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Úf$;jjj}d Patentowy PRL - na. podstawi« art. 34 i art. 82 uetnwy z dn ) o 19 paździer
nika 1973 r. o wynalazczości /Dz.U.PRL Nr 33, poz. 177/ -dokonuje og fcopzun in w "uiu-
lut/níeUrzędu Patentowego" o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych, Ogłosze
ni.«- o >qło9?uniach drukowane w "3i-u.L«tynie" podane sa w układzie» kłosowym według sym-
bui.i Int. Cl 4 i zgodnie z § 27 uat. 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 dano: 
-oznaczenie klasy i podklasy według symboli IV edycji międzynarodowej klasyfikacji 
patentowej, tj. Int. Cl 4, 

- numer zgłoszeń la 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 plerwszeństwo, 

- imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego, 
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszajęcfego, 
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, 
-skrót opisu wynalazku lub wzoru użytkowego wraz z figura rysunku najlepiej obra
zującą wynalazek lub wzór użytkowy, 

- liczbę zastrzeżeń; 4 
Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym według symboli Int. Cl podaje się wy

kaz zgłoszeń opublikowanych w danym numerze w układzie numerowym. 

x x x 

Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały ozna
czone literę T za numerem zgłoszenia. Jeżeli po dniu takiego ogłoszenia zostanie 
złożony wniosek o udzielenie patentu /ort. 26 ust. 3 u.o.w./ Urząd Patentowy ogła
sza o wniosku w /'Wiadomościach Urzędu Patentowego". 

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, osoby trzecie 
mogę: 
1/ zapoznać się zs 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 i Urząd Patentowy PRL -
00-950 Warszawa ; skr. poczt. 203, Al. Niepodległości 188.-

Informuje się, żo odbitki kserograficzne dokumentów wymienionych w pkt. 1 można 
zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy? 
a/ podać numer "Biuletynę; Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgło-

sztniu 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 i 1052-2583-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 § 77 - opłaty zwięzene z reje
stracją 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. 203, 00-950 Warszawa 
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URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa,- dnia 10 sierpnia 1987 r. Nr 16 /356/ Rok XV 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

I . W Y N A L A Z K I 

OZIAŁ A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

4 (51) A01B A2(2l) 261161 22 86 08 22 
(71) Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, 

Poznań 
(72) Koczorowski Bogusław, Dubowski Adam 
(54) Podnośnik hydrauliczny trzypunktowego 

uk'iâdu zawieszenia ciągnika 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji podnośnika hydraulicznego 
umożliwiajęcego spawanie jego obu ramion do 
wału synchronizującego ich ruch. 

Podnośnik ma wał wykonany z dwóch symet
rycznych wałów /l i 2/ leczonych w obudowie 
łożysk /3/ za pomoce zazębienia czołowego / 4 / 
i rury centrujęcej /5/. Do obu wystających z 
obudowy łożysk /3/ końców wałów /l i 2/ przys-
pawane sę ramiona /6, 7/ podnośnika /1Û i 11/, 
poleczone z cylindrami napędzającymi podnośnik 
/10 i 11/ i z wieszakami /12 i 13/ przenoszą
cymi napęd na cięgła dolne układu zawieszenia. 

/I zastrzeżenie/ 

4 (51) A01F Al C2î) 257129 22 85 12 23 
(71) Akademia Rolnicza, Poznań, Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Suszarnictwa Płodów 
Rolnych "Suprol", przy Fabryce Maszyn 
Rolniczych,, Rogoźno 

(72) Wialand Edward, Czarnociński Feliks, 
Woyke Witold, Każmierczak Hieronim, 
Filimon Dominik, Górecki Mieczysław 

(54} Bęben nożowy sieczkarni 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraccnvs 
nia konstrukcji bębna nożowego, zapewniającego 
równoraierny przebieg docinania sieczki, nadają
cego się do wapółpracy z cylindrycznym urządze
niem docinajęcym, mającym otwory robocze o do
wolnym kształcie i wielkości» 

Bęben charakteryzuje się tym, że uchwyty 
nożowe bębna maję postać kostek / 7 / , rozmiesz
czone sę w szeregach usytuowanych na przemian 
pod ketem dodatnim i ujemnym względem osi bębm 
Powierzchnie czołowe /12/ kostek /7/ przebiega-
ję równolegle do osi bębna zaś powierzchnie 
górne, na których osadzone sa noże /10/, nachy
lone sę pod ketem względem powierzchni czoło
wych /12/. Bęben zaopatrzony jest ponadto w ka
nały /19/ eliminujęce możliwość zapychania się 
bębna w procesie docinania. /12 zastrzeżeń/ 
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4(5l) AOIF Al(2lY 257130 22 85 12 23 

(71) Akademia Rolnicza, Poznań 
(72) Wieland Edward, Czarnociński Feliks, 

Woyke Witold, Marchlewski Kazimierz 

(54) Zakryty bęben nożowy sieczkarni 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania prostej i odpornej na uszkodzenia mecha
niczna konstrukcji bębna, zabezpieczonej przed 
zapychaniem się bębna paszami objętościowymi 
suchymi lub mokrymi. 

Zakryty bęben nożowy sieczkarni zaopat
rzony w obrotowy walec z płaszczem, do które
go mocowanee ą uchwyty z wymiennymi nożami 
tnącymi, usytuowanymi ukośnie względem osi bęb
na charakteryzuje się tym, że każdy uchwