia Jan, Wychota
Edmund, Borkowski Stanisław
(54) Staliwo niskostopowe
(57) wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia staliwa o dużej wytrzymałości na rozrywanie
i dobrej spawalności przy niewielkiej zawartości
dodatków stopowych.
Staliwo zawierające -wagowo krzemu 0,2-0,5%,
węgla 0,2+0,3% fosforu maksymalnie 0,03% i siar
ki maksymalnie 0,03% charakteryzuje się tym, że
jako dodatki stepowe zawiera 0,9-1,2% manganu,
0,8-1,1% niklu i maksymalnie 0,3% chromu,
(1 zastrzeżenie)

4 (51)

C23C

A1

(21)

256241

( 2 2 ) 85 11 12

( 7 1 ) Z a k ł a d y Azotowe im, Pawła F i n d e r a , Chorzów
( 7 2 ) K u l i b e r d a J a n , Machwic S t a n i s ł a w .
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(54) Sposób wykonania tłoka odpornego na samo
zapłon, zwłaszcza tłoka do sprężarek tle-

przed nawijarką (5) znajduje się suszarka (12)'
nadmuchujące sprężone powietrze, a wszystkie ele
menty prowadzące drut są wyj.rtowane przy pomocy
podnośnika (6).
(1 zastrzeżenie)

nowych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu umożliwiającego wykonanie tłoka z
warstwą ochronną odporną na samozapłon, trwale
przylegającą do podłoża.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
czołową powierzchnię tłoka nagrzewa się wstępnie
ao temperatury 150-200 c, po czym nakłada się
na nią topnik składający się z mieszaniny chlor
ku cynku, chlorku amonu i fluorku sodu. Na tak
przygotowaną powierzchnię nanosi się przy tempe
raturze nie niższej niż 250 C stop ołowiowy o
składzie 3-10?G antymonu, 0,3~0»5?ś arsenu, 0,20,5/6 kadmu, 0,5-1% wapnia, 0,1-0-3% miedzi oraz
95,9-87,7% ołowiu.
(2 zastrzeżenia)
4 (51)

C23C

A2 (21) 260258

(22) 86 06 25

(71) Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp. z o.o,
- Zespół Produkcji Uszczelnień Technicz
nych, Wrocław
(72) Furmanek Andrzej
(54) Sposób cieplnochemicznej obróbki części
maszyn zwłaszcza elementów narażonych na
ścieranie
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu cieplnochemicznej obróbki części ma
szyn narażonych na ścieranie umożliwiającego
zwiększenie ich odporności na zatarcia i zużycia.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
do komory pieca zawierającego obrabiane elementy
wprowadza się siarkę w stanie stałym, korzystnie
granulat oraz dowolny dysocjujący związek zawie
rający azot, najkorzystniej amoniak- przy czym
proces prowadzi się w temperaturze 400-750 C.
(1 zastrzeżenie)

4 (51)

C25D

A1 (21) 253795

4 (51)

C25D

A1 (21) 253460

(22) 89 09 20

(71) Fabryka Transformatorów i Aparatury Trak
cyjnej im. Bojowników PPR "Elta", Łódź
(72) Kobrzycki Jan, Jaskółowski Mirosław
(54) Sposób otrzymywania powłok galwanicznych
na drodze elektrolizy oraz układ, do stoso
wania tego sposobu
(57) Wynalazek rozwiązuje problem otrzymywania na
drodze elektrolizy powłok galwanicznych o wysokiej
jakości, charakteryzujących się strukturą drobnokrystaliczną o znacznie większym rozdrobnieniu
ziarna.

(22) 85 06 04

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Przyłuski Jan, Mądry Kazimierz, Gradkowski
Zbigniew, Gradkowski Wojciech, Dolecki
Zbigniew, Borkowska Regina, Dolecka Urszula,
Kuderska Jolanta, Madalińska Ada
(54) Urządzenie do galwanicznego pokrywania
drutów i taśm warstwami metalicznymi
(57) Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest
uzyskanie wysokiej jakości otrzymywanych powłok
galwanicznych.
Urządzenie do galwanicznego pokrywania dru
tów i taśm warstwami metalicznymi składające się
z odwijarki, wanny do odtłuszczania, wanny do
trawienia, wanny do nanoszenia powłoki, nawijar
ki , podnośnika, zespołu pompy i filtra, urzą
dzenia regulującego naprężenie, suszarki i osłony
miodowej, charakteryzuje się tym, że drut lub
taśma naprężone są za pomocą urządzenia (11) i
umieszczone pionowo miedzy rolkami (8, 9 ) ; w wan
nie (4) do nanoszenia powłoki znajdują się piono
wo, nieprzewodzące przegrody (13) z poziomymi
f".ezelinami, których geometria zapewnia stałą
gęstość prądową; wanny do odtłuszczania (2) i do
i r.oszenia powłoki wyposażone są w filtry z pom
pą (7) zapewniające mieszanie roztworu; za wanną
(2) do odtłuszczania i za wanną (4) do nanoszenia
powłok zamontowane są płuczki (10) wyposażone w
:.;:..s (19) usytuowane w osi pokrywanego elementu;

SposoD weaxug wynalazku polega na tym, że
prąd przepływający przez elektrolit przerywa się
z określoną częstotliwością na określony przeciąg
czasu. Układ według wynalazku charakteryzuje się '
tym, że pomiędzy źródłem prądu stałego (1) a wan
ną galwaniczną (4) włączony jest regulator (2),
który przerywa prąd stały, przy czym przerywanie
prądu sterowane jest przez układ sterowania (3).
(2 zastrzeżenia)
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ùZIAL D
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
4 (51)

D01F
B29J

A1 (21) 256428

(22) 65 11 23

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt
Drewnopochodnych, Czarna Woda
(72) Bruski Klemens

u wieloigłowym urządzeniu przeszywającym, Tak
otrzymane warstwowe wyroby włókiennicze przeszy
wane poddaje się .znanyrn sposobem wykończalnłczym
lub powleka się je różnymi masami powlekających.
(9 zastrzeżeń)

(54) Sposób wytwarzania z cząstek lignocelulozowych masy włóknistej do produkcji płyT
pilśniowych
"
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu umożliwiającego zmniejszenie zawar
tości wody w masie włóknistej o 0,1-1,1 tony
wody na tonę zupełnie suchego włókna przed roz
cieńczeniem tego włókna wodą obiegową, przy je
dnoczesnym zmniejszeniu zużycia pary wodnej o
20-3096.
Sposób według wynalazku charakteryzuje się
tym, że do hydrotermicznej obróbki zrębków uży
wa się parę wodną przegrzaną o temperaturze od
170 do 400°C i ciśnieniu od 0,5 do 1,1 MPa, a
do uszczelniania wału głównego urządzenia roz
włókniającego używa się wodę, korzystnie wodę
obiegową, o ciśnieniu większym od ciśnienia pary
wodnej w komorze mielenia urządzenia rozwłók
niającego o 0,05 do 0,3 MPa.
(3 zastrzeżenia)

4 (51)

D03D

A1 (21) 256080

(22) 85 10 51

(71) Zakład Doświadczalny Instytutu Włókiennic
twa, Łódź
(72) Nowacki Jerzy, Maruszek Zbigniew, Napieralski Andrzej
(54) Wyroby włókiennicze i sposób wytwarzania
wyrobów
włókienniczych
(57) Wyroby włókiennicze, przeszywane mają po
kład włókien (1) połączony nierozłącznie równo
ległymi ściegami (3) maszynowymi z co najmniej
jednym płaskim wyrobem (2) i mogą byó wykańcza
ne w późny sposób oraz powlekane.
Sposób wytwarzania warstwowych wyrobów włó
kienniczych przeszywanych polega na tym, że w
jednym procesie technologicznym wytwarza śię
płaski pokład włókien, na który nakłada się co
najmniej ^eden płaski wyrób i trwale łączy się
pokład włókien z nałożonymi płaskimi wyrobami,
równocześnie wzdłuż całej szerokości, równole
głymi ściegami maszynowymi przez przeszywanie

4 (51)

D03D

A1 (21) 256414

(22) 85 11 21

(71)Instytut Włokiennictwa, Łódź
(72) Polus Zenon, Krzywański Wiesław, Walkiewlcz
Ryszard, Górski Henryk,, Krężelewska Elżbieta,
Gruszczok Anna, Barczewski Michał, Marszałek
Mirosław
(54) Sposób wytwarzania włókienniczych wyrobów
ściernych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu, który umożliwia otrzymanie wyrobu o
lepszych właściwościach ściernych i bardziej trwa
łego aniżeli wyroby otrzymywane przez nanoszenie
środków ściernych.
Sposób wytwarzania włókienniczych wyrobów
iciernych polega na tym, że runo z włókien synte«»
tycznych takich jak polipropyleń, poliamid, po
liester wzmocnione siatką włókienniczą przez przeigłowanie go z tą siatką do uzyskania z jednej
strony okrywy włosowej nie wyższej niż 4 mm, pod-»
daje się nadtapianiu od strony okrywy włosowej
przez działanie płomienia, najlepiej gazowego, tak
długo, aż na okrywie włosowej wyrobu utworzone
zootaną aglomeraty z nadtopionego włosa, po czym
wyrób poddaje się ochłodzeniu dla utrwalenia utwo
rzonych aglomeratów. Wytworzone wyroby przeznaczo
ne są do czyszczenia powierzchni naczyń kuchennych,
mebli itp.
(1 zastrzeżenie)

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

E02D
F22B

A1 ( 2 1 )

256297

( 2 2 ) 85 11 14

(71) Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów, Tarnow
s k i e Góry
(72) G o r o l Zygmunt, Knefel Norbert

(54) Sposób wykorzytsania istniejacego fundamentu
płytowego przy modernizacji lub wymianie
kotła energetycznego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
ni,-- sposobu umożliwiającego kształtowanie vd.elkoścl obciążer'. przy ponownym wykorzystaniu funda
mentu płytowego.

Sposób wykorzystania istniejącego funaameni;-.j płytowego przy modernizacji lub wymianie kott--\ energetycznego, związanej ze zmianą miejsca i
wielkości obciążenia fundamentu płytowego kon
strukcją nośną kotła lub budynku kotłowni, połe;••• . n-.a tyoi, 2.; na istniejący fundament płytowy (5)
:-;akłaa". się stalowe płyty (4) usytuowane w osi
poprzecznych ram konstrukcji nośnej, w wyznaczo
nym miejscu największego odkształcenia fundaineniu płytowego (0), następnie układa się poprzecz
nie belki (1) usytuowane w osi poprzecznych ram
konstrukcji nośnej i wsparte na płytach centru
jących (3) usytuowanych w osi słupów (7) konstruk
cji nośnej, po czym ustawia się słupy (?) i mon
tuje się (konstrukcję nośną, a następnie wymusza
się wygięcie poprzecznych belek (1) w kierunku
do góry i zakłada kliny (5), które wsuwa się mię
dzy dolną płaszczyznę poprzecznych belek (1) i
;
stalowe płyty ( f).
(2 zastrzeżeni,:-.)

(54) Sposób czyszczenia lub wycinania szczelin
dylatacyjnych w budynkach, zwłaszcza mieszkalnych wielokondygnacyjnych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększe
ni;., wydajności wycinania szczelin dylatacyjnych
w budynkach.
Sposób czyszczenia lub wycinania szczelin
dylatacyjnych za pomocą łańcucha* który umieszcza
się na dwóch kołach gwiezdnych rozmieszczonych
po obu stronach budynku charakteryzuje się tym,
że szczeliny wycina się udarowo łańcuchem (1)
bez końca mającym po stronie wewnętrznej (2) prze
ciwnej ostrzom (3), garby (4) przy sworzniach (5)
i wgłębienia (6) między garbami (4), prowadząc
go w wycinanej szczelinie (7) pod zmiennymi i
dowolnymi kątami do poziomu tak, aby dolne garby
górnego odcinka łańcucha (1) uderzały w czasie
pracy w górne garby dolnego odcinka łańcucha,
wywołując udary na dolnych ostrzach (3) skrawa
jących szczelinę (7), przy czym stosuje się re
gulację energii i częstotliwości udarów nacią
giem, dociskiem i prędkością łańcucha, w zależ
ności od napotykanych oporów skrawania*
(6 zastrzeżeń)

4 (51)

4 (51)

E04B
C04B

A2 (21) 260908

(22)

86 08 02

(75) Czaja Juliusz, Maniów Wilhelm, Wrocław
(54) Sposób wytwarzania warstw termoizolacyjnych
lub dźwiękochłonnych w obiektach budowlanych
(57) sposób według wynalazku polega na tym, że
miesza się 26-31,2$ masowych tlenku magnezu z
35-42,5?» masowych wypełniacza mineralnego o uziarnieniu 0^063-0,125 mm lub z 34,3-60,2-/4 masowych
trocin o rozdrobnieniu 0,5-2,0 mm, a następnie
dodaje się 5*2-26% masowych siarczanu magnezu,
siarczanu glinu, siarczanu żelazo, siarczanu mie
dzi lub chlorku glinu bądź mieszaniny wymienionych
soli, do której to soli lub mieszaniny soli wpro
wadza się uprzednio, ale nie wcześniej niż 5-20
minut przed operacji] dodaniu do suchej.masy, 0,57>J>masowych 2','> sulfonianu wapnia w roztworze spo
rządzonym z wody utlenionej i 2,6-9,4;:! masov/ych
siarczanu miedzi, po C7.v;\\ tak otrzymany produkt
»/ylewa się lub natryskuje w czasie 0,3-1 godziny,
(1 zasti-zeżenie)
4

(51)

E04B

A 1 (21)

261364

(22) 86 09 10

(71) Kombinat Górniczo-hutniczy M i e d z i , Zakłady
Górnicze "Ruona", Katowice
(72) Karpiel Jerzy, Łebski Marian Dyrkacz Mirosław,
Miernicki
Stanisław,
...

B04G
E04H

A1

(21) 256427

(22) 85 11 22

(71) Gwarectwo Budownictwa Górniczego Zakład
Robót Górniczych, Katowice
(72) Kosta Eugeniusz, Stelmach Stanisław, Hau
Ryszard, Nowok Zenon, Gołaszewski Antoni,
Słota Emil, Olszowski Franciszek
(54) Pomost do wymiany elementów zbrojenia szy
bowego w wieżach szybowych
(57) Wynulazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia pomostu o prostej konstrukcji, łatwej w wy-

-konaniu i w obsłudze, dającej możliwość wielo
krotnego stosowania rusztowania.
Pomost według wynalazku składa się z lekkiego, ażurowego rusztowania złożonego z kilku
segmentów nośnych (1) połączonych w jedną całość
za pomocą elementów łączących (2). Zarówno se
gmenty nośne (1) jak i elementy łączące (2) są
wykonane z rurek metalowych o jednakowej długoś
ci, wyposażonych na jednym końcu w trwale zamo
cowana tulejki (3), z otworami (4), przy czym
każdy segment nośny (1) jest połączony z liną
wyciągową (10) za pomocą rurowej obejmy (11) i
połączonych z nią trwale ramion (12) łącznika«
(3 zastrzeżenia)
4 (51)

E21B
G01N

A1 (21) 256101

(54) Sposób wypełniania otworu wiertniczego przy
pomiarach wzajemnych przemieszczeń gruntu
za pomocą inklinometru
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia prostego sposobu, który umożliwia modyfi
kację cech wytrzymałościowych zawiesiny w zależ
ności od wytrzymałości gruntu, nawet w przypadku
gdy składa" się on z warstw o różnej wytrzymałością
Sposób według wynalazku polega na tyra, że
w otwór wiertniczy wstawia się rurkę zakończonąlejem, przez którą wlewa się zawiesinę iłowo~ce~
mentową o małej lepkości charakteryzującą się le«
pkością początkową w lejku Marshe'a poniżej 40
86k-, odstojem wody po 24 godzinach poniżej 5%.
wytrzymałością na-ściskanie po 28 dniach od 0,1
do 0,5 MPa przy czym zawiesiną tą, której skład
dobiera się tak, aby jej wytrzymałość po stwar
dnieniu była zbliżona do wytrzymałości ośrodka
gruntowego- wypełnia się przestrzeń pomiędzy ścia
nami wyrobiska a inklinometrem, wypierającą ewen
tualną wodę gruntową, po czym po wyjęciu rurki
z lejem uzupełnia się otwór tą samą zawiesiną do
zrównania z poziomem terenu,
(1 zastrzeżenie)
E21C

A1 (21) 255820

czoła ściany i urabianie w kierunku napędu (8),
zaś drugi kombajn (2) po przesunięciu przenośniT
ka (4) do czoła ściany zawrębia się przy napę
dzie (9) przenośnika (4) i rozpoczyna urabianie
w kierunku zwrotni (5, 6) przenośników (3, 4) do
zamknięcia cyklu, przy czym obudowa zmechanizowa
na (7) przestawiana jest w ślad za każdym ura
biającym kombajnem (1, 2)«
(1 zastrzeżenie)

(22) 85 11 05

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Grabowski Zbigniew, Rafalski Leszek, Dylak
Wojciech

4 (51)
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4 (51)

E21D

A1 (21) 254378

(22) 85 07 03

(71) Dąbrowskie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia
„Węgla Kamiennego "Julian", Piekary Śląskie
(72) Filipek Marian, Tambor Jerzy, Mazur Marian,
Pabich Ireneusz, Potocki Aleksander, Goła
szewski Antoni, Nowak Zenon, Słota Emil
(54) Sposób przezbrajania czynnego szybu wydo
bywczego
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób przestro
jenia czynnego szybu wydobywczego z zachowaniem
pełnej funkcjonalności urządzeń wyciągowych^
Sposób przezbrojenia szybu charakteryzuje

(22) 85 10 16

(71) Katowickie Gwarectwo Węglowe, Państwowe
Przedsiębiorstwo Wielozakładowe, Kopalnia
Węgla Kamiennego "Mysłowice", Mysłowice
(72) Machnicki Marian, Gotzmann Jan, Toruczak
Zenon, Bryl Stefan, Matjasik Zbisław,
Lelek Zbigniew, Palka Norbert, Pilarski
Klemens, Skolik Wojciech, Penar Zdzisław,
Rudnicki Wincenty, Zeifert Stefan, Rojek
Henryk, Kuźmik Joanna
(54) Sposób wybierania węgla systemem ścianowym
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia takiego sposobu wybierania węgla, który po
zwoli na ograniczenie ilości robot przygotowaw
czych oraz na zwiększenie wydajności wydobycia
węgla z jednego przodka«
Sposób wybierania węgla systemem ścianowym
za pomocą kombajnów ścianowych, przeciwzbieżnych zgrzebłowych przenośników zespolonych i obu
dowy zmechanizowanej, w którym kombajny prowadzo
ne są równolegle do czoła ściany charakteryzuje
się tv.-n, że każdy z dwóch kombajnów ścianowych
("Ii 2) pracuje nn obydwu przenośnikach (3, 4)
urabiając caliznę węglową przy jeździe kombajnów
(1, 2) w tym samym kierunku, przy czym zawrębianie do cyklu urabiania pierwszego kombajnu (1)
realizowane jest przy napędzie (9) przenośnika
(3) a drugiego kombajnu (Ź) przed zwrotni a (5)
przenośnika (3), po czym pierwszy kombajn (1) po
rusza się oo przenośniku (3) w kierunku 'ero
zwrotni (5), a drugi kombajn (2) po przenośnikach
(3, 4) w kierunku napędu (9) przenośnika (4). Po
•dojechaniu pierwszego kombajnu (1) za zwrotnic
(b) przenośnika (4) i przesunięciu przenośnika
(3) wraz z zwrotni ami (S, 6) do czoła ściany na
stępuje Zftwrçbi.mie pierwszego korni-,,'ru (1) do

się tym, że poz-.t osią symetrii naczynia wyciągo
wego (2 i 2a) zabudowuje się ciąg prowadników
technologicznych (7) do poprzecznych dźwigarów,
połączonych rozłącznie lub nierozłącznie z obu
dową rury szybowej (1), a głowicę naczynia wy
ciągowego (2 1 2a) wyposaża się w dodatkową pro
wadnicę, pozwalojącą na płynne prowadzenie naczy
nia wyciągowego po technologicznym ciągu prowad
zi czym (?)« W przypadku kiedy ciąg prowadników
przeznaczony do wymiany i ciąg prowadników tech
nologicznych mają te s^me wymiary w przekroju
poprzecznym, ciąg prowadników technologicznych
(7) przemieszcza się od dołu w miejscu ciągu pro
wadników ostatecznych, a długość prowadników cią
gu technologicznego (7) i ostatecznego musi być
większa o co najmniej jeden prowadnik od długo.'ci naczynia wyciągowego (2 í 2:0» (8 zastrzeże )
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(22) 85,10 21

(71) Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych
"Glinik", Gorlice
(72) Domiczek Jan, Czuja Jerzy, Gościmiński
Anzelm, Biernacki Karol, Tenerowicz Piotr,
Zabierowski Stanisław
(54) Mechanizm podnoszenia spągnic obudowy
zmechanizowanej
(57) Prze-dmidteRl wynalazku jest mechanizm podno
szenia spągnic obudowy zmechanizowanej stosowa
ły przy pracy .obudowy w miękkich spągach,
•Mechanizm podnoszenia spągnic ma co najmniej
jeden siłownik (6) hydrauliczny umieszczony sy
metrycznie między spągnicami (1) obudowy w poło
żeniu zbliżonym do poziomego i. jest połączony od
strony zawału z poprzecznym uchwytem (5) zamoco
wanym do spągnic (1) obudowy. Od strony przodka siłownik (o) ma zamocowaną dźwignię (7j połączor,;a przegubowo z przesuwnikiem (3) i opartą dru
gim Końcem poprzez rolkę (8) na belce (4) prze
suwnej,
(2 zastrzeżenia)

4 (51)

E21F

A1 (21) 261003

(22)

86 08 08

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "Manifest Lipco
wy", Jastrzębie
(72) Góral Henryk, Lasek Marian, Michalik Henryk,
Talik Jan
(54) Sposób zabezpieczenia ciągłości pracy wentylatorów ltniowych ns dole kopslń górnictwa węglowego
(57) Wynalazek rozv/iązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu zapewniaj*ą.ceco optymalne rozrzedze
nie metanu w wyrobisku górniczym i w efekcie sa
moczynne uruchomienie sprawniejszego w działaniu
(71) Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego,
wentylatora elektrycznego.
Bytom
Sposób polega na zasilaniu wentylatora lut
(72) Krzywiecki Jan, Mizerkiewicz Lenryk, Skowron
niowego z sieci sprężonego powietrza poprzez za
Henryk, Palka Marian
suwę (5) otwieraną i zamykaną siłownikiem pneuma
tycznym (6). Otwarcie zasuwy (5) następuje po
wypływie powietrza sprężonego z przestrzeni nadtłokowej (11) siłownika (6) przez zawór elektro
magnetyczny (10), z-j.ś w przestrzeni podtiokowej
(54) Sposób zapewnienia długotrwałego działania (13) tego siłownika zostaje utrzymane nadciśnie
nadajnika lokacyjnego lub wyłącznie prądu
nie wskutek zastosowania odrębnego odgałęzionego
zwarcia w lampie
górniczej
i urządzenie
do
(57) Przedmiotem
wyttala*ku
jest urządzenie
zapew
zasilania powietrzem sprężonym siłownika poprzez
stosowania
tegodziałanie
sposobu nadajnika loka
niające
długotrwałe
dławik pneumatyczny (15), który większym przekro
cyjnego lub wyłączenie prądu zwarcia w lampie
jem zasila przestrzeń podtłokową (13), zaś mniej
górniczej..
szym przekrojem przestrzeń nadtłokową (11), przez
Urządzenie według wynalazku włączone jest
co następuje ruch tłoczyska (16) siłownika (6) w
między zaciski akumulatora (1) i żarówkę (5).
kierunku jego dna (17) przestrzeni nadtłokowej, a
U układzie elektronicznym urządzenia emiter tran
tym samym spowoduje otwarcie zasuwy (5) i urucho
zystora (Tl) jest połączony z dodatnim Zaciskiem
mienie napędu wentylatora powietrznego.
:i;-.-mulatora: (1) oraz rezystorami. (Tli i R4). Re
Samoczynne zamknięcie zasuwy (5) na rurocią
zystor (fo) z drugiej strony połączony jest z
gu zasilającym wentylator- z napadem powietrznym,
U elektorem tranzystora (T2) oraz rezystorem (R1).
następuje przy wyrównanych ciśnieniach w przeatrze
Kolektor.tranzystora (T1) połączony jest z rezy
niaeh nad- i p^dtłokowej siłownika pneumatycznestorem (R2>) orisz przełącznikiem (6), a emiter
tranzystora (T2) połączony jest z ujemnym zaciskiein akumułatorą (1).
(1 zastrzeżenie)
4 (51)

E21F
R03K

A1 (21) 256154

(22) 85 11 08
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"go (6). Powierzchnia czynna tłoczyska (16) w
przestrzeni nadtłokowej (11) jest większa od po
wierzchni czynnej podtłokowej (13) tłoczyska,
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przez co występująca na tłoczysku (16) różnica
sił powoduje zamknięcie zasuwy (5) powietrza
sprężonego
U zastrzeżenie)

F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE? OGRZEWANIE;
UZBROJENIE? TECHNIKA MINERSKA
4 (51)

F01B

A1 (21)

254967

(22) 85 08 12

(71) Kuta Stalowa Vdla - Kombinat Przemysłowy,
Stalowa Wola
(72) Lesiczka Bronisław
(54) Dwusuwowy silnik wysokoprężny
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszcze
nia budowy układu doprowadzania powietrza do cy™
Undra silnika wysokoprężnego.
Silnik według wynalazku charakteryzuje się
tym, że ma różnicowy tłok (1) umieszczony w cy~
lindrze (8), w górnym denku którego, o kształcie
ściętego stożka (12), jest umieszczony zawór ssaw
ny (13) i komora wstępnego sprężania, oołączona
z przestrzenią cylindra (3) kanałem (14), przy
czym tłok (1) od strony zwrotu zewnętrznego ma
denko o kształcie stożka ściętego (3), połączone
poprzez część cylindryczną z "częścią stożkową (5),
przechodzącą w część cylindryczną (6) o mniejszej
średnicy, połączoną przewężeniem (7) z wodzikiem
\i0)t natomiast W dolnej części cylindra (8) znaj
duje sie komora sprężania w kształcie ściętego
stożka (16), na pobocznicy którego są osadzone
końcówki wtryskiwacza (17).
(5 zastrzeżeń)

(54) Wirnikowy wieniec łopatek turbiny z prze
pływem osiowym
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji wirnikowego wieńca łopatek tur
biny z przepływem osiowym, którego łopatki są
zaopatrzone na swym promieniowo zewnętrznym końcu
w płytę pokrywającą, a na swym promieniowo wew
nętrznym końcu są zamocowane stopką w odpowiednim
żłobku wirnika, maszyny, przy czym płyty pokrywa
jące są połączone ze sobą w kierunku obwodowym za
pomocą drutów zawalcowanych w wytoczenia, zapew
niającej wyeliminowanie zjawiska stykania się po
wierzchni czołowych drutu z metalem płyt pokrywa
jących.
Wieniec według wynalazku ma w powierzchniach
czołowych (6) płyt pokrywających (2) wykonane żłob
ki (10) o szerpkości wewnętrznej większej od sze
rokości wytoczenia płyty pokrywającej przeznaczo
nego na zawaicowywany drut (7)« Podczas walcowania
w żłobki (10) wstawiony je3t odstępnik, otaczają
cy drut co najmniej w obszarze miejsc zawalcowy™
wania i usuwany po walcowaniu« Odstępnik. stanowi
pasek z materiału giętkiego, korzystnie papieru
bakelizowanego, który podczas pracy maszyny wyża
rza się na popiół»
(3 zastrzeżenia)

4 (51) F02D
(61) 240812

A3 (21) 252980

(22) 85 04 18

(71) Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników,
Fabryka Półprzewodników "Tewa", Warszawa
(72) Midera Stanisław
(54) Układ elektroniczny zmniejszający zużycie
paliwa w silnikach spalinowych

4 (51) F01D A1 (21) 260390
(30) 85.07 05 - CH - 02892/85-3

(22) 86 07 01

(71) BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri und
Cie., Baden, CK

(57) 'Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia układu zmniejszającego zużycie paliwa w silni*
kach spalinowych, wykorzystującego zasadę okreso
wego przerywania dopływu paliwa do silnika w cza
sie wymuszonego biegu jałowego poprzez sterowanie
elektromagnetycznym zaworem dyszy biegu jałowego,
o zwiększone,; skuteczności działania.
Układ według wynalazku charakteryzuje się
tym, że gdy pedał przyspieszenia jest wciśnięty,
wyłącznik (
'
.
*
/
) z nim związany, odłącza Od wejj'-ia
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selektora impulsów (2), obwód wejściowy ( 1 ) , a
na jego miejsce dołącza taki poziom napięciu,
który selektorowi impulsów (2) symuluje wysokie

4 (51)

F04B

A1 (21) 256109

(22) 85 11 04 ,

(71) Kombinat Urządzeń Mechanicznych "BumarŁabędy", Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urzą
dzeń Mechanicznych, Gliwice
(72) Duchowicz Bogusław
(54) Stanowisko hydrauliczne dużej mocy
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji uniwersalnego stanowiska hydra
ulicznego dużej mocy do bezstopniowej, półautoma
tycznej regulacji wydatku pomp oraz pomiaru wiel
kości przepływu i temperatury oleju.

4 (51)

F03C
F03D

A1 ( 2 1 ) 251710

( 2 2 ) 85 01 25

(71) Biuro Rady Wojewódzkiej NOT, Kalisz
(72) Pawlak Zdzisław
(54) Poprzeczna turbina dwustopniowa
(57) wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia prostej konstrukcji turbiny poprzecznej o
wysokiej sprawności, nadającej się do przetwa
rzania energii cieczy i gazów, zwłaszcza fal i
prądów morskich oraz wiatru.
Turbina według wynalazku składa się z wir
nika turbiny (2) i otaczającej go dookoła nie
ruchomej kierownicy zewnętrznej (1) w-postaci
nieruchomego wieńca łopatek,
(;. zastrzeżenia)

Stanowisko wyposażone jest w pompy (1, 2
i 3) o stałym lub zmiennym wydatku połączone^
przewodem ssącym ze zbiornikiem dzielonym (6),
zawierającym olej. Sekcje zbiornika dzielonego
(6) połączone aą ze sobą zaworami odcinającymi
(8) i przewodem drenowym (7)* Do każdej sekcji
zbiornika dzielonego (6) dołączone są odgałęzie
nia linii zlewowej zakończonej filtrem (A) i za
worem odcinającym (5), połączonym z rozdzielaczem^
elektromagnetycznym (14) i zaworem przelewowym (9)»
(1 zastrzeżenie)

4 (51)

F04B

A1 (21) 262764

(22) 86 12 01

(71) Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych, Gdańsk
Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych, Poz
nań; Zakłady Przemysłu Metalowego H.Cegiel
ski, Poznań
(72) Baraniak Tadeusz, Bzdziel Janusz. Ceckowski
Józef, Czarnecki Andrzej, Janicki Piotr,
Jazikowski Kazimierz, Kaszak Ryszard, Nie
dziela Andrzej, Oszowski Kazimierz, Piwowarek, Władysław, Stefaniak Barbara, Skokowski Roman, Szymański Jan, Trzeciak Witold,
Wierzbicki Stanisław, Zozuliński Jan, Żoczek
Antoni
(54) Układ wodnego chłodzenia wiertniczego zes
połu sprężarkowego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia prostej konstrukcji układu chłodzenia wier
tniczego zespołu sprężarkowego.
Układ według wynalazku charakteryzuje się
tym, że z chłodnicy wodnej (3), zaopatrzonej w
wentylator (4), woda kierowana jest przez pompę
wodna (2) poprzez chłodnicę oleju (5) do przes
trzeni wodnych wysokoprężnego silnika spalinoweL'° (1)» u dalej poprzez termostatyczny zawór trójJroż.oy (6) do chłodnicy wodnej (5) lub na obieg
skrócony omijający tę chłodnicę. Z chłodnicy wod
nej (3) woda kierowana jesc także przez pompę
wodną (0) poprzez chłodnicę, powietrza wysokiego
ciśnienia (10) do ppzestrzeni wodnych wielocy«
lindrowej sprężarki dwustopnie-wej (7), a dalej
przez termostatyczny zL,wór trójdrozhy (9) do chłod
nicy wodnej lub na obieg skrócony omijający tę
chłodnicę,
(1 zastrzeżenie)

lir 12 (^2)
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(22) 85 09 16

(71) Klein Włodzimierz, Warszawa
(54) Łącznik konstrukcyjny
(5?) 'Wynalazek rozwiązuje zagadnienie_opracowa-/
nia konstrukcji łącznika umożliwiającego wzajemni
łączenie samych łączników oraz łączenie prętów
pod dowolnym kątem. Łącznik ma kształt zbliżony
do sześcianu i ma trzy, wzajemnie prostopadłe
otwory, z których dwa otwory są gwintowane*
(i zastrzeżenie)

4 (51)

F04D

A1

(21) 256227

(22) 85 11 11

(71) Biuro Studiów, Projektów i Realizacji In
westycji Przemysłu Nieorganicznego "Biprokwas", Gliwice
(72) Pruchnicki Adam, Jura Ludwik, Kubarek Adam
(54) Pompa przewałowa
(57) Przedmiotem wynalazku jest pompa przewałowa, stosowana do przepompowywania cieczy z jedne
go zbiornika do drugiego' przy niewielkiej różnicy poziomów.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie transportu
cieczy bez stosowania rurociągów. Pompa składa
się z wału obrotowego (1) z osadzonym na jego koń
cu wirnikiem (2), umieszczonego w korpusie (6)
przymocowanym do konstrukcji nośnej (3). Korpus
(6) pompy ma kształt stożka rozszerzającego się
ku górze, w którego pobocznicy zabudowany jest
na wysokości podnoszenia cieczy króciec odpływo
wy (7) do grawitacyjnego wypływu cieczy. W dol
nej części korpus (6) przechodzi w część cylind
ryczną (5) wyposażoną w łopatki (14) do regulacji
przepływu cieczy, usytuowane nad wirnikiem (2)
pompy. Część cylindryczna (5) zakończona jest
króćcem ssawnym (4) w kształcie stożka rozszerza
jącego się ku dołowi, wyposażonego w kierownice
(13) do prostowania strugi cieczy. Mad króćcem
odpływowym (7) zamontowana jest przepona (8) od
dzielająca część cieczową pompy od napędu i sprzę
gła, a pod nią zainstalowany jest na wale odrzutnik (9).
(1 zastrzeżenie-)

4 (51)

F16B

A1

(21)

255585

(22) 85 09 30

(71) Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
(72) Nawrot Tadeusz, Postek Eligiusz, Kamiński
Piptr
(54) Sposób połączęnia elementów metalowych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia
wytrzymałości połączenia.
Sposób polega na tym, że elementy łączy się
łącznikami o różnych cechach wytrzymałościowych%
przy czym łącznik.1 skrajne są elementami o wyż
szych cechach wytrzymałościowych od pozostałych
łączników, występujących w obrębie łączenia,
(1 zastrzeżenie)
4 (51)

F16B

A1 (21) 255678

(22) 85 10 08

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Filipiak Jan, Kędzierski Jerzy, Świtkiewicz
Roman
(54) Złącze do wprowadzania siły skupionej w po
włokę
kompozytową
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrakcji złącza o zwiększone,) nośności i nie
zawodności działania.
Złącze według wynalazku stanowi korpus M )
wyposażony w gniazdo o obrzeżu tworzącym obwód
zamknięta przystosowany do przenoszenia siły sku- .
pionej oraz wkładka kształtowa (?) z szerokim koł
nierzem mająca odsądzenie o ksztułcie zewnętrznym
odpowiadającym zarysowi gniazda, dociskająca <io
korpusu (1) powłokę kompozytową (4) znajdującą się
pomiędzy korpusem (1) i wkładką kształtową (2)
tak, że powłoka kompozytowa (a) ma na obrzeżu gniaz-
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da dwukrotnie zmieniony kierunek włókien w płasz
czyźnie prostopadłej do powłoki, korzystnie o kąt
równy 90 . Złącze ma w otworach korpusu (1),
wkładki kształtowej (2) i powłoki kompozytowej
(4) usytuowany w osi gniazda korpusu (1) zespół
mocujący, korzystnie w postaci śruby (?) z na
krętką (8), zabezpieczający przed wypadnięciem
wkładki kształtowej (2) z gniazda korpusu (1).
(5 zastrzeżeń)
4 (51)

F16B
E04B

A2 (21) 258817

37

strony opiera się o czoło piasty (2). a promienio
wo opiera się o trzy śruby (10) symetrycznie roz
mieszczone na obwodzie. Pierścień sprężysty (9)
zabezpieczony jest przed ewentualnym obrotem za
pomocą kołka (13). Wkładka (8) ma wnękę (15) o
średnicy i szerokości umożliwiającej umieszczeń.;..
w niej pierścienia sprężystego (9) w stanie swo
bodnym oraz otwory umożliwiające wprowadzenie śrub
(10),
" (7 zastrzeżeń)

(22) 86 04 07

(71) Pracownia Projektowa "Naviprojekt", Gdańsk
(72) Przybułski Bogdan, Rozmiarek Jerzy
(54) Połączenie elementów o różnych potencjałach
elektrochemicznych, zwłaszcza elementów
stalowych z częściami ze stopu aluminiowego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowa
niu połączenia o dobrych cechach eksploatacyjnych
i łatwego w wykonaniu.
Połączenie raa element poprzeczny (3) do
usztywniania swobodnej krawędzi przynajmniej jed
nego z łączonych elementów płytowych. Element
poprzeczny (3) jest ciągły lub wykonany w posta
ci wstawek umieszczonych pomiędzy usztywnienia
mi przynajmniej jednego z łączonych elementów
płytowych. Połączenie ma zastosowanie w budow
nictwie lądowym, budownictwie wodnym, budownic
twie okrętowym lub budowie maszyn,
(16 zastrzeżeń)

4 (51)

F16F

A2 (21) 255961

(22) 85.10 25

(75) Twardowski Tadeusz, Będzin
(54) Amortyzator ścinający
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
amortyzatora działającego w sposób skokowy.
Amortyzator według wynalazku ma tłok (1) z
podstawą (2) i cylinder (3) z podstawą (4). Tłok
jest dopasowany ściśle do wnętrza cylindra. W cy
lindrze znajdują się otwory na bolce (6) i bol
ce (5).
(1 zastrzeżenie)

4 (51)

P16D
E60K

A3

(21)

255924

(22) 85 10 25

(61) 245936
(71) Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego "URSUS",
Warszawa
(72) Okrasa Marian, Zimny Mikołaj
(54) Sprzęgło ciernej blokady mechanizmu różnicowego, zwłaszcza do ciągników rolniczych
(57) Wynalazek rozwiązuje -zagadnienie opracowa
nia konstrukcji sprzęgła o łatwym montażu i de
montażu, zapewniającej stałe położenie piasty
względem jej obudowy zewnętrznej,
Sprzęgło charakteryzuje się t,ym, że ,poło
żenie piea; ty (2) względem ob ud o wy zewnętrznej
(1) ustalone jest za pomocą tulel (5) wciśnię
tej z jednej strony w obudowę zawietrzną (1), z
drugiej zaś zaopatrzonej w ro--;e^: (','), w który
wprowadzony jest 'pierścień sprężysty (c). Pier
ścień sprężysty (9) opiera ?.ię z'jednej strony
o wkładkę (8) ustalona w otworze niasty (2) za
pomocą pierścienia sprężystego ("••), z drucie;
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4 (51)

F16L

A1 (21) 256166

(22) 84 02 28

(75) Iwanicki Andrzej T., Enskede, SE
(54) Złączka do rur
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-.
nia konstrukcji złączki zapewniającej lepszą
szczelność" elementów łączonych, łatwej do roz
łączenia i ponownego połączenia, charakteryzu
jącej się małą liczbą jej elementów składowych«
W złączce według wynalazku korpus (101)
i/lub element dociskowy w miejscach przewidzia
nych na gwinty są zaopatrzone w łoża (105» 106)
dopasowane do płaszczy cylindrycznych, wyposa
żonych w dowolne typy gwintów (103, 104). Po
wierzchnie płaszczy mają jeden lub więcej wypus
tów, ułożonych osiowo i dzielących powierzchnie
płaszcza na jedną lub więcej powierzchni łuko
wych. Łoża są zaopatrzone w jeden lub kilka wy
pustów, dopasowanych do wpustów w powierzchniach
płaszczy cylindrycznych, zabezpieczonych przed
obrotem tych elementów względem siebie.
(4 zastrzeżenia)

4 (51)

F16N

A1 (21) 255877

(22) 85 10 22

(71) Warszawskie Zakłady Mechaniczne PZL-WZM,
Warszawa
(72) Korpus Zbigniew, Wewiór Jerzy, Łojek
Andrzej
(54) Pompa smarowa
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa~
nia taniej i łatwej do wykonania w produkcji
małoseryjnej konstrukcji pompy.
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Pompa ma postać znanej, silnikowej, wielo«
sekcyjnej, rzędowej pompy wtryskowej, w której
umieszczony jest wałek (6) napędowy z krzywkami
będącymi mimośrodami (5)» Średnice tłoczków (3)
w zespołach tłoczących (ŽT) są zmniejszone w
stosunku do dotychczas stosowanych o co najmniej
30%.
(3 zastrzeżenia)
4 (51)

F28D

A2 (21) 259392

(22) 36 05 06

(71) Sądeckie Zakłady Elektro-Węglowe, Nowy Sącz
(72) Sasak Antoni, Strzelski Józef, Bojan Zygmunt,
Tarasek Włodzimierz
(54) Wielobiegowy wymiennik ciepła z węgla lub
grafitu

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji wielobiegowego wymiennika ciepła
z węgla lub grafitu, przeznaczonego do wymiany
ciepła w instalacjach przemysłowych dla mediów
chemicznie agresywnych,
Wielobiegowy wymiennik ciepła według wyna
lazku zbudowany jest z płyt stalowych dolnej (1)
i górnej (2), między którymi umieszczona jest
grafitowa głowica dolna (3) i górna (4) oraz
odpowiednia ilość bloków grafitowych (5) uszczel
nionych między sobą uszczelkami zewnętrznymi (6) B
Cały wymiennik skręcony jest za pomocą śrub (/')
i sprężyn (8), Na dwóch przeciwległych prostopadłosciennych ścianach wymiennika ciepła znaj
dują się jednolite komory międzyblokowe (12) łą
czące dwa sąsiednie bloki grafitowe (5) za pomo
cą śrub ściągających (13) przechodzących przez
kanaliki poziome (10), Grafitowa głowica dolna
(3) 1 górna (4) zawierają króćce dolotowo-wyło-.
towe (24)^ wybrania międzybiegowe (23) połączo
ne z kanalikiem centralnym (25) za pomocą kaiia*-
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lików'pośrednich. Wykonane wybrania niiędzybiegowe (23) w grafitowej głowicy górne.) (4) są
połączone specjalnymi kanalikami (27) poprzez
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urządzenie spustowo-odpowietrząjące z króćcem,
do którego podłączony Jest zawór odpowietrza
ją- y wymiennik.
(8 zastrzeżeń)

DZIAŁ G
FIZYKA
4 (51)

G01B

A1 (21) 255384

(22) 85 09 13

(71) Akademia Rolnicza, Poznań
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Meblarstwa,
Poznań
(72) Kien Wojciech, Kortylewski Bolesław, Miński
Kazimierz
(54) Przyrząd do sprawdzania dokładności wymia
rów liniowych zewnętrznych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji przyrządu umożliwiającego spraw
dzanie dokładności wymiarów zawartych także mię
dzy nierównoległymi lub niepłaskimi powierz
chniami.
Przyrząd do sprawdzania wymiarów liniowych
nra równoległe względem siebie powierzchnie,
mierniczą i bazową. Powierzchnia miernicza usy'tuowana J^est na powierzchni czołowej (21) suwaka
(17), którego druga powierzchnia (20) ma sworzeń
oporowy (18) współpracujący z wychylną dźwignią
(24) oddziaływującą na końcówkę czujnika (28)
połączonego ze znanym wskaźnikiem (32). Między
powierzchniami bazową i mierniczą usytuowane sąs
element ustalający (5) i zespół dociskowy za
pewniające utrzymanie sprawdzanego elementu w
żądanym położeniu.
(1 zastrzeżenie)

4 (51)

G01B

A1 (21) 262446

(22) 86 11 17

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budow
nictwa Inżynieryjnego "Hydrobudowa",
Warszawa
(72) Płocharski Henryk, Płocharska Elżbieta
(54) Urządzenie do pomiaru przemieszczeń,
zwłaszcza gruntu
(57) Wynalaz-ek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia narządzenia do pomiaru przemieszczeń, w któ
rym pomiary nie byłyby uzależnione od zmiennych
parametrów zestyku przesuwającego się w polu
magnetycznym znaku pomiarowego.
Urządzenie ma układ co najmniej dwóch sta
łych magnesów (2, 3) namagnesowanych poosiowo
i skierowanych względem siebie przeciwbieżnie,
o układzie biegunów NSSN, ewentualnie SNNS.
Stałe magnesy (2, 3) są od siebie oddalone lub
połączone na styki
(5 zastrzeżeń)-

4 ( 5 1 ) G01G

A1 ( 2 1 ) 256123

( 2 2 ) 85 11 05

( 7 1 ) Biuro P r o j e k t o w o - T e c h n o l o g i c z n e "PredotiiP r o j e k t " , Wrocław
(72) Janusiewicz Leszek, Pietryga Andrzej,
Jędruś Paweł, Mazurek Zbigniew
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(54) Sposób naważania składników materiałów
wybuchowych i urządzenie do nawożania tych
składników
(57) Wynalazek rozwiązuj*-- zagadnienie zmechani
zowania procesu naważania składników materiałów
wybuchowych*
Sposób naważania polegający na zdalnym ste
rowaniu procesem naważania, charakteryzuje się
tym, że w kabinie naważania na szalce czujnika
(2) elektromagnetycznej wagi (3), bezpośrednio
pod bębnowym dozownikiem M.) ustawia się naczy
nie do naważania składników, następnie w kabi
nie sterowniczej oddalonej i oddzielonej prze
grodą (5) od kabiny naważania uruchamia się wa
gę (3) i dozownik (1), przy czym najpierw usta
wia się większą szybkość dozowania, a pod koniec
naważania mniejszą.

4 (51)

G01L

A1 (21) 262444

(22) 86 11 17

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budow
nictwa Inżynieryjnego "Hydrobudowa",
Warszawa
(72) Płocharski Henryk, Płocharska Elżbieta,
Gierych Bogdan, Giełdowska Maria, Hrabowski
Włodzisław, Żebrowska Anna
(54) Czujnik strunowy miernika ciśnienia cieczy
Urządzenie do naważania składników zbudowa
ne jest z kabiny naważania i z kabiny sterowa
nia. W kabinie naważania zamontowany jest czuj
nik (2) elektromagnetycznej wagi (3) i bębnowy
dozownik (1), Obrotowy bęben dozownika (1) osa
dzony jest na osi (6), która przechodzi przez
przegrodę (5) do kabiny sterowniczej* W kabinie
sterowniczej zamontowany jest napęd dozownika
(1) i elektromagnetyczna waga (3) z ekranem (7)
i pulpitem (8).
(2 zastrzeżenia)

4 (51)

G01G

A1 (21) 256221

(22) 85 11 11

(71) Katowickie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia
Węgla Kamiennego "Staszic", Katowice
(72) Golicz Andrzej, Szydło Jan
(54) Układ do odważania materiałów sypkich
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia układu o dużej dokładności ważenia.
Układ do odważania materiałów sypkich według
wynalazku zawiera Wagę taśmociągową (W), mikro
komputer (MK) pełniący rolę sterownika progra
mowanego, klawiaturę funkcyjną, (iŁ), układ wy
konawczy do otwierania i zamykania klapy (K)
zbiornika z materiałem i łączący te urządzenia
układ sprzęgający (S). Wyjście impulsów masy
(IM) wagi taśmociągowej (W) połączone jest po
przez układ sprzęgający (z) z magistralą (M)
mikrokomputera (KK). Układ sprzęgający (S) ge
neruje także sygnały otwarcia (SA) i zamknięcia
(S0) klapy (K) oraz pośredniczy w .przesyłaniu
sygnałów sterujących z klawiatury funkcyjnej
(KI,)* Wszystkie funkcje obliczeniowo procedury
odważania, w tym.obliczanie wartości wyprze
dzenia przerwania podawania materiału, realizo. wane są przez program sterujący mikrokomputera
(KK), ni podstawie impulsów masy (!?•;)• Wynalazek
znajduje zastosowanie w szczególności do zała
dunku waponów pociągu węglem* (1 zastrzeżenie)

(57) Wynalazek rczwiązuje zagadnienie opracowa
nia takiej konstrukcji czujnika, w którym wynik
pomiaru byłby niezależny od zmian ciśnienia
atmosferycznego*
Czujnik ma wydzieloną komorę, w części
ograniczoną membraną, do której zamocowany jest
Koniec struny pomiarowej* wnętrze komory (3;,
w której zamocowana jest struno (6) połączone
jest z obszarem zewnętrznym o ciśnieniu równym
atmosferycznemu*
(1 zas trzeżenie}
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w Którym R, H j , R 2 , R3, R4 i X mają wyżej poda
ne znaczenie i z 1-10000 wali .środka alkalizującego lub 100-1000 wali rozpuszczalnika alka
licznego.'
(14 zastrzeżeń)

wyjściem elementu progowego ( 2 ) r a wyjście monowibratora (8) steruje licznikiem elektrome
chanicznym (9) zliczającym cykle występowania
zawilgocenia.
(2 zastrzeżenia)

4 (51)

001N

A1 (21) 256325

(22) 85 11 19

(75) Michałowski Władysław, Orzechowski Marek,
Warszawa
(54) Włosowy przetwornik wilgotności
(57) Wynalazek „"rozwiązuje zagadnienie - opracowa
nia przetwornika umożliwiającego rejestrację,..
automatyczną regulację i sygnalizację wilgot
ności względnej powietrza w pomieszczenlachu
Przetwornik według wynalazku przetwarza
względem zmiany wilgotności na proporcjonalny
sygnał elektrycznyi Do wskazówki (3) przetwor
nika przytwierdzona jest przysłona [4/» Ba Jedy
nej stronie płaszczyzny aprzysłony (4) znajduje
się źródło światła (5)f P° drugiej stronie
znajduje się N kluczy świetlnych (K1, s s « * K N ) .
Kluczami (K1, •,,, KN) włączane są źródła prądu*
Prąd (I) będący sumą prądów (11, i.*» IN) wymu
sza na rezystorzt (R) umiesi-czonys w pętli ujeia**
nego sprzężenia zwrotnego wzmacniacza operacyj"
nego (W) napięcie (W), które jest proporcjonal
ne do wartości wilgotności względnej,
(3 zastrs:cżt-t;iw)
4 (51)

G01N

A1

(21)

256213

(22) 85 11 04

(71) Instytut Gospodarki Magazynowej- Poznań
(71) Korzeniowski Andrzej, Puciatycki Krzysz
tof, Kasłocha Stefan, Bendel Albin
(54) Układ do pomiaru czasu i czestotliwosci
wystepowania zawilgocenia powierzchni
magazynowych wyrobów oraz kondensacji
pary wodnej z powietrza w pomieszczeniach
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia układu umożliwiającego kontrolę i ciągłą
rejestrację stanu zawilgorenia pomieszczeń m a 
gazynowych i przechowywanych wyrobów itp«, jak
również testowanie zdolności ochronnej nowych
konstrukcji opakowań transportowych, kontene
rów ltd.
Układ wyposażony jest w czujnik (1) zawil
gocenia powierzchni, połączony z elementem
progowym ( 2 ) , którego wyjście połączone jest
z jednym wejściem bramki (3) NAMD. TJo drugiego
wejścia bramki (3) przyłączony jest licznik
programowy ( A ) , sprzężony z blokiem czasowym *
\5)m Wyjście bramki (}) połączono jest z monowibrarorem (6) sterującym elektromechanicznym
licznikiem ( 7 ) , zliczającym czas zawilgocenia.
Wejście monowibratora (") połączona jest z

4 (51)

G01N
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(22) 86 11 17

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budow
nictwa Inżynieryjnego "Hydrobudowa",
Warszawa
(72) Płocharski Henryk, Płocharska Elżbieta
(54) Urządzenie do pobierania próbek wody
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji urządzenia umożliwiającego po
bieranie próbek wody z różnych środowisk, pra
cującego sprawnie w różnych warunkach terenowych.
Urządzenie zawiera komorę (1) rozdzieloną
na dwie części przegrodą (2)« Dolna częśó komo
ry (1) wyposażona jest w element filtracyjny (4).
Komora (1) połączona jest z przewodem (6), za
pośrednictwem którego wytwarzane jest w komorze
(1) podciśnienie, oraz z przewodem (8), odpro
wadzającym wodę z komory (1) na zewnątrz. W prze
grodzie (2) usytuowany jest zawór zwrotny (3),
umożliwiający przepływ wody jedynie od dolnej
do górnej części komory (1).
(7 zastrzeżeń)

poleczony jest z zasilaczem (3) i sterowany ze
wzmacniacza błędu (2), którego jedno wejście
je.jt pośrednio połączone z wyjściem układu wy
konawczego (1). Wyjście zasilacza (3) połączone
jest z wejściem układu synchronizacji (4), a jo
go wyjście połączone jest z wejściem zerującym
integratora (5) sterowanego z wyjścia kompara
tora (6). Wyjście integratora (55 dołączone jest
do wejścia układu formującego (7), w którym for
mowany i regulowany jest żądany kształt napięcia
zmiennego» Wyjście Układu formującego (7) do
łączone jest do jednego z wejść układu cumujące
go (8), którego drugie wejście połączone jest z
wyjściem zasilacza Î3). Wyjście układu sumują
cego (8) jest dołączone do Wejścia odniesienia
wzmacniacza błędu (2).
(1 zastrzeżenie)

4 (51)

G01R

A1 (21) 256140

(22) 85 11 07

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
(72) Kuchta Jerzy, Rzepa Henryk
(54) Sposób pomiaru charakterystyk prądowo

4 (51)

G01R

A1 (21)

256133

(22) 85 11 06

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
(72; Kuchta Jerzy, Rzepa Henryk
(54) Charakterograf tranzystorów
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia urządzenia do szybkiego i automatycznego
wykreślania i pomiaru charakterystyk prądowompięciowych tranzystorów lub przyrządów pół
przewodnikowych,
Charakterograf tranzystorów, w którym sto
sowana jest impulsowa metoda pomiaru charakte
rystyk prądowo-napięciowych, charakteryzuje się
tym, że do obwodu pomiarowego mierzonego przy
rządu (S) dołączony jest generator napięcia
analizującego (A) wytwarzający przebieg pomia
rowy o takim 'kształcie, że w zakresie małych
wartości napięcia następują wolne zmiany war
tości chwilowej napięcia, natomiast.ze wzrostem
.napięcia jeno zmiany sa coraz szybsze, uzysku
jąc maksymalną szybkość zmian przy wartoáci
chwilowej napięcia równej amplitudzie napięcia
a rial i żujące go. Układ wykonawczy (1) dużej mocy

napięciowych przyrządów półprzewodnikowych,
zwłaszcza tranzystorów
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia nowego sposobu pomiaru charakterystyk, w
którym minimalizowane są pętlowe zniekształce
nia typu pojemnościowego i termicznego w szero
kim zakresie mocy stratnej»
Sposób pomiaru charakterystyk prądowo-na
pięciowych przyrządów półprzewodnikowych zwłasz
cza tranzystorów, w którym do obwodu pomiarowego
mierzonego przyrządu doprowadza się napięcia
«analizujące, podawane również na jeden z torów
odchylania rejestratora XY oraz napięcie pro
porcjonalne do prądu płynącego przez mierzony
przyrząd półprzewodnikowy podawane na drugi tor
odchylania rejestratora XY, charakteryzuje się
tym, że do obwodu pomiarowego badanego przyrzą
du półprzewodnikowego podaje się napięcie ana
lizujące ó takim kształcie, że w zakresie małych
wartości napięcia następują wolne zmiany napię
cia analizującego, a ze wzrostem napięcia jego
zmiany są coraz szybsze, uzyskując maksymalną
szybkość zmian przy napięciu równym amplitudzie
napięcia analizującego, W sposobie najkorzystniej
jest stosować napięcie analizujące w postaci
odwróconej dwupołówkowo prosotowanej fali sinu
soidalnej ze składową stałą równą amplitudzie
składowej zmiennej, co wyrażając matematycznie
opisuje równanie:
u
a ( t ) * U A i 1 " /sin^t/)»
gdzie: u ą (t) - wartość chwilowa napięcia ana
lizującego,
U. - amplituda napięcia analizującego,
OJ« 2 T f - pulsacja przebiegu analizu1
jącego o częstotliwości i « ffr, a T
jest jego okresem
t - czas
(2 zastrzeżenia)
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co wy cii dekad Liczących (DL6, DL5. Dl/f) układu
generacji impulsów brakujących (1). Połączenia
te są wykonane w kolejności od wyjść" pierwszego
przerzutnika (PR1) rejestru przesuwnego (3),
które
są połączone z wejściami końcowej deka
dy (DL6) Układu.generacji impulsów bfamkujących
(i), do wyj^ć ostatniego przerzutnika (PR'3) re
jestru przesuwnego (3), które są połączone z
wejściami dekady liczącej (DL4)» z której wypro
wadzone są Impulsy o najkrótszym czasie bram
ko waru a »
Drugie wejścia iloczynowe
zerujące (Ro)
1
i ustawiające w pozycję "9 * (R Q ) końcowych de
kad liczących (DL6, DL5, DLA) wraz z wejściami
ustawiającymi w pozycję "9" ( R Q ) poprzedzają
cych je dekad liczących (DLI, DL2, DL3) Układu
generacji impulsów bramkujących li) są połączone
z wyjściem zerującym (Z).
(1 zastrzeżenie)
A (51)
4 (51)

G01R

A2 (21) 260703

(22) 86 07 17

(71) Zakład Opracowań i Produkcji Aparatury
Naukowej "ZOPAN", Warszawa
(72) Błuś Stanisław, Jędrasik Janusz
(54) Układ automatyki licznika częstotliwości
zwłaszcza w generatorze sygnałowym
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia
czasu przygotowawczego i zapewnienia warunków
prawidłowego pomiaru w okresie pierwszego impul
su bramkującego licznika przy automatycznym do
borze zakresu dla cyfrowego pomiaru częstotli
wości, zmieniającej się w szerokim zakresie i
z dużą częstością, zwłaszcza przy współpracy z
programowanym generatorem sygnałowym.
Układ ma rejestr przesuwny (3) o."n-1"
przerzutnikaeh (PR1, PR2, PR3) dla wyboru "n"
czasów bramkowania oznaczających dziesięcio
krotnie różniące się zakresy pomiarowe, genero
wanych w układzie generacji impulsów bramkują
cych (1) i wybieranych przy pomocy selektora
impulsów (2) sterowanego z rejestru przesuwne
go (3).
Wyjścia proste (Q) poszczególnych przerzutnlków (PR1, PR2, PR3) rejestru przesuwnego (3)
są połączone z jednymi z dwu iloczynowych wejść
zerujących (Ro)/ natomiast wyjścia zanegowane
(u) tych przerzutnJków są połączone z jednymi z
dwu wejść ustawiających w pozycje. "y M (R«) koń-

G01V

Al (21) 256322

(22) 85 11 18

(71) Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa
(72) Kurcz Andrzej, Norek Henryk
(54) Urządzenie do przeprowadzania pomiarów
paremetrów drgań sejsmicznych
(57) Celem wynalazku jest opracowanie konstruk
cji urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie
pomiarów takich parametrów drgań sejsmicznych
,1aks wektor przemieszczenia, prędkość oraz przy
spieszenie,.

Urządzeni* składa się z zestawu sond geofonowych, z których każdą zawiera trzy geofony
umieszczone w ten sposób, że ich osie symetrii
są wzajemnie do siebie prostopadłe, przy czym
każdy geofon (1) połączony jest ze pomocą d'u
żył wielożyłowego kabla sejsmicznego (2) z wej
ściem symetrycznego wzmacniacza różnicowego (3),
którego wyjście połączone jest z wejściem ukła
du całkującego (k) oraz Z wejściem układu róż
niczkującego (5). Z kolei, wyjściai wzmacniacza
różnicowego (3), układu całkującego (4) oraz
układu różniczkującego (5) poprzez przełącznik
analogowy (6) połączone są z wejściem wzmacnia
cza końcowego (7), którego symetryczne wyjście
łączy się bezpośrednio z wejściem dowolnej apa
ratury sejsmicznej,
(1 zastrzeżenie)

4 (51)

G03C

A1 (21) 256395

(22) 85 11 22

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
{72} Czichon Herbert, Czichon Maria, Kurowska
Helena, Kamińska Marianna, Ćwienk Marian,
Krypczyk Eugeniusz, Bartnicki Władysław,
Orłowski Adam
(54)Roztwór kopiowy do wytwarzania warstw
fotoutwardzalnych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa*ti. roztworu kopiowego, z którego można otrzyii',: £ v»urstwy fotouiwardzałne o zwiększonej trwaRoztwój Kos iowy do ^ytw^rzanij warstw fotoutwar-,j'^alnyci; zawiera ^-25;* wagowych chlorku.
si..-i czanu, fosforanu, siarczono—fosforanu, flu>ranu, ro.-ianku, p-toluenosulfonlanu lub
'"<li cl;16roc i-l.owfej dwuazoniowc-j żywjcy ewufeny-

NR
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loamino-fenołowo-formaldehydowej i 0,5-1050 wa
gowych mocznika, tiomocznika, kwasu mrówkowego,
octowego, mlekowego, cytrynowego, winowego, ami
no sulfonowego, siarkowego, fosforowego lub chlo
rowodorowego oraz 70-95% wagowych alkoholu ali
fatycznego o W i atomach węgla w cząsteczce i
0-95$ wagowych rozpuszczalnika. (2 zastrzeżenia)
4 (51)

C05D
C07B

A1 (21)

255402

(22) 85 09 16

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Su
rowców Chemicznych "Chemkop", Kraków
(72) Gardeła Andrzej, Cnot Witold, Korczyński
Adam, Maciejewski Andrzej, Michalski Maciej,
Zawadzki Jerzy
(54) Sposób dozownia elektrolitycznie wytworzo-
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czy en, zespół stopowania sygnalizacją alarmową
oraz zespół rejestracji. Zespoły pomiarowe za
wierają czujniki temperatury (CT) 1 wilgotności
względnej (CW), połączone z przetwornikami, od
powiednio (P1 i P2), ich sygnałów. Wyjścia tych
przetworników połączone są z wejściami odrębnych
zespołów progowych, których wyjścia połączone są
z wejściami zespołów sterowania przekaźników wy
konawczych oraz zespołu sterowania sygnalizacją
alarmową. Zespół progowy każdego z mierzonych i
sterowanych parametrów powietrza stanowi dwuczło
nowy blok"porównania (BP1, BP2), którego każdy
człon zawiera komparator napięcia sprzężony ze
zmiennym rezystorem nastawy wartości progowej
odpowiednio górnej (RPG) i dolnej (ftPD). Zespół
sterowania sygnalizacją alarmową zawiera układ
logiczny z pamięcią (ULP) sterujący diodami ele
ktroluminescencyjnymi sygnalizacji optycznej
(D1 i D2) oraz blokiem sterowania alarmu ogólne
go (SAO).
(2 zastrzeżenia)

nego chloru z szybkosci skorelowania z
przebiegiem reakcji chlorowania i/lub
utleniania
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu umożliwiającego wyeliminowanie ko
nieczności magazynowania i transportowania cie
kłego chloru.
W sposobie według wynalazku chlor gazowy wy
twarzany wNslekbrolizerze (1) doprowadza się do
reaktora (2) z szybkością równą szybkości prze
miany chloru w reaktorze (2). która regulowana
jest za pomocą układu złożonego z przepływomie
rza (3) i analizatora (4) sprzężonych z prze
twornikiem analogowo-cyfrowym (:>) i mikroproce
sorem (6), sterującym regulatory natężenia prą
du (7) i przepływu solanki (8). (2 zastrzeżenia)

4 (51)

G05F

A1 (21) 256152

(22) 85 11 08

(71) Politechnika Śląska, Gliwice
(72) Ermel Marek, Kolka Henryk, Cygankiewicz
Dariusz, Morkowski Jan
(54) Układ regulatora dwupołożeniowego, zwłaszcza
dla stabilizatora impulsowego
(57) Przedmiotem wynalazku jest układ regulatora
dwupołożenlowego, który bez pogorszenia spraw
ności i w sposób całkowicie niezależny od para
metrów filtru wyjściowego steruje pracą samooscylującego stabilizatora impulsowego.
W układzie według wynalazku wejście układu
kształtowania przebiegu liniowego (UKPL) jest
połączone z wejściem filtru dolnoprzepustowego
(FDP), którego wyjście będące wyjściem (Wy) sta
bilizatora impulsowego jest połączone z wejściem
4

(51)

G05D

A1 (21)

256214

(22) 85 11 04

(71) Instytut Gospodarki Magazynowej,, Poznań
(72) Korzeniowski Andrzej., Puciatycki Krzysztof,
Masłocha Stefan, Bendel Albin
(54) Wielokanałowy sterownik temperatury i wil-

gotności względnej powietrza, zwłaszcza
w pomiesczeniach magazynowych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia wielokanałowego sterowniki temperatury .1
wilgotności względnej powietrza, zapewniającego
pomiar, kontrolę i sterowanie obu parametrów w
aowolnif wybranym miejscu pomiarowym,
Sterownik temperatury i wilgotności względ
nej powietrza zawiera w każdym 4:male zespoły
pomiarowe temperatury i wil oŁno.'ci względnej,
zespoły progowe przekroczeni.. wartości
granicz
nych, Zespoły sterowani o przeKrj:f.n*ikó.. ir/koniw-
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dzielnika napięcia (DN), którego wyjście jest
dołączone do węzła sumacyjnego (WS1) wraz z wyj
ściem układu kształtowania przebiegu liniowego
(UKPL). Sygnał z węzła (WS1) jest podawany na
wejście odwracające fazę komparatora (KOM).
(1 zastrzeżenie)
4 (51)

G05G
G01B,

A1 (21) 255457

(22) 85 09 20

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Grodzka-Antoszkiewicz Irmina, Kowalski
Andrzej
(54) Manipulator do orientacji elementu elektro
nicznego, zwłaszcza światłowodu
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia lekkiej konstrukcji manipulatora umożliwia
jącego łatwe i precyzyjne przesuwanie światło
wodu oraz pewne jego uchwycenie.
Manipulator do orientacji elementu elektro
nicznego, wyposażony w łoże (2) do mocowania
światłowodu (1) i korpus (5), ma pomiędzy ło
żem (2) i korpusem (5) układ dwóch dźwigni o
kształcie litery""L" każda, których kierunek
ramion leży w płaszczyźnie prostopadłej do osi
orientowanego światłowodu (1). Dźwignia (3), na
której krótszym ramieniu usytuowane jest łoże
awiallowodu (1), umocowana jest swym krótszym
ramieniem wahliwie na przegubie (6) znajdującym
się w punkcie przecięcia ramion dźwigni podtrzy
mującej (4), której koniec krótszego ramienia
zamocowany jest wahliwie w korpusie (5) manipu
latora. Końce dłuższych ramion obydwu dźwigni
(j, U) wsparte są o drobnozwojne pokrętła regu
lacyjne (8, 9) osadzone w korpusie (5).
(4 zastrzeżenia)

4 (51)

G06F

A1 (21) 255169

(22) 85 08 29

(71) Instytut Technologii Elektronowej, War
szawa
(72) Krzyżanowski Zbigniew, Kuncewicz Wiktor,
Bronowani Sławomir, Chachulski Maciej
(54) sposób sterowania mikrokomputerem jednostrukturowym i układ mikrokomputera do
stosowania tego sposobu
(57) Sposób sterowania Według wynalazku polega
na tym, że w trakcie pierwszym (Tl) cyklu ma-
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szynowego wykonuje się, zależnie od stanu progra
mu i stanu mikrokomputera, inkrementację zawarcońci rejestru licznika uniwersalnego (TIMO) ora;:
w przypadku wykonywania rozkazów pobierających
dane, pobranie słowa z pamięci danych adresowa
nej za pomocą wskaźnika danych, utworzonego jako
kombinacja jednego z dwóch rejestrów (>C0, X1 )
adresowania wierszy i jednego z dwóch rejestrów
(YO, Y1) adresowania kolumn, przy czym dla Częś
ci rozkazów operację uzupełnia się równoczesną
inkrementneją aktualnie wykorzystywanego rejes
tru (X0, X1), a w trakcie -drugim (T2) dokonuje
się inkrementacji adresu kolejnego słowa pamię
ci programu w przypadku, gdy w trakcie aktualnie
wykonywanego cyklu maszynowego z pamięci progra
mu pobierane jak słowo, zaś w pozostałych przy
padkach operację pobrania danej z pamięci danych
z uwarunkowaniem, adresowaniem i uzupełnieniem
jak w takcie pierwszym (T1), a w takcie trzecim
(T3) wykonuje się, zależnie od stanu programu i
mikrokomputera, inkrementację zawartości drugie
go licznika uniwersalnego (TIM1) oraz w przypad
ku wykonywania rozkazów zapisujących dane, ope
rację zapisu danej do pamięci danych z adresowa
niem uzupełnieniem jak w takie pierwszym (T1).
Układ mikrokomputera jednostrukturowego,
charakteryzuje się tym, że ma zintegrowany w po
staci pamięci RAM zespół rejestrów, którego 4
wiersze są kolejnymi rejestrami stosu liczników
rozkazóv.' (PC0-PC3), gdzie licznik oznaczony nu
merem zero PCO jest licznikiem rozkazów dla ze
rowego zagłębienia stosu, a każdy z pozostałych
dwóch wierszy dzieli się na rejestr licznika
uniwersalnego (TIMO,, TIK1 ) oraz rejestr części
wskaźnika adresowania danych (X0, X1) mające
niezależnie linie wybierające, zaś linie bitów
zespołu rejestrów połączone są z uniwersalnym
inkrementerem (INC), który w przypadku współpra
cy z licznikiem programu (PC0-PC3) ma długość •
równą długości tego licznika, a w przypadku
współpracy z licznikiem uniwersalnym (TIMO,
TIM1) i jednocześnie rejestrem części wskaźnika'
adresowania danych (X0, X1) ma postać dwóch nie
zależnych inkrementerów, każdy o długości odpo
wiedniego rejestru,
{4 zastrzeżenia)

( 3 5 2 ) 1987
4 (51)

G08G

A1 (21) 262859
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(22) 86 12 08

(71) instytut Łączności, Warszawa
(72) Kwasiżur Jan

do obudowy (1) poniżej tego ramienia. Wynalazek
znajduje zastosowanie w szczególności w apara
tach zapisujących i/lub odtwarzających infor
macje z taśmy magnetycznej.
{? zastrzeżenia)

(54) Układ i sterowania przełączeniem łączników
elektrycznych prądu zmiennego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ooracowanla*układu zabezpieczającego styki łączników
elektrycznych przed erozją elektryczną, znajdu
jącego szczególnie zastosowanie w drogowej syglalizacji śwj etlne j.

Układ wyposażony jest w przerzutnik (K)
typu Dt którego wyjście (Q) jest dołączone do
nierwszego iloczynu logicznego (B1) połączonego
poprzez diodę (D1) z częścią uzwojenia (TR1)
transformatora sieciowego i przez diodę (D3)
•& wejśolem zegarowym (wet) układu sterowania
(US)» Wyjście (Ct) jest dołączone do drugiego
iloczynu logicznego (B2) połączonego poprzez
diodę" (D2) Z częścią uzwojenia (TR2> transfor
matora sieciowego 1 przez diodę (E)4) z wejściem
zegarowym (wet). Przerzutnik (K) ma wyjście (Q)
połączone z wejściem danych (weD), a wejście
zegarowe (CL) połączone z układem cyfrowym (UCs),
(1 zastrzeżenie)

4 (51)

G11C
G01R

A1 (21) 256255

(22) 85 11 14

(71) "KON-POL" Spółdzielnia Pracy Doradców
Gospodarczych, Warszawa
(72) Lewandowski Mirosław, Kalinowski Andrzej,
Skolimowski Marek
(54) Układ pamiętający do oscyloskopu

4 (51)

G11B

A1 (21) 256199

(22) 85 11 12

(71) Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki
"MERAMAT", Warszawa
(72) Chrzanowski Andrzej
(54) Urządzenie do automatycznego zamykania
i otwierania otworu obudowy
(57) Wynalazek rozwiązuje problem autoraatyczney<- zamykania i otwierania otworu obudowy, przy
jednoczesnym z- aezpieczeniu zamknięcia tego otwou v przypadku istnienia przeszkody.
Urządzenie zawiera szybę (3), uszczelkę
(•V;, czujnik bezpieczeństwa (&}, listwę bez
pieczeństwa (7), silnik elektryczny (9) przesu
wająca pośrednio szybę (3), czujnik zamknięcia
(j?) szyby (3) 1 czujnik otwarcia (18) szyby (3).
!4\ v>\tle .silnika (9) jest osadzona śruba (10).
la gwint śruby (10) jest nakręcona nakrętka (11)
zabezpieczona przed-obrotem w otworze dźwigni
nierównoraraiennej (12). Koniec ramienia długie
go dźwigni (12) jest połączony ze sprzęgłem
rn-zeciążeniowyra (i/*, 15) osadzonym na dolnej
krawędzi szyby (3). Co końca ramienia krótkiego
dźwigni (12) jest przymocowana sprężyna naciągo
wa (16), której drugi koniec jest przytwierdzony
do obudowy (1). Czujnik zamknięcia (17) szyby
(?) jest przytwierdzony do obudowy (1) powyżej
1 nienia Iługiego dźwigni (12), zaś czujnik
otworzeni? (18) szyby (3) jest przytwierdzony

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ modulato
ra delta współpracujący z pamięcią cyfrową, pa
miętający sygnał analogowy i pozwalający na wy
świetlenie tego sygnału na ekranie oscyloskopu,
mający zastosowanie zwłaszcza w cyfrowej przy
stawce pamiętającej do oscyloskopu.
W układzie według wynalazku pomiędzy układ
przerzutnika (D), a układ całkujący (UC) włączo
ny jest układ bramkujący (Br1), umożliwiający
współpracę układu całkującego z pamięcią w pro
cesie odczytu danych z pamięci. (1 zastrzeżenie)
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DZIAŁ !1
ELEKTROTECHNIKA
4 (51)

H01J

A1 (21) 254809

(22) 85 07 31

(79) Kliche Michał, Łódź
(54) Sposób regeneracji lamp kineskopowych i lamp
odbiorczych RTV oraz przyrząd do stosowania
tego sposobu
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie regeneracji
lamp przeprowadzanej w stosunkowo krótkim czasie
w sposób prosty, bezpieczny i zapewniający pracę
zregenerowanej lampy przez okres co najmniej 10
tysięcy godzin.
Sposób polega na tym, ze na szyjkę lampy na
kłada się elektromagnes z odpowiednio nawinięty
mi i połączonymi czterema cewkami, na które po
daje się niewielkie napięcie zmienne, następnie
elektrody lampy pobudza się impulsami prądu wi
rowego. Katoda - siatkę pierwszą pobudza się
impulsami, które są przesunięto o kąt 3T w sto
sunku do impulsów pobudzających siatkę drugą siatkę trzecią lampy. Przyrząd zawiera dwa ge
neratory (3, 4)» które połączone są z układem
kształtowania impulsów (5), który połączony jest
z układem sterowania (6). Elektromagnes (8) po
łączony jest z układem sterowania (6) oraz z
układem zasilającym (1);
(3 zastrzeżenia)

żeniu 10-305Ś, w temperaturze pokojowej, potem
płucze wstępnie w wodzie dejonizowanej, a nas
tępnie płucze w wodnym roztworze kwasu octowego
CHUCOOH o stężeniu 5-15#» po czym następuje wy
płukanie w wodzie dejonizowanej, kontrola wytra
wienia i usunięcia warstwy rezystu.
(1 zastrzeżenie)
4 (51) H02H

H01L

A1 (21) 256367

(22) 85 11 21

(71) Instytut Technologii Elektronowej, War
szawa
(72) Murawski Wojciech
(54) Sposób kształtowania geometrii cienkich
warstw tlenku glinowego Al2O3
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu charakteryzującego się bardzo dobrą
powtarzalnością oraz wiernością odwzorowania mas
ki metodą fotolitografii na płytce półprzewod
nikowej.
Sposób kształtowania geometrii cienkich'
warstw tlenku glinowego AłgO., pole-,' na tym, że
po wygrzaniu płytki w temperaturze 150-200°C,
trawi\ si,<> warstwę tlenku glinowego AlgO, w wod
nym roztwór::" wodorotlenku pol aa..a;-o KOM o stę

(22) 85 11 08

(71) Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego,
Tarnów
(72) Jasiak Henryk, Potempa Zbigniew
(54) Układ sygnalizacji l/lub blokady
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia układu sygnalizacji i/lub blokady, który re
agowałby tylko na określone zmiany procesu tech
nologicznego, a nie reagował na zakłócenia wy
stępujące w sieci zasilającej..
W układzie według wynalazku kondensator (C)
jest połączony z przekaźnikiem (P) poprzez nor
malnie zwarte styki sygnalizatora (SG).
(1 zastrzeżenie)

4 (51)

4 (51)

A1 (21) 256181

H02H
H02J

A1

(21) 256225

(22) 85 11 11

(71) Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych,
Biuro Projektów Górniczych, Katowice
(72) Kluską Zbigniew
(54} Układ dodatkowej rozdzielnicy elektroenegetycznej średniego napięcia,zasilanej z transformatora WN/SN przed skutkami
zwarć
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia układu ochrony rozdzielnicy średniego napię
cia, do wyłączania zaistniałego zwarcia nawet
wówczas, gdy nastąpi całkowity zanik napięcia po
mocniczego prądu stałego.
W układzie według wynalazku w obwód prądowy
przekładników (Tl 1 i T1.5) jest włączone zabezpie
czenie nadprądowe, składające się z cewek prądo
wych przekaźnika nadprądowego (K33) i dwóch prze
kaźników pomocniczych (K41 i KA2) działających
na wyłączenie wyłącznika (0) rozdzielnic/ za po
mocą wyzwalaczy prądowych (0/CW2 1 G / C o ) . Człon
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czasowy, zestyki "bezzwłoczne i zwłoczne (K53) są
zasilane pomocniczym napięciem prądu stałego roz
dzielnicy średniego napięcia. (1 zastrzeżenie)
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którego wyjścia łączą aię z rejestrem (8) za
wierającym pamięciowe elementy (9), sterujące
łącznikami (3), które łączą kondensatory (4)
kompensacyjnej baterii (5) z elektroenergetyczna
n
siecią (1).
Układ regulacji mocy biernej według wyna
lazku jest szczególnie przydatny do kompensacji
mocy biernej w elektroenergetycznej sieci zasi T
łającej odbiorniki o charakterze indukcyjnym.
(3 zastrzeżenia)

(71) Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn
Elektrycznych "Kornel", Katowice
(72) Lubina Michał, Roch Piotr, Słaboń Małgorzat.
(54) Obwód magnetyczny stojana maszyny prądu
stałego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia takiej konstrukcji obwodu magnetycznego sto
jana, która pozwoliłaby na zmniejszenie materia
łochłonności i pracochłonności wykonania.
Obwód magnetyczny stojana ma jarzno (1) bie
gunów głównych (3, 3) częściowo lite i częścio
wo bł&chowane lub całkowicie lite. Cześć blachowaną stanowi zespół bieguna głównego Ć3) spakietowany z wykrojów blach będących korzystnie jed
nym elementem, w którym dwa sąsiednie bieguny
komutacyjne (2) mają jedno^wspólne jarzmo; Jarz
mo biegunów głównych (3, 3') oddzielone może być
od jarzma biegunów komutacyjnych (2) np. szcze
liną^ powietrzną lub materiałem nieferromagnetycznym.
(4 zastrzeżenia)

4(51)

H02J

A1

(21)

256269

(22) 85 11 13

(71) Zakłady Płyt Wiórowych, Wieruszów
(72) Brudny Adam, Juszczak Zenon, Tomalkiewicz
Bogdan
(54) Automatyczny przełącznik baterii kondensa
torów statycznych do kompensacji mocy
biernej .
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia układu o prostej budowie, dużej niezawod
ności działania, pozwalającego na skrócenie cza
su sterowania baterią kondensatorów statycznych.
Układ ma bezpośrednio do elektroenergetycz
nej sieci (1) włączony przetwornikowy miernik
-(6) mocy biernej, sprzężony z komparatorem (7),

4(51)

H02K
A1 (21) 256085
(22) 85 11 04
H01R
(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
(72) Muszałski Zbigniew, Rafalski Wojciech
(54) Szczotka kondensatorowa ze zwiększoną
stabilnością pojemności do maszyn ele
ktrycznych

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienia opracowa
nia szczotki kondensatorowej ze zwiększoną sta
bilnością pojemności do maszyn elektrycznych,
mającej duży współczynnik tłuinienności i małą
sprężystość postaciową, wykazującej obciążalność
prądową zbliżoną do obciążalności konwencjonal
nych szczotek metalo-graiitowych.
Szczotkę kondensatorową stanowi wielowar
stwowy twór geometryczny o stałej postaci, zwłasz-
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cza prostopadłościan foremny, składający się z
trwale ze sobą połączonych przez sprasowanie
i/lub spieczenie licznych na przemian względem
siebie ułożonych i korzystnie równych co do pod
stawowego wymiaru grubości warstw izolacyjnych
materiału o dużej rezystancji (1) i warstw przewodzących materiału o małej rezystancji (2).
Warstwa przewodząca (2) jest sporządzona ze spie
ku sproszkowanego materiału metalicznego i/lub
węglopodobnegd, a warstwa izolacyjna (1), jest
sporządzona ze spieku sproszkowanego materiału
niemetalicznego, przewodzącego prąd elektryczny.
Wysokość warstwy przewodzącej (2) nie wypełnia
całej wysokości (r) szczotki, lecz jest od niej
mniejsza i utrzymywana w przedziale od 2/3 do
3/4 tej wysokości licząc od krawędzi powierzchni
ślizgowej szczotki. Warstwy przewodzące są tak
rozmieszczone, że co druga warstwa przewodząca
(2) sięga do powierzchni ślizgowej szczotki, a
co druga do górnej powierzchni szczotki. Warstwy.
przewodzące (2), które nie sięgają do tejże po
wierzchni ślizgowej szczotki, są w pobliżu gór
nej powierzchni szczotki zwarte metalowym nitem
(3) mocującym trwale w połączeniu galwanicznym
linkę (4; przewodzącą prąd bezpośrednio bądź za
pośrednictwem metalowej nakładki. Nit jest w ta
ki sposób przeprowadzony, że warstwy przewodzą
ce (2) sięgające do powierzchni ślizgowej szczot
ki nie dotykają doń. Wszystkie warstwy szczotki
są usytuowane równoległe do kierunku (K) prze
pływu prąau płynącego przez szczotkę.
(3 zastrzeżenia)
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przewodzącego prąd elektrycznym Wszystkie warstwy
szczotki są usytuowane równolegle do kierunku
przepływu prądu płynącego przez szczotkę. Elas
tyczna linka (3) wiodąca prąd jest umocowana do
szczotki trwale nierozłącznie za pomocą metalo
wego nita (4), zwierającego ze sobą wszystkie
warstwy szczotki i/albo nakładki metalowej spa
jającej i zwierającej ze sobą wszystkie warstwy
szczotki i
(3 zastrzeżenia)

4 (51)

H02K
H01R

A1 (21)

256087

(22) 85 11 04

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
(72) Muszalski Zbigniew, Rafalski Wojciech
4 (51)

H02K
H01R

A1 (21) 256086

(22) 85 11 04

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
(72) Muszalski Zbigniew, Rafalski Wojciech,
Wilk Andrzej
(54) Szczotka warstwowa do maszyn elektrycznych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia szczotki warstwowej" do maszyn elektrycznych
o zwiększonej pojemności elektrycznej, o dużym
współczynniku tłumienności i o małej sprężystoś
ci postaciowej, mającej obciążalność prądową
zbliżoną do obciążalności konwencjonalnych szczo
tek, me fcalo-grafitowyeh.
Szczotkę warstwową stanowi wielowarstwowy
twór geometryczny o stałej postaci, zwłaszcza
prostopadłościan foremny, składający się z trwa
le ze sobą' połączonych przez sprasowanie, i/lub
spieczenie licznych naprzemian względem siebie
ułożonych, korzystnie równych co do grubości
warstw materiału o dużej, rezystancji (1) i warstw
materiału o małej rezystancji (2). Warstwa ma
teriału o małej rezystancji (2) jest sporządzona
ze spieku sproszkowanego materiału metalicznego,
natomiast warstwa materiału o dużej rezystancji
(1), będąca jednocześnie również warstwą zew
nętrzną obu stron szczotki, jest sporządzona ze
spieku sproszkowanego materiału niemetalicznego

(54) Szczotka warstwowa do maszyn elektrycznych
o zwiększonej indukcyjności
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienia opracowa
nia szczotki warstwowej do maszyn elektrycznych
o zwiększonej indukcyjności i o zwiększonej po
jemności elektrycznej oraz dużym współczynniku
tłumienności i małej sprężystości gwarantującej
niezależność jej parametrów elektrycznych w każ
dej partii produkcyjnej, a nadto mającej obcią
żalność prądową zbliżoną do obciążalności kon
wencjonalnych szczotek metalo-grafitowych.
Szczotkę warstwową stanowi wielowarstwowy
twór geometryczny o stałej postaci, zwłaszcza
prostopadłościan foremny składający się z trwale
ze sobą połączonych przez sprasowanie i/lub spie
czenie licznych na przemian względem siebie uło
żonych, korzystnie równych ćo do podstawowego
wymiaru grubości warstw izolacyjnych o dużej re
zystancji (1) i warstw przewodzących o małej
rezystancji (2)i Warstwa przewodząca (2) jest
sporządzona ze spieku sproszkowanego materiału
metalicznego, natomiast warstwa izolacyjna (1)
ze spieku sproszkowanego materiału niemetalicz
nego przewodzącego prąd elektryczny; Wszystkie
warstwy są usytuowane prostopadle do kierunku
płynącego przez szczotkę prądu. Zarówno powierz
chnia każdej warstwy przewodzącej (2), jak i war
stwy izolacyjnej (1) nie wypełnia sobą całej po
wierzchni szczotki określonej ilorazem jej dłu
gości (t) pomnożonej przez szerokość (a), lecz
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jest zmniejszona o Wielkość sektorowego wycinka
powierzchni, określonego ilorazem połowy dłu
gości (t) pomnożonej przez połowę szerokości (a)
szczotki. Warstwy są w taki sposób względem sie
bie zestawione, że stykają się ze sobą odpowied
nimi sektorowymi wycinkami powierzchni t/2 x a/2
realizującymi solenoidalną drogę przepływu prądu
przez szczotkę,
•Górna nie przylegająca do powierzchni śliz
gowej kolektora warstwa (4) szczotki, ma grubość
nie mniej jak dwukrotnie większą od podstawowego
wymiaru grubości (g) warstwy izolacyjnej lub
przewodzącej. Jest ona sporządzona ze spieku
sproszkowanego materiału metalicznego i/lub wę«
glopodobnego oraz zawiera otv/ór (3) trwałego gal
wanicznego mocowania linki (5) wiodącej prądi
Jako materiał do sporządzania warstwy izolacyjnej
1 jest użyty proszek grafitowy zawieszony w sub
stancji wiążącej termo lub chemoreaktywnej ko
rzystnie w teflonie, natomiast jako materiał do
sporządzenia warstwy przewodzącej (2) jest \iżyty
proszek miedziany, proszek srebrny lub mieszani
na tych proszków o dowolnym wzajemnym stosunku
procentowymi
(3 zastrzeżenia)

4 (51)

H02K

A1 (21) 256173

(22) 85 11 08

(71) Instytut Elektrotechniki, Warszawa
(72; Życki Zdzisław, Krawczyk Tadeusz, Perza
nowski Witold
(54) Sposób i układ magnetyczny z magnesami trwa
łymi o zwiększonej odporności na wpływy
odmagnesowujace, zwłaszcza do przetworników
elektromechanicznych
(57) Sposób odznacza się tym, że przed umieszcza
niem elementu ferromagnetycznego (3) w przestrze
ni międzybiegunowej magnes trwały (1) poddaje się
impulsowemu magnesowaniu do stanu nasycenia ma
gnetycznego udarem prądowym przyłożonym do uzwo
jenia (6) umieszczonego na czas magnesowania w
otworach (7) usytuowanych w pobliżu magnesu trwa
łego w wierzchołkach wycięcia międzybiegunowego,
po czym w otwory (7) wprowadzą się elementy fe
rromagnetyczne (3), a następnie magnes (1) wyj
muje się z jarzmai
Układ magnetyczny charakteryzuje się tym,
że ma w otworach wykonanych w wycięciach międzybiegunowych, usytuowanych przy wierzchołkach w

4 (51)

H02K

A1 (21) 256129

(22) 85 11 05

(61) "patent 108886"
(71) Zakłady Okrętowych Urządzeń Elektrycznych
i Automatyki "ELMOR", Gdańsk
(72) Biernacki Tadeusz, Wierzchowski Wojciech,
Gościmski Wiesław
(54) Obudowa prądnicy połączonej z silnikiem
napędowym
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zintegro
wania obudowy prądnicy i regulatorem napięcia.
W obudowie według wynalazku umieszczony
jest regulator napięcia (4), zamocowany na pły
cie nośnej (3), osadzonej na tarczy czołowej
(2) za pomocą amortyzatorów gumowych (5). Re
gulator napięcia (4) wraz z płytą nośne (3)
otoczony jest osłoną żebrowaną fb).
(2 zastrzeżenia)
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pobliżu magnesu trwałego, Wypełnionych stopem
aluminium lub tworzywem sztucznym, elementy fer
romagnetyczne o dowolnym przekroju, korzystnie
kołowym i polu pi^zekroju zależnym od wartości
strumienia magnetycznego magnesu.
(2 zastrzeżenia)
4 (51)

H03K

A1 (21) 236100

(22) 85 11 05

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Rosiński Andrzej
(54) Sposób i układ do wytwarzania liniowo ros
nącego napięcia
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu i układu, umożliwiających wytwarza
nie liniowo rosnącego napięcia o bardzo długim
czasie trwania i dużej liniowości*
W sposobie według wynalazku sygnał piłokształny sumuje się przemiennie z dwoma nieza
leżnie generowanymi sygnałami schodkowymi tak,
że w jednym cyklu sygnał piłokształny sumuje się
z jednym sygnałem schodkowym, a sygnał powsta
jący w wyniku sumowania porównuje się z drugim
sygnałem schodkowym stanowiącym sygnał odnie
sienia i w momencie zrównania się wartości tych
sygnałów dokonuje się zamiany funkcji między
sygnałami schodkowymi, w wyniku której w drugim
cyklu sygnał piłokształtny sumuje się z drugim
sygnałem schodkowym przy niezmienionej jego war
tości, a pierwszy sygnał schodkowy przyjmujący
nową wartość staje się sygnałem odniesienia,po
czym w momencie zrównania się-wartości sygnału
powstającego w wyniku tego sumowania z nową war
tością sygnału odniesienia dokonuje się kolejnej
zamiany między sygnałami schodkowymi i rozpoczy
na się następny Jkolejny cykl sumowania i porów
nywania,
W układzie wyjścia dwóch generatorów sygna
łów schodkowych (SI, S2) dołączone są do wejść
dwóch kluczy synchronicznych (K1, K2) mających
po dwa wyjścia, przy czym jedno z wyjść każdego
klucza (K1, K2) połączone jest z wejściem suma
tora (SU) z dołączonym do jego drugiego wejścia
generatorem sygnału piłokształtnego (P), sumują-*
cego sygnał pilokształtny z jednym z sygnałów
schodkowych, zaś drugie z wyjść każdego klucza
(Ki, K2) jest połączone z jednym z wejść kompa
ratora (KO), do którego drugiego wejścia dołą
czone jest wyjście sumatora (SU), podczas gdy
wyjście komparatora (KO) połączone jest z wejściom
układu nastawy (N), którego dwa wyjścia prze
miennie sterujące zmianą wartości sygnałów schod
kowych połączone są z wejściami generatorów
schodkowych, zaś pozostałe dwa wyjścia układu na
stawy (N) połączone są z wejściami sterującymi
wyjściami kluczy (K1, K2) tak, że czynne wyjście
jednego klucza jest dołączone do wejścia sumato
ra podczas gdy czynne wyjście drugiego klucza
jest dołączone do wejścia komparatora.
(2 zastrzeżenia)

4 (51)

H03K

A1 (21) 256265

(22) 85 11 13

(71) Zakłady Techniki Medycznej, Koszalin
(72) Zinka Wiesław
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(54) Układ monowibratora pary impulsów
(57) Przedmiotem wynalazku jest układ monowibra
tora pary impulsów, pozwalający uzyskać pary
Impulsów o określonej przerwie między impulsami,
za pomocą dwóch monowibratorów.
Układ ma monowibrator pierwszego impulsu
(T1), który na swoim pierwszym wyjściu (WY1)
generuje pierwszy impuls z pary oraz równocześ
nie na wyjściu zanegowanym \Wn) analogiczny
impuls lecz zanegowany. Impuls z wyjścia pier
wszego (WY1), poprzez rezystor sterowania (RB),
kluczuje tranzystor kluczujący (TA), który wy
musza rozładowanie kondensatora (CA). Rozłado
wanie ułatwia niski poziom sygnału na wyjściu
zanegowanym ( W Y Y ) . PÓ zakończeniu trwania pier
wszego impulsu tranzystor kluczujący (TA) prze
chodzi w stan zatkania, a kondensator (CA) ła
duje się do uzyskania standardowego poziomu ru
piecia, po czym powoduje wyzwolenie, poprzez
wejście (WE2), monowibratora drugiego impulsu
(T2). Na wyjściu (WY2) pojawia się drugi impuls
z pary. Stała czasowa kondensatora (CA; i rezy
stancji (RA) jego ładowania decyduje o szero
kości przerwy między impulsami pary.
(1 zastrzeżenie)

4 (51)

H03K
H03M

A1

(21)

256308

(22) 85 11 15

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii
Elektrycznej "LUMEL", Zielona Góry
(72) Olencki Andrzej, Pietrzak Arkadiusz
(54) Przetwornik cyfrowo-analogowy
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyelimino
wania błędów przetwarzania powstających przy
zmianie polaryzacji napięcia wyjściowego prze
twornika cyfrowo-analogowego.
Układ złożony jest z szeregowo połączonych:
generatora napięcia przemiennego (G), dzielnika
napięć ważonych (D) oraz z przetwornika napięcia
przemiennego na stałe. Wyjście (PD) generatora
(G) będące źródłem sygnału sterującego kluczami
próbkującymi w czasie dodatniej części napięcia
przemiennego (U1) połączone jest z wejściem ste
rującym klucza próbkującego (KL1) za pomocą klu
cza polaryzacji dodatniej (KD1) i z wejściem
sterującym drugiego klucza próbkującego (KL2)
za pomocą klucza polaryzacji ujemnej (KU2), a w
czasie ujemnej części napięcia przemiennego (U1)
wyjście (PU), generatora (G) jest połączone z
wejściem sterującym klucza próbkującego (KL2)
za pomocą klucza polaryzacji dodatniej (KD2) i
z wejściem sterującym klucza próbkującego (KL1)
za pomocą klucza polaryzacji ujemnej (KU1). Mię
dzy wyjściem dzielnika (D), a wejściami (a) kom
paratorów (K1 i K2) jest włączony rezystor (R1).
Między wejście dzielnika (D), a masą układu jest
włączony transformator (TR), którego początek
i koniec uzwojenia wtórnego są połączone z poten
cjometrem (P), przy czym suwak potencjometru jest
połączony z wejściami (a) komparatorów (K1 i K2)
natomiast środek uzwojenia połączony jest z wyj
ściem dzielnika (D).
(1 zastrzeżenie)
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z parzystą ilością rozmieszczonych wewnątrz,
równomiernie na obwodzie dna, płaskich i niskich
nadlewow (3) o wysokości 1 mra w kształcie syme-*
trycznych figur geometrycznych, do których do
tykają powierzchniami nieprzewodzącymi prądu

4(51)

H05B

A1

(21) 256171

(22) 85 11 07

(71) Politechnika Lubelska, Lublin
(72) Sikora Robert, Tomaszewski Jerzy
(54) Płytka grzejna, do kuchenek i kuchni elektrycznych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia płytki grzejnej, której konstrukcja pozwo
liłaby uzyskać dużą .sprawność energetyczną, rów
nomierną temperaturę na płaszczyźnie nośnej
płytki oraz' dobre dostosowywanie się strumienia
ciepła na płaszczyźnie nośnej płytki do strumie
nia odbieranego od niej przez naczynie,.
Płytka grzejna ma korpus (1) żeliwny w
kształcie płytkiego naczynia cylindrycznego,
z dnem stanowiącym płaszczyznę (2) nośną płytki,

elektrycznego płaskie półprzewodnikowe elementy
(4) nagrzewające, wykonane ze szkła technicz
nego lub materiału ceramicznego w kształcie nad.lewów (3) 5 o wymiarach nieco większych od nad
lewow, pokryte warstwą półprzewodnikowych tlen
ków metali. Na elementy (4) nagrzewające są na
niesione elektrody, jedna od strony zewnętrznej
korpusu (1), druga od strony osi centralnej kor
pusu (1). Do elektrod dotykają styki (5) prądowe
w kształcie blaszek ze stopu Cu i Ki, a do nich
ceramiczne elementy (6) izolacyjne,
(1 zastrzeżenie)

II.

W Z O R Y
DZIAŁ

U Ż Y T K O W E
A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
4 (51)

A01G

U1

(21) 77496

(22) 86 06 05

(71) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa,
Skierniewice
(72) Słowik Kazimierz, Ruszkowski Józef,
Stelmach Krzysztof, Smosna Jolanta
(54) Uchwyt
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt
do stabilizowania położenia nawadniających prze
wodów z osadzonymi w nich kroplownikami lub mi«
nizraszaczami, stosowany w urządzeniach do na
wadniania roślin.
Uchwyt ma postać jednolitego korpusu, w któ
rym są uformowane: w górnej części - dwuczęś
ciowe, ząbkowane oparcie (1) dla przewodu, w
jednym boku - ząbkowana opaska (3), w drugim
boku --szczelina (5), a w dolnej części - płoza
(6). Oparcie (1) ma kształt kołowego łuku.
(1 zastrzeżenie)

4 (51)

A21B

U1 (21) 77748

(22) 86 07 09

(71) "Społem" Centralny Związek Spółdzielni
Spożywców Oddział Wojewódzki, Katowice
(72) Rogosz Jerzy, Szyga Rudolf, Kostka Marian,
Miller Piotr
(54) Piec do wypieku pieczywa
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji pieca wolnostojącego do wypieku
chleba w piekarniach o małej i średniej wydaj
ności wypiekowej.

Piec do wypieku pieczywa ma stalową i bla
szaną obudowę (1) wypełnioną wełną mineralną (2)„
Piec ma dwie komory wypiekowe (3 i 4) umieszczo
ne w kanałach grzewczych (5 i 6 ) , wyposażone w
układ przepustnic do regulacji przepływu gorącego
powietrza z przedziału grzewczego (14), Wewnątrz
komór wypiekowych umieszczone są transportery
taśmowe ^9 i 10) wyposażone w oddzielne napędy
(11 i 12) sterowane z pulpitu'pieca. W dolnej
części znajduje się przedział grzewczy (14), w
którym umieszczone są grzałki elektryczne (18),
wentylator (19) oraz układ zaparowania (13),
który ma połączenie z komorami wypiekowymi (3 i 4)
przez kanał zaparowania (15). W górnej części
pieca zamontowany jest zbiornik wody (22) oraz
kanał (17) do odprowadzania spalin z komór wy
piekowych. Komory wypiekowe zamienięte są drzwicz
kami (24, 25, 26 i 27) nad którymi umieszczone
są okapy (28 i 29).
(2 zastrzeżenia)

4 (51)

A44G

U1

(21) 76173

(22) 85 12 17

(75) Świętochowska Barbara, Łódź
(54) Ozbodna rurka spinająca
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opr« •
cowania ozdobnej rurki, służącej do spinania
lub drapowania tkanin, a także do przytwierdza
nia do ubioru różnych elementów ozdobnych oraz
spinania włosów. Rurka według wzoru ma kształt
ściętego stożka otwartego z dwóch stron i prze
ciętego wzdłuż tworzącej.
(1 zastrzeżenie)
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(54) Biurko dla dzieci
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania biurka z regulowaną wysokością blatu.
Biurko według wzoru ma blat (1), do które
go przymocowany jest na stałe uchwyt regulacyjny
(2) służący do zamocowania śrubami (6 i 7) nóg
(4 i 5) oraz pojemnik na książki (3)» do boku
którego mocowane są śrubami nogi. Uchwyt regula
cyjny (2) ma przelotowe otwory, służące do za
mocowania nóg (4 i 5) za pomocą śrub (6 i 7).
(1 zastrzeżenie)

4 (51) A45F

U1 (21) 77774

(22) 86 07 09

(71) Przedsiębiorstwo "Matex" Spółka z o.o.,
Gdańsk
(72) Górski Ignacy, Boberek Jerzy
(54) Altana turystyczna
(57) Wzór.użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania altany turystycznej o konstrukcji umoż~
iiwiającsj zakładanie lub zdejmowanie dowolnej „
solany*
Altana turystyczna składająca się ze ste
laża w kształcie prostokąta zbudowanego ze skła
danych rurek, umieszczonego na czterech słup
cach i nałożonego pokrowca, charakteryzuje się
tym, że dwa boki (4) prostokąta ma połączone
rozporka (5)» która w połowie swe;' długości ma
pionowy element (6) z grotem (7), podpierający
część (9) dachową pokrowca (2). Część (9) da
chowa pokrowca (2) ma na rogach połączone na
i całe kliny (10) zakończone oczkiem (11) przy
czym wzdłuż boków (12) kliny (10) maią otwory
(13) do mocowania bocznych ścian (14) pokrowca
(2),
(1 zastrzeżenie)

4 (51)

A47B
A47D

U1 (21) 77631

{22) 86 06 26

(71) Pietraszko Antoni, Piotrków Trybunalski

4 (51) A47C U1 (21) 77632
A47D

(22) 86 06 26

(75) Pietraszko Antoni, Piotrków Trybunalski
(54) Krzesło dla dzieci
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opr.icowaai.2 krzesła mającego regulację wysokości
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siedziska oraz wysokości ż kąta nachylenie
oparcia*
Krzesło dla dz-ioci według wzoru ma sie
dzisko (1)» 3c któr%go umocowane są uchwyty re
gulacyjne (2. ;i i 4) przy czym uchwyty regula
cyjne (2 i i) służą do mocowania śrubami (5, 6,
'.'. 3) nóg (9. 10, 11, 12), a uchwyt regulacyjny
('';) służy do umocowania śrubą (17) listew re
gulacyjnych (1o) i (19), które w swej górnej
części połączone są śrubą (20) z oparciem (21),S
:o ż krzesła połączone są drążkiem (13) przy
pónioćj śrub i nakrętek meblowych.
(2 zastrzeżenia)
:
4 (51)

A47G

U1

(21)

78226

(22) 86 09 17

(75) Leśniak Zygmunt, Warszawa
(54)Uchwyt do kieliszka
?

(57) V, ZÓŁ' uży Licowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania uchwytu do kieliszka, umożliwiającego
mocowanie go do naczyń stołowych.

4 (51)

A61J
A61B

U1 (21) 78614

(22) 86 11 12

(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
(72) Bondaryk Krystyna, Witak Mirosław, Deres
Piotr
(54) Urzadzenie do dozowania i mieszania krwi
z płynem konserwującym

Uchwyt do kieliszka według wzoru stanowi
M ) , której jedna strona wyprofilowana jest
: aci owalnego gniazda (2), natomiast druga
strona stanowi zaczep składający się ze wspor
nik f (3^ z elementem (4) oraz usytuowanych nad
ni; dwóch ramion (5 i 6 ) , pomiędzy którymi utwo
rzona jest wąska szczelina.
(1 zastrzeżenie;

(51)

A61H

U1 (21)

77846

(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
lekkiej konstrukcji urządzenia o małych wymiarach,
wygodnego w obsłudze i niezawodnego w działaniu.
V" urządzeniu według wzoru cś ruchu wahliwego. pojemnika (3) woreczka z płynem konserwująca ,
jest Oddalona od-płyty czołowej obudowy (1) na
odległość około jednej trzeciej całej długości
tej obudowy. Ponadto fotodioda i fototranzystor
wyłącznika łotoełektrycznegó oraz elektromagnes
zamykacza drenu są umieszczone wewnątrz obudowy
(1), a rdzeń (14) tego elektromagnesu jest wy
prowadzony na zewnątrz płyty czołowej obudowy.
Poziome kołki (15) zamykacza dren.; są zamocowane
do płyty czołowej obudowy. Fotodioda i fototran
zystor wyłącznika fotoelektrycznego są połączone
wiązką światłowodową (8) z jej wspornikiem (9),
przy czym końce światłowodów tej wiązki (8) są
wsunięte do wewnętrznego kanału wspornika (9)
wiązki„
(1 zastrzeżenie)

(22) 86 07 21

(75) Wyściślik Jan, Katowice, Towtkiewicz Aldona,
Oświęcim
(54) Fotel inwalidzki
(57) Wzór«rozwiązuje zagadnienie opracowania .
konstrukcji fotela przeznaczonego dla osób z bezdeo kończyn dolnych i górnych, nie mogących
;rolówa<5 swoich potrzeb fizjologicznych.
Fotel ma szkielet (1) wykonany z kształtówc<5w, do Którego przytwierdzone jest oparcie
(2), siedzisko (3) oraz podłokietniki (4), Sieizisko (3)- w środkowej części ma wykonany otwór
';•;., Pod siedziskiem (3) umieszczony jest pojem
nik (6). Na wysokości podłokietników (4) umocowany jest obrotowo pulpit (5). Z przodu fotela,
• dolnej części umieszczony jest podnóżek (7)«
fiOgl fotela zakończone są kółkami (8) osadzonymi
owo.
(1 zastrzeżenie)

4 (51)

A61M

U1 (21) 77420

(22) 86 05 27

(75) Górecki Krzysztof, Warszawa
(54) Zaciskacz rolkowy
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
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strukcji zaciskacza umożliwiającego precyzyjną
regulację przepływu cieczy i wygodnego w obsłudze.
Zaciskacz rolkowy, służący do regulacji
prędkości przepływu krwi, plazmy, płynów infuzyjnycn i krwiozastępczych w urządzeniach do
ich przetaczania, zakładany na dren (a), przez
który przepływa krew, lub inne wyżej wymienione
płyny, składa się z korpusu z dwoma rowkami
ślizgowymi (b) wykonanymi na wewnętrznych, bocz
nych ściankach korpusu oraz z kółka zębatego
(c) z obustronnie wystającą ośką. Dolne krawę
dzi rowków ślizgowych (e) są równoległe do dol
nej ścianki korpusu (f), natomiast górne kra
wędzi rowków ślizgowych (g) pochylone są cod
kątem <£ »3° do dolnych krawędzi tych rowków.
(1 zastrzeżenie)

4 (51)

A63F

U1

(21) 77162

(22) 86 04 25

(75) Woźniak Artur, Sawicki Henryk, Mińsk
Mazowiecki
(54) Gra logiczna typu szachowego
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie skon
struowania gry logicznej "typu szachowego, przy
stosowanej zarówno dla jednej osoby, jak też
dla zespołu graczy.
Gra logiczne charakteryzuje się tym, że
wokół dziewięciopoldwej szachownicy (2j z otwor
kami (3) dla osadzania w nich białych i czar
nych pionków ze sworzniami, jest rozmieszczonych

trzydzieści siedem kolejno ponumerowanych pól
układu logicznego gry, z czterokolorowymi strzał
kami oznaczającymi, zakodowane ruchy czarnych
pionków, a pod tymi polami są usytuowane cztery
otwory wrzutowe (8) dla kulek (9) o tych samych
kolorach co. Strzałki, połączone z czterema po
jemnikami (7)» których otwory wylotowe (10),
połączone z wspólnym zasobnikiem (14), są za
krywane zastawkami (11), przymocowanymi QO przy
cisków (12), będących pod działaniem sprężyn
śrubowych (13), przy czym oznaczenia cyfrowe,
od jednego do czterech, pod otworami wrzutowymi
(8) są przyporządkowane liczbie strzałek na
poszczególnych polach układu logicznego gry,
(2 zastrzeżenia)

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

B01D

U1

(21) 78076

(22) 86 08 21

(75) Burski Zenon, Łódź
(54) Dysza filtru wodnego, żwirowego
(57) Dysza według wzoru użytkowego ma korpus
w postaci nagwintowanej tulei (1) z kołnierzem
oporowym (?), z nawierconymi w nira symetrycznie

"otworami (3) f w górnej części zakończony pier
ścieniową tuleją osadozą (4), na której osadzo
ne są pierścienie (5), w których wywiercone są
centrycznie otwory przelotowe (6). Między pier
ścieniami (5) znajdują się przekładki dystan
sowe (7), których grubość jest równa szczelinie
(8) wpływu wody, a całość jest zamknięta po
krywa (9J połączoną trwale z pierścieniową tu«
leją osadczą (4).
(1 zastrzeżenie)

.
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4 (51)

B01L

U1 (21) 78085
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(22) 86 08 25

(71) Zjednoczone Zakłady-Urządzeń Jądrowych
"Polon", Zakład Urządzeń Badawczych
i Przemysłowych, Poznań
(72) Chyży Władysław, Skibiński Telesław,
Mikołajczyk Stanisław
(54) Stół laboratoryjny do miareczkowania
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania prostej i lekkiej Jconstrukcji funkcjo
nalnego stołu laboratoryjnego.

Stół laboratoryjny według wzoru jest wypo
sażony w ramę dolną (1), do której w dolnej
części zamontowana jest półka (2) z umocowaną na
zawiasach (4) osłoną (5) w formie płyty uchyl
nej. Górną część ramy dolnej (1) stanowi płyta
robocza (7) z ekranem (8). Pod płytą roboczą (7)
zamocowana jest poziomo belka (9) stanowiąca
prowadnicę wózka (10) z mieszadłem magnetycznym
(11) i oświetleniem (I2)i Do tylnej części ramy
dolnej (1)' przytwierdzona jest rama górna (15)»
do której umocowane są w pozycji pionowej biurety (16; oraz oprawy świetlówkowe (17). Każda
z opraw świetlówkowyeh (17) zamontowana jest
swymi końcami obrotowo tak, że stanowi podświet
lenie ekranowe dla każdej pary biuret (16), Po
nadto z boku do czołowej części ramy górnej (15)
przytwierdzony jest pulpit sterowniczy (20;,
(2 zastrzeżenia)

4 (51)

B02C

U1 (21) 78155

(22) 86 09 10

(71) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo,
Zakład Urządzeń Naftowych "NAFTOMET",
Krosno
(72) Tomkiewicz Józef, Słyś Józef, Małek Euge
niusz, Więch Stanisław, Wiewiorski Tadeusz
(54) Sito wibracyjne, dwupoziomowe
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania konstrukcji sita o regulowanym kącie je
go pochylenia. Sito charakteryzuje się tym, że
wspornik (3) ma przegub (4^, do którego zamoco
wana jest rama wsporcza (5) podparta drugim koń
cem na podporach (9) mających otwory (10) do
ustawiania pochylenia układu wibracyjnego (7)
z sitami (8; za pomocą sworzni (11),
(1 zastrzeżenie)
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Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwięk
szenia pola manewru wysięgnika* Wysięgnik zbudo
wany jest ze stalowej rury (2), na której zamoco
wana jest krótsza rura (4;. Rura (2) z rurą (4)
połączona jest poprzez łożysko (3). Do krótszej
rury (4) zamocowany jest ceownik (5)» na którym
zamocowany jest półautomatyczny podajnik (6)
drutu (8)i Ceownik (5) podparty jest prętem (7).
(1 zastrzeżenie)

(51)

B05C

U1 (21) 78766

(22) 86 11 27

(71) Politechnika Białostocka, Białystok
(72) Cywiński Kazimierz
(54) Elektroda tarczowa głowicy lakierniczej
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania konstrukcji elektrody do emitowania
farby w laKierniach elektrostatycznych.
Elektroda jest zaopatrzona W teroidalny
wieniec (4) osadzony na tarczy (1) z tuleją (2).
'Tircza (1) jest zakryta osłoną (5). przy czym
w/Cinek tarczy określony kątem (oć, ) nie jest
osłonięty a dolna część osłony (5) stanowi zbior
nik (6) farby (11). Farba dostarczana jest
[rzewodem (7) a jej nadmiar odprowadzany prze
wodem (8).
(3 zastrzeżenia)

4 (51)

B23B

U1

(21) 77932

(22) 86 03 01

(71) Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków
(72) Musiałek Krzysztof, Guzik Bolesław
(54) Narzędzie składane do pogłębiania lub
rozwiercania
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie pros
tego i skutecznego połączenia części chwytowej
i części roboczej narzędzia.

4 (51)

B21F

U1

(21)

77967

(22) 86 06 07

(71) Wrocławski Kombinat Budowlany, Wrocław
(72) Fijał Grzegorz, Kwiędacz Bogdan
(54) Wysiegnik półautomatycznego podajnika
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest wysięg
nik półautomatycznego podajnika'drutu w zesta• i spawalniczym.

Część chwytowa (1) zakończona jest czopem
(2) o zbieżności odpowiadającej zbieżności tech
nologicznej otworu części roboczej (3) przy czym
obie części (1, 3) połączone są na wcisk i za
bezpieczone przed poluzowaniem śrubą (4).
(1 zastrzeżenie)
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B23D

U1 (21) 77704

(22) 86 07 03

(71) Katowicka Centrala Materiałów Budowlanych,
Katowice
(72) Mikulski Henryk, Czarnecki Bogdan, Zagała
Stanisław, Orszulik Florian
(54) Urządzenie do cięcia rur
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji urządzenia umożliwiającego cięcia
rur, zwłaszcza żeliwnych o średnicach od 50 do
200 mm na odcinki o różnej długości.
Urządzenie ma przecinarkę (1) z tarczą
ścierną (5) ustawioną pod kątem prostym do sto
łu prowadnicy (6). Na stole "prowadnicy (6) znaj
dują się blachy prowadzące (7), pro\i?adnice (8)
i imadło (9). Ustawienie (8) jest regulowane
śrubami.
(1 zastrzeżenie)

4 (51)

B23K

Nr 12 (352) 1907

U1

(21) 77996

(22) 86 08 14

(72) Zakład Odczynników Chemicznych, Lublin
(72) Wójcik Ryszard
(54) Złącze do uchwytu spawalniczego
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie budo
wy złącza ułatwiającego posługiwanie się uchwy
tem do spawania elektrycznego w miejscach trudno
dostępnych.
Złącze stanowi pojemnik (1), w którego dnie
(2) osadzone jest gniazdo prądowe (4) oraz koń
cówki (6, 7, 8 i 9 ) . Końcówki (6 i 7) połączone
są odcinkami rurowymi .("10) za komorą 0) gniaz
da prądowego (4), natomiast końcówki (8 i 9) są
połączone parami za pośrednictwem węży (11).
,
(1 zastrzeżeni.'')

4 (51)

B23K

U1

(21)

78148

(22) 86 09 08

(75) Kępa Witold,Warszawa
(54) Oporowy element grzejny do lutownic

4 (51)

E23K

U1

(21) 77962

(22) 86 08 08

(71) Instytut Spawalnictwa, Gliwice
(72) Parylak Jarosław, Szendzielorz Norbert
(54) Stanowisko zrobotyzowane do spawania ele
mentów siodeł do naczep samochodowych
(57) Stanowisko zrobotyzowane do spawania ele
mentów siodeł do naczep samochodowych składa
się z robota (1) uzbrojonego w zespół spawałniczych urządzeń, podwieszonego na portalu (2)
przymocowanym do podestu (3). Podest otoczony
jest zabezpieczająca barierką, a ćo podestu
przymocowany jest rov/nież montażowy stół (5)
i obrotowy stół (6).
(1 zastrzeżenie)

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania konstrukcji elementu grzejnego o wy
sokiej sprawności cj.enlnej i dużej trwałości.
Oporowy element grzejny ma grzałkę,; (4) na
winiętą bifiiarńie, ualeszezoną w rurce (i) wy
lanej wewnątrz warstwa masy zasypowej (5) oraz
ma element pomiarowy (2) umieszczony wzdłuż osj
rurki (1) w kształcie ;eramicznen (3).
(1 zastrzeżenie)
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B24B

U1 (21) 77875
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(22) 86 07 28

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Czerwiec Wiesław, Zadara Józef, Deczkowski
Bartosz
(54) Stolik krzyżowy ustalający położenie ele
mentów z co najmniej jedną powierzchnią—
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji stolika krzyżowego umożliwiającego
realizacje ruchu przedmiotu obrabianego w kie
runku osi "Z".

4 (51)

B26D

U1 (21) 77720

(22) 86 07 04

(71) Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji
Inwestycji Przemysłu Gumowego "Stomil"
w Warszawie, Pracownia Projektowa, Łódź
(72) Greb Hubert, Lipiński Stanisław, Piątek Jan
(54) Urządzenie do otrzymywania wykrojów z cienkich taśm gumowych lub tworzywowych
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostej konstrukcji urządzenia o zwiększonej
wydajności, bezpiecznego w obsłudze^
Urządzenie według wzoru ma walec (1), nad
którym w prowadnicach (2) jest ułożyskowany wa
lec (3), nad którego obudową (4) i w styku z nią
jest na obu końcach walca (3) umieszczony sprę
żysty element (5) o regulowanej sile nacisku.
Na początek taśmy (9) układa się wykrojniki (10),
Taśma (9) jest wprowadzana między walce (1 i 3 ) .
a pod wpływem działania sprężystego elementu (5;
są one dociskane przez walec (3) do walca (1) co
powoduje, otrzymanie wykrojów.
(1 zastrzeżenie)
Stolik krzyżowy zawiera dwa stoliki prze
suwu liniowego o wzajemnie prostopadłych kie
runkach ruchu. Każdy ze stolików składa się z
podstawy (2,4) i ruchomej płyty stolika (3,5).
Ruchome płyty stolików (3,5) napędzane są -silnikarui skokowymi (16) za pośrednictwem śrub mikrometrycznych. (14) połączonych z wałkami sil
ników skokowych za pomocą mieszków sprężystych.
Do płyty ruchomej (5) stolika górnego zamocowa
na jest pionowa kolumna- na której to kolumnie
osadzony jest wspornik (8), W górnej części
wspornika (8) osadzona jest obrotowo płyta mo
cująca (9). Przedmiot sytuowany na stoliku krzy
żowym umieszczany jest w obszarze płyty mocują
cej, w którym znajdują się otwory (10), do któ
rych doprowadzane jest podciśnienie.
(1 zastrzeżenie)

4 (51)
4 (51)

B25G

U1 (21) 78569

(22) 86 11 05

(75) Tomaszewski Zenon, Stępniak Krzysztof,
Poznań
(54) Uchwyt do przecinaka
(57) Uchwyt ma kształt rękojeści (1) z przelo
towym, położonym centrycznie, prostokątnym otwo
rom (2), służącym do umieszczenia przecinaka.
Rękojeść (1) zaopatrzona jest w górnej części
w czworokątny kołnierz (3; o zaokrąglonych naro
żach (4). Dolna część rękojeści ma dwa szeregi
półkolistych wgłębień (5) oraz zaokrąglone kra- j
wędzie.
(1 zastrzeżenie)

B28B

U1 (21) 77665

(22) 86 06 27

(71) Zakłady Porcelany Stołowej "Lubiana",
Łubiana
(72) Szlagowski Bogusław, Barnaś Henryk,
Jażdżewski Edward, Literski Józef,
Rachwalski Franciszek, Sochaczewski
Grzegorz, Wrycza Antoni, Jaszewski Tadeusz,
Ostrowski Eugeniusz
(54) Półautomat do formowania wyrobów
ceramicznych
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie skon
struowania urządzenia nadającego się do^formowania wyrobów wgłębnych, szczególnie głębokich
kubków barowych.
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Półautomat ma Jarzmo (10) połączone za po
średnictwem mechanizmu (11) regulacji z wydłużo
nym formierskim ramieniem (12)-, zaopatrzonym w
mechanizm (13) regulacji długości. Do mechanizmu
(13) regulacji długości formierskich ramienia
(12) podłączony jest korpus głowicy (15), zaopat
rzony w mechanizm (14) regulacji przechyłui Do
górnej części korpusu (1) półautomatu przymocowa
ny jest wspornik (21), na którym osadzony jest
zespół (22) napędu formy z kielichem osadzenia
formy, zamocowanym bezpośrednio do kołnierza
wrzeciona (26)i
(3 zastrzeżenia)
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Forma do pokrywania naczyń pianką poliure
tanową składa się z korpusu uchwytu (1) mające
go od dołu w cylindrycznym otworze umieszczoną
uszczelkę trapezową (2) o średnicy wewnętrznej
dopasowanej do kształtu otwartej części zawę
żonej naczynia (3), przy czym pod uszczelka tra
pezową (2) umieszczony jest tłok (4), na który
działa zmienna siła zewnętrzna. Ruch tłoka (4)
w dół ograniczony jest pierścieniem (5). Ponadto
zewnętrzna, dolna część korpusu uchwytu (1) ma
gwint (6) służący do mocowania korpusu uchwytu
w podstawie (7) za pomocą nakrętki (8).
(2 zastrzeżenia)
4 (51) B29C

U1 (21) 78457

(22) 86 10 22

(71) Chemiczna Spółdzielnia Pracy "Wkra",
Sochocin
(72) Pniewski Jan, Jakubowski Bogdan, Iwanicki
Stanisław, Adamczuk Mieczysław, Kostun
Paweł, Butryn Bogumiła, Szczepankowska
Wlazło Wanda, Futera Dariusz
(54) Forma do pokrywania naczyń pianką
poliuretanową

4 (51)

B29C

U1 (21) 78456

(22) 86 10 22

(71) Chemiczna Spółdzielnia Pracy "WKRA",
Sochocin
(72) Pniewski Jan, Jakubowski Bogdan, Iwanicki
Stanisław. Adamczuk Mieczysław, Kostun
Paweł, Butryn Bogumiła, Szczepankowska
Wlazło Wanda, Futera Dariusz
(54) Forma do pokrywania naczyń pianką
poliuretanową
(57) Vrz (Sr rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji formy pozwalającej na ciągłe po
krycie pianką naczynia bez pokrywania otwartej
części zwężonej tego naczynia.

(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji formy umożliwiającej uzyskanie cią
głego pokrycia naczynia pianką bez pokrywania
otwartej części zwężonej naczynia«*
Forma do pokrywania naczyń pianką poliuretynową sRłada się z korpusu uchwytu (1) mające
go w cylindrycznym otworze od dołu umieszczoną
obejmę gumową (2), wewnątrz mającą przestrzeń
(3) połączoną z pompą służącą do napełniania
tej przestrzeni (3) powietrzem sprężonym, przy
czym obejma gumowa (2) w spoczynku ma średnicę
wewnętrzną dopasowaną do średnicy otwartej częś
ci zwężonej naczynia (4) i od dołu -jest zamknię
ta tłokiem (5), którego ruch ku dołowi ograni
czony jest pierścieni era (6)« Ponadto zewnętrzna,
dolna część korpusu uchwytu (1) raa gwint służą
cy do mocowania korpusu uchwytu (1) w podstawi»
(7) za pomocą nakrętki (8). Natomiast od góry
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korpus uchwytu (1) raa powtórzenie dla składają
cego się z co najmniej trzech części walca (9),
który z kolei ograniczony jest od góry pokrywą
(10) z wlewem i otworami odpowietrzającymi z
udziałem nacisku, przy czym zarówno boczne po
wierzchnie części walca (9) jak i jego górna kra
wędź wyposażona jest w rowki (11) dla wypływek.
(1 zastrzeżenie)

4 (51)

4 (51)

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie moco
wania kółka na piaście z zabezpieczeniem przed
spadaniem;
Kółko według wzoru użytkowego ma od zewnę
trznej strony stożkowy nadlew pierścieniowy (6)
o wewnętrznej średnicy mniejszej od średnicy osi
(2), przy czym nadlew (6) ma na obwodzie prze
cięcia (4) na głębokość rowka (5) tworzące podat
ne na odgięcia odcinki nadlewu pierścieniowego
(6);
(1 zastrzeżenie)

B43L

U1 (21) 77809

(22) 86 07 16

(75) Dmowski Andrzej, Warszawa
(54) Ekierka
(57) Ekierką według wzoru charakteryzuje się tym,
że na obwodzie wycięcia trójkątnego elementu (A)
na osadzony wskaźnik poziomu (B) w postaci rur
ki bez końca, o kształcie zbliżonym do trójkąt-,
nego» Wzdłuż obwodu wycięcia są usytuowane zna
czniki poziomu (C), umieszczone równolegle do
jednego z boków ekierki.
(1 zastrzeżenie)

4 (51)

B43L

U1

(21) 77810

(22) 86 07 16

B60B
A47L

U1

(21) 78099

(22) 86 08 28

(71) Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego
"Predom-Zelmer", Rzeszów
(72) Lewandowski Andrzej, Winiarski Jerzy
(54) Kółko jezdne urządzeń, zwłaszcza sprzętu
gospodarstwa domowego

4 (51)

B60R

U1 (21) 78144

(22) 86 09 06

(75) Dmowski Andrzej, Warszawa

(75) Polit Stanisław, Mielec

(54) Ekierka

(54) Odłącznik akumulatora zdalnie sterowany .

(57) Ekierka według wzoru użytkowego charakte
ryzuje się tyra, że trójkątny element (A) ma na
obwodzie wcięcie kołowego osadzony wskaźnik
poziomu (B) w postaci zamkniętego pierścienia
utworzonego z rurki. Wzdłuż obwodu wycięcia^
kołowego usytuowane są znaczniki poziomu (C)
umieszczone równolegle do jednego z boków ele
mentu (A).
(1 zastrzeżenie)

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania konstrukcji małogabarytowego, zdalnie
sterowanego odłącznika akumulatora;
Odłącznik ma trwale zatopione w korpusie
(1) styki (16 i 17)i a wewnątrz obsady (7) ma
cewkę (4) oraz rdzeń (8), przykryte trwale przy
krywką (2). Korpus (1) jest trwale złączony z
gniazdem i3) mającym zworę (15) osadzoną na
sworzniu (13) rdzenia ruchomego (9). Sworzeń
(13) jest zamocowany suwiiwie i obrotowo w krzy
wce programowej (10; i prowadnicą (11) dwupozycyjrą, podpartą sprężyną (14). (2 zastrzeżenia)
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B63B

U1

(21) 77970

(22) 86 08 08

(71) Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi śród
lądowej, Wrocław
(72) Żylicz, Andrzej, Ziarnik Jan, Drapella Anna
(54) Kładka okrętowa
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania konstrukcji kładki dla małych statków,
umożliwiającej bezpieczne wchodzenie ludzi na
statki.
Kładka okrętowa charakteryzuje się tym, że
zawiera wygięte po łuku krótkie przęsło (1), po
łączone poprzez zawiasowe łożysko (2) z długim
przęsłem (3), które z przeciwległej strony jest przegubowo zamocowane do pokładu statku (5),
przy czym krótkie przęsło (1) jest wyposażone w
toczny element (6).
(1 zastrzeżenie)

4 (51)

B63B

U1 (21) 77971

.
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(72) Cichoracki Jerzy, Wesołowski Andrzej,
Jędrych Marek, Mazerant Klemens
(54) Pojemnik, zwłaszcza do lepiku
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania konstrukcji pojemnika umożliwiającej bez
pieczne transportowanie i przechowywanie rozgrza
nego lepiku lub emulsji podczas prowadzenia prac
dekarskich lub izolacyjnych^

(22) 86 08 08

(71) Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śród
lądowej, Wrocław
(72) Żylicz Andrzej, Bilski Euzebiusz, Rief
Jacek
(54) Kadłub statku wodnego
(57) Kadłub statku wodnego charakteryzuje się
tym, że składa się z pontonu (1), stanowiącego
nośny element zapewniający pływalność przy częś
ciowym zanurzeniu oraz z płetw (2), umieszczo
nych pod dnem pontonu (1), równolegle do jego
osi wzdłużnej.
(1 zastrzeżenie)

Pojemnik według wzoru charakteryzuje się
tym. że zbiornik (1) o wzmocnionej konstrukcji
ma transportowy uchwyt (2) z zamocowanymi do nie
go obustronnie zamykającymi krzywkami (3), przy
czym krzywki (3) naciskają na poprzeczkę pokry
wy (6), a środkowa część poprzeczki stanowi je
dnocześnie dchwyt pokrywy (6). (1 zastrzeżenie)

4 (51)

B65D

U1 (21) 77986

(22) 86 08 12

(71) Huta "Florian", Świętochłowice
(72) Piśniak Eugeniusz, Hauschild Józef, Habior
Antoni, Klein Józef
(54) Stelaż na kręgi blach

4 (51)

B65D

U1 (21) 77950

(22) 86 08 05

(71) Przedsiębiorstwo Produkcji Wyposażenia
Zakładów Usługowych "WUTEH", Piotrków
Trybunalski

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania prostej konstrukcji stelaża zapewniają
cej bezpieczny transport kręgów blach.
Stelaż według wzoru składa się z dwu wzdłuż
nych belek połączonych między sobą dwoma parami
ceowników (2) wyposażonych w wymienne wykładzi
ny (3). Każda z par ceowników (2) tworzy między
sobą kąt 90-120 , a wzdłużne belki zaopatrzone
są w skośnie rowkowane nakładki zapobiegające
przesuwaniu się stelaża po podłożu.
(2 zastrzeżenia)
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mą zestawką (5) umieszczoną w prowadnicach (6),
które przymocowane są na końcach półek (1). Do
ramki górnej półki (1) przymocowane są rączki
(7) służące do podnoszenia pojemnika, który wy
posażony jest w nóżki (8) przymocowane do ramki
dolnej półki,
(2 zastrzeżenia'

4 (51)

B65D

.U1 (21) 78098

(22) 86 08 28

(75) Pona Maria
(54) Pokrowiec, zwłaszcza na pantofle
(57) Pokrowiec według wzoru użytkowego w stanie
zamkniętym ma kształt zbliżony do kwadratu, a
składa się ze złączonych ze sobą trwale brzega
mi (4) ścianki (1) górnej, w kształcie zbliżo
nym do kwadratu i ścianki (2) dolnej, przecho
dzącej we wsuwkę (3) nie dłuższą niż głębokość
pokrowca i nie szerszą od szerokości pokrowca.
(1 zastrzeżenie)

4 (51)

B65G

U1 (21)

77690

(22) 86 07 02

(71) Ogólnokrajowe Gwarectwo Węgla Brunatnego,
Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Gór
nictwa Odkrywkowego "POLTEGOR", Wrocław
(72) Hat Zdzisław, Mielczarek Eugeniusz,
Słowikowski Włodzimierz
(54) Zawiesie do opuszczania zestawu krążków
w czasie pracy przenośnika taśmowego
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania zawiesia ułatwiającego wypięcie zestawu
krążników górnych i dolnych przenośnika taśmo
wego.
Zawiesie utworzone jest z dwóch blach bocz
nych (1) usytuowanych równolegle i przymocowa
nych do wspornika (2) przenośnika. Blachy (1)
mają żebra wzmacniające (3) przymocowane do ich
zewnętrznej powierzchni. Między blachami bocz
nymi (1) umieszczony jest hak (4) o przekroju
prostokątnym mającym na jednym z końców zaczep
(5). Na zaczepie (5) zawieszona jest szakla (6).
Na drugim końcu hak. (4) ma zaokrąglona krawędź
(7), a jednocześnie w tym końcu haka (4) umiesz
czony jest owalny otwór (8) i W otworze (8) urnie;-;
czony jest Swobodnie sworzeń (9) z końcami zamo
cowanymi w blachach bocznych (1). Jeden z końców
sworznia (9) ma otwór, w którym osadzona jest
zawleczka.
(4 zastrzeżeni..}

4 (51)

B65D U1
A47F .

(21)

78102

(22) 86 08 29
.

(71) "Społem" CZSS, Zakład Produkcji i Usług
Technicznych, Koszalin
(72) Wyka Adam
(54) Pojemnik do transportu i sprzedaży pieczywa,
[57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania konstrukcji pojemnika chroniącej tran
sportowane pieczywo przed uszkodzeniami.
Pojemnik do transportu i sprzedaży pieczy
wa składa się z półek (1), połączonych z trzech
;tron podłużnymi i poprzecznymi prętami (3 i 4).
Pojemnik z jednej strony zamknięty jest rucho
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(22) 66 08 13

(71) Kujawskie Zakłady Mechanizacji Budownictwa
"ZREMB", Solec Kujawski
(72) Gorzoch Mieczysław
(54) Zawiesie do podnoszenia podbabnika z młotem
wolnospadowym
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania konstrukcji zawiesia umożliwiającego sa
moczynne rozłączanie podbabnika z młotem w urzą
dzeniu kafarowym.
Zawiesie ma uchwyt rozpinający (3) podpięty
za pomocą połączenia sworzniowego (2) do ucha
podbabnika (1), przy czym sworzeń przesuwny uchwy
tu (3) podbabnika (1) jest połączony z uchwytem
specjalnym (6) liny t4), która ma jeden koniec
zakończony pętlą (13) a drugi uchwytem specjal

nym ( 6 ) .

(1 zastrzeżenie)

4 (51)

B66D

U1 (21) 78186

(22) 86 09 09

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "Polmag",
Tarnogórska Fabryka Urządzeń Górniczych
"Tagor", Tarnowskie Góry
(72) Paruzel Norbert, Wesołowski Zbigniew,
Wojtala Piotr, Dyrda Jan
(54) Ciągarka górnicza, lekka
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji urządzenia umożliwiającego mechani-

4 (51) B66C

U1 (21) 77873

(22) 86 07 28

(71) PKP Zakłady Naprawcze Taboru ,Kolejowego
"Nowy Sącz", Nowy Sącz
(72) Kler Bogusław
(54), Hak zawiesia
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania konstrukcji haka zawiesia umożliwiają
cej zmniejszenie ramienia momentu sił dążącego
do wyczepiania haka.
Hak zawiesia ma blachę (1) tworsacą gar
dziel haka, wyprofilowaną w kształt ceownika,
która wzmocniona jest żebrami (2). W .górnej
części gardzieli haka do blachy (1) przymocowa
ny jest klocek oporowy (3), przejmujący poziomą
reakcję przenoszonego ładunku na hak.
(i zastrzeżenie)
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/. cję. lekkich prac trans por towy eh w wyrobiskach
górniczych o spągu poziomym lub lekko nachylo*
nym, gdzie brak możliwości zainstalowania sta
łego urządzenia transportowego.
Ciągarka górnicza lekka ma zestawiony z
elementów bocznych (1 i 2) korpus uzbrojony w
zawiesie z hakiem, we wnętrzu którego umieszczo
ny jest wałek środkowy (11) i wał bębnowy (16).
Napęd podawany jest z ręcznej dźwigni poprzez
zespół hamułcowo-zapadkowy (10) na wałek środ
kowy (11), skąd za pośrednictwem zębatego wień
ca (12) przechodzi na zespolone tulejkami roz
prężnymi (14) z bębnem (15) koło zębate (13).
Wokół osadzonego obrotowo względem wału bębno
wego (16) bębna (15) nawija się cięgno (18) za
kończone hakiem (21). Ciągarka przestawia się
za pomocą zapadki wstecznej (27) i zapadki dźwi
gniowej (30) w następujące stany pracy: ruch
pociągowy, ruch powolnego luzowania oraz ruch
całkowitego luzowania.
(1 zastrzeżenie)
4 (51)

B66D

U1 (21) 78187
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padki wstecznej (31) i zapadki dźwigniowej (34)
w następujące strony pracy: ruch pociągowy, ruch
powolnego luzowania, ruch całkowitego luzowania.
(1 zastrzeżenie)

(22) 86 09 09

(71 ) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "POLMAG"
Tarnogórska Fabryka Urządzeń Górniczych
"TAGOR", Tarnowskie Góry
(72) Paruzel Norbert, Wesołowski Zbigniew,
Dyrda Jan, Dryńkowski Tadeusz
(54) Ciągarka górnicza
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji urządzenia do mechanizacji prac
transportowyeh w wyrobiskach górniczych o spągu
poziomym lub lekko pochylonym, gdzie brak jest
możliwości zainstalowania stałego urządzenia
transportowego.
Ciągarka górnicza ma zestawiony z elemen
tów (1 i 2) korpus, uzbrojony w zawiesie z hakieia, we wnętrzu którego umieszczony jest wał
bębnowy (11) i wałek środkowy (14)". Napęd poda
v/au/ 'jest z ręcznej dźwigni poprzez zespół ha
mułcowo-zapadkowy (10) na wał bębnowy (11), skąd
sa pomocą zębatego wieńca (12) i koła zębatego
(13) przechodzi na wałek środkowy (14), a stam
tąd -za pośrednictwem zębatego wieńca (17) na
r.eipoione z bębnem (20) koło zębate (19). Wokół
usadzonego obrotowo względem walu bębnowego (11)
bębna (20) nawija się cięgno (22) zakończone hakleał (25). Ciągarkę przestawia się za pomocą za
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CHEMIA I METALURGIA
4 (51)

C06F
E07C

U1 (21) 77685

(22) 86 06 50

(71) Bystrzyckie Zakłady Przemysłu Zapałczanego,
Bystrzyca 'Kłodzka
(72) Barnaś Mirosław, Kruk Jan, Krzyżyński
Marian, Szubert Ryszard
(54) Segregator długościowy patyczków zapał
czanych
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji segregatora o zmniejszonych gabarytacn oraz zwiększonej wydajności i dokład
ności segregacji.
; '.egregator długościowy patyczków zapałcza
nych zawiera skrzynię (5) osadzoną na czterech
pionowych prętach sprężystych (2) w podstawie
(1), lekko nachyloną do poziomu w kierunku
i.'rz<vmi&szczenią się patyczków. W tylnej części
:: r;;,YMi umieszczone są blachy karbowane, dozu::cc (
•
'
- i. 7 ) , klapa odchylna regulacyjna (5) i
klucha karbowtinn cierunkująca (8), na przedlu-

żeniu której umieszczone są jedna pod drugą bla
chy przesiewne (9, 11 i 12) z otworami okrągłymi
przesiewnymi. Pod dolną blachą (12) umieszczony
jest kosz zsypowy (13)," którym patyczki wybrako
wane zsypują się do pojemnika, a patyczki o dłu
gości wymiarowej i dłuższe zsypują się koszem
zsypowym (14) bezpośrednio do segregatora grubo
ściowego.
(1 zastrzeżenie)
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C25D

U1 (21) 77703
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ca cztery połączone.płaszczyzny•tworzące łącznio
wycinek bocznej powierzchni odwróconego ostro
słupa.
(1 zastrzeżenie)

(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
(72) Tużnik Franciszek, Lis Andrzej
(54) Kosz osadczo-filtracyjny do komory urzą
dzenia do płukania chemicznego
(57) Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest
skonstruowanie kosza do odbierania osadu i fil
trowania roztworu płuczącego, nadającego się w
szczególności do urządzenia do płukania przedmio
tów metalowych lub pokrytych powłoką z metalu.
Kosz osadczo-filtracyjny do komory urządzenia do płukania chemicznego stanowi pojemnik (1)
perforowany prostopadłościenny otwarty od góry
i oparty ne czterech podporach (2). W pojemniku
(1) perforowanym w pobliżu jego wewnętrznych
i^cian zawarty jest worek filtracyjny (3). który
jest wyprowadzony na zewnątrz pojemnika (1) i
wywinięty tak, że górne obrzeża worka (3) sięga
ją dolnych krawędzi perforowanego pojemnika (i),
przy czym na obrzeżu worka jest ściągacz (9)
obrzeża worka. W środku pojemnika (1) znajduje
się szkielet (4) konstrukcyjny kosza zbudowany
w kształcie dwunastu krawędzi prostopadłościanu
nieco mniejszego rozmiaru niż pojemnik, z nóżka
mi (5) pod dolnymi krawędziami szkieletu i dwoma
uchwytami (6) połączonymi trwale poprzez ramio
na (7) uchwytów z górnymi krawędziami szkieletu
(4). Do wszystkich górnych krawędzi szkieletu (4)
jest przyłączona trwale uszczelka (8), stanowią

DZlAL

E

BUDOWNIC TWO j GÓRNICTWO;
KONSTRUKCJE ZESPOLONE '.-

4

E01C

(51)

U1 (21) 77735

(22) 86 07 04

B32B

(71) Spółdzielnia Inwalidów "Raba", Myślenice
(72) Pulchny Adam, Kulawiak Waldemar, Marszalik
Krzysztof
(54) Wykładzina kortowa
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji wymiennej powierzchni kortu.
Wykładzina kortowa wykonana jest z tworzy
wa sztucznego i. składa się z wielu połączonych
ze sobą rozłącznie elementów w kształcie płytki
ażurowej posadowionej na kołkach (2, 5 ) , (6, 7 ) ,
Element wykładziny w kształcie prostokątnym skła
da się z trzech segmentów oddzielonych od sie
bie szczbliną dylatacyjną (3). Kołki (2) obej
mują szczelinę (3) i łączą na stałe ze sobą se
gmenty (1). Kołki (5) są drążone i spełniają ro
le wyłącznie podporową. Kołki (6) wykonane z
pełnego materiału są usytuowane na jednej krawę
dzi dłuższej elementu i tworzą wraz z tulejką
przyległego elementu złącze. Kołek (7), wykonany
również z pełnego materiału, usytuowany na kra
wędzi krótszej, tworzy z tulejką (9.) złącze. Tu
lejki i tulejka (9) tego elementu zamocowane są
na krawędziach odpowiednio przeciwległych do mo
cowania kołków (6 1 7 ) .
(2 zastrzeżenia) '

4 (51)

E01H

U1

(21) 77783

(22) 86 07 15

(71) Zakłady Budowy i Naprawy Maszyn Drogowych
"Madro" Centralne Biuro Konstrukcji Maszyn
Drogowych, Kraków
(72) Czerwiński Kazimierz, Kubacki Michał,
Burtan Artur, Trela Leszek, Dzikowicz
Wojciech, Waprzko Konrad, Skomski Ryszard
(54) Urządzenie do oczyszczania nawierzchni dro
gowych, zwłaszcza pasów startowych lotnisk
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania kon
strukcji urządzenia o zmniejszonych wymiarach,
skutecznie oczyszczającego nawierzchnię drogową
również, zimą.
Urządzenie do oczyszczania nawierzchni dro
gowych a zwłaszcza pasów startowych lotnisk, cią
gnione za pojazdem holującym, składa się z wal
cowej szczotki drucianej (12) zamocowanej obroto
wo do ramy (2) pomiędzy zestawami kołowymi (8 i
11), przy czym przedni zestaw kołowy (8) może byó
zastąpiony siodłem ciągnika siodłowego. W urzą*~
dzeniu wentylator (21) z dyszą (22) i silnik spa
linowy umieszczone są nad tylnym zestawem kołowym
(11), przy czym dysza (22) zamocowana jest obro
towo za tylnym zestawem kołowym (11).
(2 zastrzeżenia)
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E02F

U1 (21) 76502
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(22) 86 01 28

(71) Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego,
Tczew
(72) Katolik Zygmunt, Krawczyk Jerzy, Tuzel
Jan, Michalak Wiesław, Stolarz Anna
(54) Głowica do pogłębiarek ssąco-rerulujących
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania głowicy o większej trwałości.
Głowica spulchniacza składa się z kilku
lemic-szy (1), zamocowanych do piasty (2) i tar
czy (3). Do każdego z lemieszy (1) przyspawane
jes*t ostrze skrawające (4), wykonane jako odlew
ze staliwa trudnościeralnego, o kształcie opar
tym o wycinki czterech elips. (1 zastrzeżenie)

4 (51)

E21B

U1

(21) 77991

(22) 86 08 13

(71) Kujawskie Zakłady Mechanizacji Budownictwa,
Solec Kujawski
(72) Gorzoch Mieczysław
(54) Mechanizm obrotu magazynka
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie kon
strukcji mechanizmu obrotu magazynka, ułatwia
jącego obsługę oraz zwiększającego dokładność
ustawienia pozycji magazynka, stosowanego w wier
tnicach, zwłaszcza do wierceń skalnych;

.4 (51)

E05B

U1 (21)

78133

(71) Konserwacyjno-Remontowa
"Hevelius",
Gdańsk
(72) Błaszczyk Marek

(22) 86 09 03

S p ó ł d z i e l n i a Pracy

(54) Urządzenie zabezpieczajace przed otwarciem
drzwi, zwłaszcza pojazdu samochodowego
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie za
bezpieczenia przed niepożądanym otwarciem od
wewnątrz drzwi pojazdu samochodowego, zwłaszcza
samochodu do przewozu osób.
Urządzenie ma obudowę (1), wewnątrz któ
rej zamocowana .Jest cewka elektromagnetyczna
(2) z rdzeniem (3). Ruch wysuwający rdzenia (3)
ograniczony jest zawleczką (4) i wspomagany
sprężyną (6). W położeniu wysuniętym koniec
rdzenia (3) zazębia się z zaczepem (8) osadzo
nym przesuwnie w prowadnicy (9). Obudowa (1)
połączona jest sztywno z jedną częścią, a za
czep (8) z drugą częścią cięgła (10) przenoszą
cego ruch'dźwigni klamki (11) na zamek. Ruch
powrotny dźwigni klamki (11) powodowany jest
sprężyną (12) zamocowaną do obudowy (1) i kon
strukcji" drzwi (13). Włączenie zasilania cewki
elektromagnetycznej (2) powoduje wciągnięcie
rdzenia (5) co wy klucza zazębienie jego końca
z zaczepem (8) i uniemożliwia przeniesienie
ruchu dźwigni klamki'(11) na aamek.
(2 zastrzeżenia)

Mechanizm obrotu tuagazynka charakteryzuje
się tym, że ucho cylindra hydraulicznego (1)
jest osadzone przegubowo w korpusie, a ucho tłoczyska (5) jest połączone z jarzmem mechanizmu
zapadkowego. Korpus (2) jest zamocowany za po
mocą złącza śrubowego (7) do korpusu magazynka.
Koło zapadkowe (5) jest zabudowane z obydwu stron
w jarzmie, do którego przyspawany jest czop do
osadzenia ucha tłoczyska (3)» przy czym koło za
padkowe (5) jest osadzone na wale obrotowym ma
gazynka żerdzi za pomocą wielowypustu.
(3 zastrzeżenia)
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MECHANIKA; OŚWIECENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
4 (31)

F04B

U1

(21) 77596

(22) 86 06 20

(71) Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo Węglowe,
Kopalnia Węgla Kamiennego "Jastrzębie",
Jastrzębie Zdrój
(72) Jaworek Joachim, Kwiatoń Paweł
(54) Pompka depresyjna
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra~
oowania konstrukcji szczelnej pompki depresyj
nej do pobierania próbek gazów kopalnianych z
rurociągów i instalacji, zwłaszcza odmetanowania
kopalń, pod wysoką depresją.
Pompka, złożona z dwustronnie zamkniętego
cylindra, w którym osadzony jest na tłoczysku
^.łok z uszczelnieniami, charakteryzuje się tym,
że' osadzony w cylindrze (1) o wewnętrznej śred
nicy (Dw) tłok (7) na swojeń długości (L) ma dwa
LI zczelniające pierścienie (8) o kolistym prze
kroju, a przestrzeli pomiędzy średnicą (D) tłoka
(
'
•
'
) z uszczelnia jącyml pierścieniami'(8) oraz
.zewnętrzną średnicą (Dw) cylindra (1) jest wy~
pełnione olejem o odpowiedniej lepkości.
(2 zastrzeżenia)

dziela Andrzej, Oszowski Kazimierz, Piwowarek
Władysław, Stefaniak Barbara, Stokowski Roman,
Szymański Jan, Trzeciak Witold, Wierzbicki Sta
nisław, Zozuliński Jan, Żoczek Jan
(54) Głowica dwustopniowej sprężarki powietrza
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opraco
wania głowicy dwustopniowej sprężarki powietrza
uniemożliwiającej przedostawanie się wody z prze
strzeni wodnych do przestrzeni powietrznych sprężarkii
Głowica składa się z górnej części (1) za
chodzącej współosiowo na dolną część (2), Pomię
dzy górną częścią (1), a dolną częścią (2) utwo
rzona jest przestrzeń wodna (o), w której znajdu
je się przegroda (5) przymocowana do górnej częś
ci (1). Część górna (1) jest całkowicie oddzielo
na od przestrzeni powietrznej (3) cylindrycznym
fragmentem (4) części dolnej (2)i
(1 zastrzeżenie)

4 (51)

F04B

U1 (21) 78791

(22) 86 12 01

(71) Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych, Gdańsk;
Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych, Poznań;
Zakłady Przemysłu Metalowego K.Cegielski,
Poznań
(72) Baraniak Tadeusz, Bzdziel Janusz, Ceckowski
Józef, Czarnecki Andrzej, Janicki Piotr,
Jazikowski Kazimierz, Kaszak Ryszard, Nie
dziela Andrzej, Oszowski Kazimierz, Piwowarek Władysław, Stefaniak Barbara, Skokowski
Roman, Szymański Jan, Trzeciak Witold, Wierz
bicki Stanisław, Zozuliński Jan, Żoczek
Antoni
(54) Wiertniczy zespół sprężarkowy

4 (51)

F04B

U1 (21) 73790

(22) 86 12 01

(71) Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych, "Gdańsk;
Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych, Poz
nań; Zakłady Przemysłu Metalowego H.Cegielski, Poznań
(72) Baraniak Tadeusz, Bzdziel Janusz, Ceckowski
Józef, Czarnecki Andrzej, Janicki Piotr,
Jazikowski Kazimierz, Kaszek Ryszard, Nie

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opraco
wania wiertniczego zespołu sprężarkowego charak
teryzującego się zmniejszonymi gabarytami i wagą.
Wiertniczy zespół sprężarkowy ma na podwoziu
kołowym (1) umieszczony wysokoprężny silnik spa
linowy (2) i wielocylindrową, sprężarkę dwustop
niową (3)« Na bloku cylindrowym (6) wielocylindrowej sprężarki dwustopniowej (3) zabudowana
jest międzystopniowa chłodnica powietrza (5) w
ten sposób, że przestrzenie wodne bloku cylindro
wego (4) są bezpośrednio połączone t przestrze
niami wodnymi (7) międzystopniowej chłodnicy po
wietrza (5). Usytuowana obok wysokoprężnego sil
nika spalinowego (2) chłodnica wodna (8) połączo-
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na jest złączami elastycznymi (10a) z układem
modnego chłodzenia wysokoprężnego silnika spali
nowego (2), Chłodnica wodna (8) połączona jest
także złączami elastycznymi (10) z układem wodne
go chłodzenia wielocylindrowej sprężarki dwu
stopniowej (3).
(2 zastrzeżenia)

4 (51)

F16C

U1

(21)

75758

71

(54) Ochraniacz przegubów mechanizmów
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji ochraniacza przegubów mechanizmów
skutecznie zabezpieczającego je przed pokrywa
niem się brudem oraz umożliwiającego założenie
go bez konieczności demontażu przegubu.
Ochraniacz ma kształt powierzchni bocznej
stożka ściętego (1), na którego końcach, po dwóch
stronach, znajdują się elementy łączące, korzys
tnie dwa suwaki rozdzielcze (2 i 3) łączące po
wierzchnię (1) na zakładkę. Powierzchnia (1) wy
konana jest z pikowanego ortalionu.
(1 zastrzeżenie)

(22) 85 10 17

(71) Przemysłowy instytut Maszyn Rolniczych,
Poznań
(72) Lisiecki Jerzy
(54) Widłak odlewany
(57) Wzór użytkov/y rozwiązuje zagadnienie opra
cowania konstrukcji widłaka o zwiększonej wy
trzymałości mechanicznej.
Widłak na płaszczyźnie ramion części cylin
drycznej (1) ma ukształtowane żebra (2) biegną
ce równolegle do krawędzi bocznej ramion części
cylindrycznej (1), przy czym przekrój poprzeczny
ramion części cylindrycznej (1) raa kształt lite
ry "U". Widłak na ramionach elementu roboczego
(1) ma wybrania (5)«
(2 zastrzeżenia)

4 (51)

F16P

U1 (21) 77592

(22) 86 06 18

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "POLMAG"
Fabryka Maszyn Górniczych im. M.Nowotki
"NIWKA", Sosnowiec
(72) Błaszczyk Andrzej, Janosik Wacław, Nowak
Marian, Fundament Stanisław
(54) Dźwiękochłonna obudowa stanowiska roboczego
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania takiej konstrukcji dźwiękochłonnej obu
dowy przenośnej, która będzie zapewniała sku
teczną ochronę pracowników przed nadmiernym, ha
łasem powstającym podczas pracy narzędziami pneu
matycznymi oraz będzie umożliwiała podawanie
obrabianych części za pomocą suwnicy.

4 (51)

F16C
B60K

U1 (21)

77893

(22) 86 07 31

(75) Ambrosiewicz Wojciech, Chmielewski Rafał,
Białystok
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Obudowa, mająca kształt prostopadłościanu,
składająca się ze znanych ściennych elementów
(1) i stropowego elementu (2),. charakteryz\)je się
tym, że na stropowym elemencie (2) ma osadzone
prowadnice (8) z ceowników, w których przemiesz-'
cza się zespół jezdnych rolek, przymocowanych do
ruchomej części (10) stropowego elementu (2).
Wewnątrz obudowa ma zaczepy (5), na których za
montowane są świetlne punkty. W ściennym elemen
cie (1) wykonane są dwuskrzydłowe drzwi (13), a
w dwóch innych ściennych elementach (1) umiesz
czone są naprzeciw siebie na różnych wysokościach
wentylacyjne otwory (12).
(1 zastrzeżenie)
4 (51)

F21V

U1 (21) 78005

(22) 86 08 18

(75) Porębski Jerzy
(54) Oprawa oświetleniowa
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania oprawy oświetleniowej do kierowania stru
mienia światła bezpośrednio na dowolnie wybraną
płaszczyznę oświetlaną.
Oprawa ma przesuwne ramię (2), usytuowane
prawie równolegle do sufitu. Ramię (2) osadzone
jest w zespole obrotowym (4) znajdującym się na
dolnym końcu zwieszaka (1), który górnym końcem
zamocowany jest trwale w stałej podstawie przysufitowej (5).
Na jednym końcu ramienia praesuwnego (2)
zamocowane jest koło sterownicze (3) służące do
manipulacji przy nastawianiu położenia ramienia
(2). Koło sterownicze (3) stanowi jednocześnie
przeciwciężar osłony lampy umieszczonej na dru
gi a końcu ramienia (2), na którym nawinięty jest
sznur przyłączeniowy (9).
(3 zastrzeżenia)

4 (51)

F21V

U1

(21)

78054

(22) 86 08 20

(75) Kowalczyk Adam, Warszawa
(54) Wspornik lampy wiszącej

4 (51)

F21V
H01R

U1

(21) 78053

(22) 86 08 20

(75) Kowalczyk Adam
(54) Uchwyt oprawki żarówki
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie moco
wania oprawki żarówki w cylindrycznej osłonie
refloktorka.
Uchwyt składa się z dwóch symetrycznych po
łówek, z których każda ma w górnej ściance otwór
(2) przeznaczony do mocowania wyłącznika przycis
kowego (3) oraz otwór (4) do wyprowadzenia przewodu elektrycznego (5). Wewnątrz uchwytu (1) są
wykonane występy (15, 14, 15) przeznaczone do
prowadzenia przewodu elektrycznego (5) f przy czym
w colnej części uchwytu (1), w wewnętrznych
ściankach bocznych są wykonane szczeliny (9) słu
żące do mocowania płytki (10) umożliwiającej po
łączenie z oprawką (7) żarówki za pomocą wkrę
tów (11). Na powierzchni zewnętrznej każdej po
łówki uchwytu (1) znajdują się dwa pionowe że
bra przeznaczone do ustalenia oprawki (7) we
wnątrz cylindrycznej osłony, Z boku uchwytu (1)
jes"t wykonany wpust (19), w którym jest umiesz
czony wygięty koniec płaskownika (20) zaopat
rzonego na drugim końcu w gwintowany otwór (21),
(1 zastrzeżenie)

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie roz
łącznego mocowania reflektora i oprawki żarówki
w lampie wiszącej na przewodzie elektrycznym.
We wsporniku według wzoru oprawka (11) ża
rówki jest przytwierdzona za pomocą wkrętów (13)
do płytki górnej (1) mającej owalny otwór, w
którym jest umieszczony kołnierz (4) przymocowa
ny również wkrętami (13). Górna część oprawki
(11) jest przysłonięta maskownicą (12)^ W wew
nętrznej komorze (5) kołnierza (4) jest umiesz-
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czona przelotka (9) składająca się z dwóch ze
spolonych pierścieni, przez którą jest przeple
ciony przewód elektryczny (10), połączony jednym
końcem z oprawką (11). Do płytki górnej (1; są
przymocowane za pomocą wkrętów (15) pionowe wie
szaki (16) p wygiętej dolnej części, w której
.test wykonane poziome wycięcie (18) służące do
mocowania górnej krawędzi reflektora.
(1 zastrzeżenie)
4(51)

F21V

U1 (21) 78320
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mego, umożliwiającego łatwy dostęp do zamocowa-'
nej na nim oprawy lampy oświetleniowej w pomiesz
czeniu przemysłowym.

(22) 86 10 03

(71) Spółdzielnia Pracy Ozdób Choinkowych
i Przetworów Szklanych "SZKŁO", Piotrków
Trybunalski
(72) Szczygielski Tadeusz, Baranowski Tadeusz
(54) Znicz na paliwo płynne
(57) Wzór rozwiązuję zagadnienie opracowania
nowej postaci znicza przeznaczonego do świece
nia ,na grobach i pomnikach oraz do oświetlania
stolika w ogrodach przy spotkaniach towarzys
kich.
Znicz składa się z osłony (1), zbiornika
(2), kominka (3) i knota (4). Osłona (1) speł
nia rolę podstawy, w której osadzony jest zbior
nik (2) na paliwo płynnej Zbiornik (2) wykona
ny jest w kształcie kulistej bańki choinkowe:),
z wklęsłym dnem (2b), zakończonej szyjką (2a).
W szyjce (2a) zbiornika (2) osadzony jest komi
nek (3), wykonany w kształcie kapsla z szero
kim rondem (3a), przylegającym do krawędzi czo
łowej szyjki (2a) zbiornika (2)i W kominku (3)
wykonany jest otwór (3c), przez który przecią
gnięty jest knot (4), którego jeden koniec spo
czywa na dnie zbiornika (2), zaś drugi, koniec
osadzony jest w krawędziach (3d) kominka (3).
Knot (4) nie wystaje ponad kominek (3) w czasie
spalania.
(4 zastrzeżenia)

Wysięgnik charakteryzuje się tym, że jego
ramię (1) osadzone jest obrotowo wokół swej osi
w tulei (2) znajdującej się w korpusie (3) zamo
cowanym obrotowo w uchwycie (5), przy czym, kor
pus wyposażony jest w regulator (7) swego kąto
wego położenia w stosunku do uchwytu oraz wypo
sażony jest w ogranicznik (12) kierunku obrotu
ramienia (1) wysięgnikai
(3 zastrzeżenia)

4 (51)

P23D

U1

(21) 77995

(22) 86 08 14

(75) Oleś Alojzy, Kikołów
(54) Palnik gazowy, inżektorowy
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji taniego palnika gazowego o dużej
wydajności cieplnej przeznaczonego do stosowa
nia w kotłach wodnych centralnego ogrzewania.
Palnik składa się z mieszalnika (1.) wyko
nanego w kształcie kolanka rurowego i dyszy (2).
W części (1a) mieszalnika (1) umieszczone jest
mieszadło (4) wykonane z drutu w postaci dwóch
pętli; W części (1b) zamocowana jest przegroda
(5) dzieląca wzdłużnie jej przestrzeń wewnętrzną
na dwie części. Ponadto część (Ib) zaopatrzona
jest w dwa rzędy otworków płomykowych (6) oraz
w rjeden rząd dodatkowych otworków płomykowych
(7; o mniejszej średnicy i usytuowanych .z prze
ciwnej strony otworków płomykowych (6)i
(4 zastrzeżenia)

4 (51) F21V

U1 (21) 78433

(22) 86 10 16

(71) Przedsiębiorstwo Montażu Elektrycznego
"ELEKTROBUDOWA", Katowice
(72) Niaciecki Otton
(54) Wysięgnik poziomy, zwłaszcza do zamocowania oprawy lampy oswietleniowej
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania nowego ukształtowania wysięgnika pozio-
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F27B

U1 (21) 78178

(22) 86 09 09

(71) Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw Maszyn
i Urządzeń Hutniczych "Hutmaszprojekt"Hapeko", Katowice
(72) Lewicki Franciszek, Mańkowski Adam,
Magiera Kazimierz
(54) Urządzenie do indukcyjnego topienia metali,
zwłaszcza w tyglach grafitowych
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania konstrukcji łatwego w montażu i demon
tażu, trwałego urządzenia do indukcyjnego topie
nia metali, zwłaszcza w tyglach grafitowych.
Urządzenie składające się z obrotowego wy
sięgnika, wyposażonego w hydrauliczny oylinder
oraz z zawieszonego na wysięgniku kołpaka, wy
posażonego w indukcyjną cewkę 1 cylindryczny,
ceramiczny wkład, charakteryzuje się tym, że obu
dowa (1) hydraulicznego cylindra (3) ma na wy
sokości stożkowego pierścienia (7) obrotowego
wysięgnika (4) symetrycznie rozmieszczone czte
ry otwory (11) z dociskowymi rolkami (12) umiesz
czonymi w łączniku (13)t przy czym docisk rolek
regulowany jest za pomocą śruby ustalającej pier
ścienie łącznika (13 )• natomiast cylindryczna
obudowa (27) kołpaka (23) połączona jest po
przez ożebrowanie (28) z wewnętrznym, dolnym
pierścieniem (29), a dolna krawędź cylindrycz
nego, ceramicznego wkładu (35) chroniona jesc
przez stalowy wspornik (34) umocowany do dolnej
izolacyjnej płyty (31)i Urządzenie ma zastoso
wanie w odlewniach o zróżnicowanym asortymenci
gatunkowym odlewów do zalewania z tygla form
odlewniczych, szczególnie z zastosowaniem dwustanowiskowego cyklu pracy.
(2 zastrzeżenia)

4 (51)

F27B
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(21) 78179

(22) 86 09 09

(71) Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw Maszyn i Urządzeń Hutniczych "HutmaszprojektHapeko", Katowice
(72) Lewicki Franciszek, Mańkowski Adam
(54) Indukcyjny piec tyglowy
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje"zagadnienie opra
cowania konstrukcji indukcyjnego pieca tyglowe
go do topienia i przegrzewu metali w zakresie
średnich pojemności od 100 kg do 500 kg, o zwię
kszonej niezawodności.
Piec ma obudowę zawierającą dolny, zew
nętrzny pierścień (1) oraz górny, zewnętrzny
pierścień (2), usztywnione i połączone sześcioma
profilami symetrycznie rozmieszczonymi na obwo
dzie obudowy, przy czym wewnątrz pierścienia (1)
usytuowany jest współosiowo pierścień (4) wy
pełniony ożebrowaniem (5) w postaci kratownicy,
a pierścienie (1 i 4) połączone są symetrycznie
rozmieszczonymi wspornikami (6). Na ożebrowaniu (5) spoczywa dolna płyta ceramiczna (14),
umieszczona wewnątrz izolowanego warstwą izola
cyjną (13) dolnego pierścienia ceramicznego (12),
:ia którym spoczywają magnetyczny ekran (19) i
górnyt ceramiczny pierścień (22;. Wewnątrz pier
ścienia (22) spoczywa górna płyta ceramiczna
(21) s izolowana warstwą (13)
(3 zastrzeżenia)

4 (51) F27D

U1 (21) 78188

(22) 86 09 09

(71) Biuro Projektów Przemysłu Cementowego,
Wapienniczego i Gipsowego "BIPROCSMWAP",
Kraków
(72) Godowicz Tadeusz, Góral Zdzisław, Graboś
Edward
(54) Urządzenie załadowcze pieca szybowego,
dwuskośnego
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania prostej konstrukcji funkcjonalnego urzą
dzenia załadowczego pieca szybowego, dwuskośnego, podającego kamień wapienny do zasypu pie•c*. or-? '"'• 1 1VJO '-'t^łe fin rV."Dch r>r>złomów pieca.. •
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Urządzenie ma wózek skipowy poruszający się
po torze, przy czym wózek skipowy ma dwie komo
ry, komoro (3) przeznaczoną na kamień wapienny
i komorę ik) na węgiel oraz ma urządzenie roz
dzielcze (5) zamocowane na górze pieca. Urządze
nie rozdzielcze (5) składa się z dwóch komór,
komory (6) przeznaczonej na kamień wapienny po-

75

łączonej z zasypem pieca (7) i komory (8) prze
znaczonej na węgiel, przy czym komora (8) po
dzielona jest nastawnym nożem (9) na dwie częś
ci, z których jedna połączona jest zasypem (12)
z górnym poziomem pieca, a druga zasypem (13)
z dolnym poziomem pieca.
(2 zastrzeżenia'

UZIAŁ

G

FIZYKA

4 (51)

G01C

U1

(21) 76527

(22) 86 01 31

(71) Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych, Kato
wice
(72) Kopeć Jerzy
(54) Urządzenie do pomiaru odległości

Urządzenie składa się z pomiarowego koła
(ó) umieszczonego w uchwycie (3). Uchwyt (3)
wyposażony jest w uderzeniowy licznik ('4), któ
rego dźwignia (5) uruchomianą jest prętem (7)
wystającym z obręczy koła ( 6 ) . Uchwyt (3) po
łączony jest rozłącznie ze składanym drążkiem
(?) mającym rączki ( 2 ) .
(1 zastrzeżenie)

(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
Konstrukcji urządzenia umożliwiającego łatwy
pomiar odległości przez jedną osobę z wymaga
na dokładnością*
4 (51)

G01N

U1 (21) 77693

(22) 86 07 02

(71) Katowickie Gwarectwo Węglowe Kopalnia
Węgla Kamiennego "Staszic", Katowice
(72) Koniecki Paulin, Udziela Janusz, Wiśniewski
Wacław, Wilczek Rafał, Zatorski Maciej
(54) Sonda teleskopowa
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania łatwej do przenoszenia konstrukcji son
dy teleskopowej umożliwiającej skrócenie czasu
wykonania pomiaru oraz niezawodnej w działaniu.

Sonda składa się z segmentów przewodu zasy
sającego (1) połączonych ze sobą teleskopowo za
pomocą łączników uszczelniających (2) i połączo
nych z trójnikiem ( 3 ) . Do króćców trójnika (3)
zamocowane są końcówka nasadowa (4) i końcówka
poprzeczna (5) zaopatrzona w zdejmowalną zaślep«
kę (6). Przeciwległy koniec sondy teleskopowej
zakończony jest główką sondy (8) i otworem za
sysającym ( 7 ) .
(1 zastrzeżnie)
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G01N

U1 (21) 77999

(22) 86 08 04

(71) Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady
Badawcze i Projektowe Miedzi "Cuprum",
Wrocław
(72) Grochulski Stanisław
(54) Przyrząd do badania próbek skalnych przy
obciążeniu niesymetrycznym
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
zwartej konstrukcji przyrządu o duże^ sztywności
umożliwiającego przeprowadzenie badań modelowych
w laboratorium, w warunkach zbliżonych do nor
malnych, występujących w kopalni, na rzeczywis
tym materiale skalnym.
Przyrząd ma podstawę (1) oraz dwa przy
twierdzono? tg, niej stojaki (2), które stanowią
miejsce osadzenia w nich obrotowo i równolegle
względem podstawy (1) sworznia (4), na którym
jest obrotowo jednym swym końcem osadzona bel
ka (3) w postaci dwóch płyt - górnej (3a) i dol
nej (3~b) i wiążących te płyty dwóch dwuteowników (3c).
(1 zastrzeżenie)

Nr 12 (352) 198?

Wywoływaczka zbudowana jest w ten sposób,
że w ramie nośnej (1) konstrukcji spawanej
umieszczone jest szeregowo sześć wanien wywołująco-płuczących (2), mających płaszcze z prze
pływem cieczy termostatującej podgrzewanej
grzejnikami elektrycznymi patronowymi i miesza
nej mieszadłami hydraulicznymi (11). do których
ciecz przepompowywana jest pompami (10). W gór
nej części ramy nośnej umieszczona jest rama
prowadząca wózka (3) przemieszczająca się w pro
wadnicach (4) na rolkach (5)i Na ramie prowa
dzącej, na rolkach (7) przemieszcza się wózek
(6) z koszem ramek (9; i wibromeonanizmem (8).
Urządzenia sterowniczo-nastawcze i sygnaliza
cyjne umieszczone są w szafie sterowniczej (12)
znajdującej się z prawej strony wywoływaczki;
(1 zastrzeżenie)
4 (51)

G11B

U1 (21) 78001

(22) 86 08 15

(71) Zakłady Wytwórcze Magnetofonów "UnitraLubartów", Lubartów
(72) Krawczyński Grzegorz, Kruk Szczepan, Ko
walski Zdzisław
(54) Urządzenie do mocowania magnetowodu
w kubku głowicy magnetofonowej
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania urządzenia do mocowania magnetowodu
w kubku głowicy magnetofonowej, pozwalającego
na eliminację klejenia magnetowodu w kubku gło
wicy magnetofonowej.

4 (51)

G03D

U1 (21) 77044

(22) 86 04 11

(71) Bydgoskie Zakłady Fotochemiczne "OrganikaFoton", Bydgoszcz
(72) Ćwik Zenon, Gatz Krzysztof, Karczewski
Krzysztof, Bartosz Krystyna
(54) Wywoływaczka do materiałów fotograficznych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia wywoływaczki, która umożliwia automatyczny
sposób prowadzenia procesu według zaprogramowa
nego cyklu bez konieczności bezpośredniego sty
kania się ludzi z fotocheraikaliami.
__.

Urządzenie ma postać sprężyny wykonanej
z paska zagiętego półcylindrycznie M ) w środku
i z ramionami zagiętymi pod kątem {*&) do sie
bie. Kąt (oC ) zawarty jest między 160°-170°;
Ramiona równoległe do siebie zakończone są pro
stokątnymi wycięciami (3), odgiętymi od siebie
pod^kątem ( p ) , zawartym między 80-90 . W płasz
czyźnie symetrii na ramionach zagiętych pod ką
tem (t£ ) i na zagięciu półcylindrycznym wykona
ny jest otwór (4) w kształcie prostokąta z wy
stępami na krótszych bokach;
(1 zastrzeżenie)
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4 (51)

H01H

U1 (21) 78533

(22) 86 11 03

(75) Piankowski Jerzy, Płock
(54) Uchwyt do bezpieczników mocy niskiego
napięcia
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie skon
struowania takiego uchwytu, który zapewniałby
prawidłowe wprowadzanie bezpiecznika w szczęki
gniazd bezpiecznikowych i zapobiegałby przypad
kowym zwarciom w trudnych warunkach manewrowaniai
Uchwyt do zakładania i• wyjmowania bezpie
czników, składający się z rękojeści i uchwytu
właściwego, charakteryzuje się tym,^ że uchwyt
właściwy (1) ma postać prostopadłościanu zaopatrzbnego w przedniej części w dwa^gniazda
podtrzymujące bezpiecznik: gniazdo górne (2) i
doine (3), przy czym gniazdo górne (2) zaopat
rzone jest w zatrzask składający się z wygięte
go języka (7), podpartego w miejscu wygięcia
stalową podporą (8) i stykającego się ze spręży
ną (9) popychacza (10), przechodzącego przez gór
ną część rękojeści uchwytu (5) i zakończonego
przyciskiem (11). Ponadto do ścian bocznych
uchwytu przymocowane są sztywno dwie elektroizolacyjne, prostokątne osłony boczne (6) ze ścię
tymi krawędziami zewnętrznymi. (1 zastrzeżenie)

4 (51)

H01J

U1

(21)

77974

(22) 86 08 12

(71) Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych
"Polam" im. R. Luksemburg, Zakład Doświad
czalny, Warszawa
(72) Pikiewicz Mieczysław, Mościcki Wiesław,
Chudzik Wiesław, Bordzio Andrzej

(54) Urządzenie do wytwarzania wysokiej próżni,
zwłaszcza w wysokoprężnych lampach sodowych
w procesie ich wytwarzania
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania takiej konstrukcji urządzenia, która
umożliwiałaby uzyskanie w lampach sodowych tak
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wysokiej pró;:ni jaka jest wymagana względami
technologicznymi oraz która nie powodowałaby na
powietrzenia wszystkich lamp w przypadku stłu
czenia jednej lampy.
Urządzenie według wzoru użytkowego jest wy
posażone w zbiór zblokowanych zespołów dyfuzyj
nych złożonych z zamka próżniowego (ZP), pompy
dyfuzyjnej (D), dwóch zaworów próżniowych (Zł i
Z2), wyłącznika próżniowego, szafki (S; sterują
cej procesem wytwarzania próżni oraz mechaniczńo-próżniowego łącznika tych elementów złożone
go z korpusu (1). wspornika (2) zamka próżniowe
go, zaczepu (4) i wieszaka (3) szafki (S)* Kor

Er 12 (352) 1987

pus (1) i wspornik (2) mają wewnętrzne kanały
próżniowe (8 i 9) połączone ze sobą pierwszym
przelotowym otworem (10) korpusu (1) zamkniętym
od dołu korkiem (11). Korpus (1) ma też gniaz
do (13) do wprowadzenia grzybka drugiego zaworu
(Z2) połączone z kanałem (9) i prostopadłym do
tego kanału drugim przelotowym otworem (15). do
którego przyłączona jest pompa dyfuzyjna (D).
Prawy koniec kanału (9) jest połączony z wyłącz
nikiem próżniowym. Otwór (10) jest połączony"
również z pierwszym zaworem (Z,1), a górny wylot
kanału (8) jest połączony z zamkiem próżniowym
(ZP)i
(2 zastrzeżenia)
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KOMUNIKAT
URZĄD PATENTOWY PRL
informuje
że od r. 1985 opracowana jest nowa forma informacji sygnalnej: „Wy
kazy danych bibliograficznych o dokumentach patentowych opracowane
w układzie wg nazw zgłaszających — uprawnionych z patentu". Wy
kazy te sporządzane są w sposób skomputeryzowany z bieżących taśm
magnetycznych INPADOC (zawierających informacje o zgłoszonych wy
nalazkach i udzielonych pi tentach w 52 krajach i organizacjach mię
dzynarodowych) otrzymywanych w ramach Międzynarodowego Systemu
Informacji Patentowej (MSIP)r. Powyższe wykazy dostarczane są w cy
klach miesięcznych.
Korzystanie z nich zapewnia szybką, bieżącą informację o aktywności
wynalazczej wybranych firm. Wykorzystane mogą być także przy two
rzeniu własnych kartotek zgłoszonych i opatentowanych wynalazków
uporządkowanych wg nazw zgłaszających.niezbędnych przy prowadze
niu badań podmiotowych. Występujące w wykazach dane q patentach-analogach (tj. patentach udzielonych na ten sam wynalazek w różnych
krajach) ułatwiają wstępną'selekcję opisów wynalazków przeprowadzo
ną pod kątem ich znaczenia w danej dziedzinie techniki (wynalazki
uznane przez zgłaszającego za znaczące, zgłaszane są do opatentowania
w większej liczbie krajów).
Wykazy sporządzane są w układzie wg standaryzowanych nazw zgła
szających — uprawnionych z

patentu,

przyjętych przez

INPADOC.

W związku z powyższym pożądane jest, i by użytkownicy zainteresowani
ich otrzymywaniem w zamówieniach podawali standaryzowane nazwy
firm (słownik

nazw standaryzowanych

jest

udostępniony

do wglądu

w Zespole Informacji UP, Wydział Metodyki).
Wykazy te dosiarczane są na nośniku papierowym (kserokopia forma
tu A-l) w cenie 20 zł za stronę.
Informacji udziela i zamówienia przyjmuje Zespół Informacji Urzędu
Patentowego PRL, A1. Niepodległości 188, 00-950 Warszawa, skr. poczt.
203, tel. 25-80-01 w. 28Í), 256.

KOMUNIKAT
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URZĄD PATENTOWY PRL
przyjmuje

zamówienia na prenumeratę wykazów danych bibliograficznych o do
kumentach patentowych, sporządzonych wg symboli Międzynarodowej
Klasyfikacji Patentowej (IV edycja — Int, Cl.4). Wykazy te opracowane
są w sposób skomputeryzowany
INPADOC

(zawierających

na

informacje

podstawie
o

taśm magnetycznych

zgłoszonych

wynalazkach

i udzielonych patentach w 52 krajach i organizacjach międzynarodo
wych) otrzymywanych w ramach Międzynarodowego Systemu Informa»
cji Patentowej (MSIP).
Korzystanie, z wykazów zapewnia szybką i kompletną informację pa
tentową z dowolnie wybranego zakresu tematycznego określonego wg
symboli IV edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej (Int. CL*).
Występujące w wykazach dane o patentach — analogach (tj. patentach
udzielonych na ten sam wynalazek w różnych krajach) ułatwiają prze«
prowadzenie wstępnej oceny znaczenia »vynaiazków w ogólnym stanie
techniki jak również zorientowanie się co do zasięgu jego ochrony.
Użytkownicy zainteresowani otrzymywaniem wykazów danych biblio»
graficznych w układzie wg symboli ïnt.~Cl.4 powinni w zamówieniu podać tematykę ustaloną wg tych symboli i nazwy krajów.
Wykazy dostarczane są w cyklach miesięcznych na nośniku papiero*
wyra (kserokopia formatu A-4) w cenie 20 zł za stronę.
Informacji udziela i zamówienia przyjmuje Zespół Informacji Urzędu
Patentowego PKL, A1. Niepodległości 188, 00-950 Warszawa, skr, poczt.
203, tel 25-80-01 w. 289 i 250.

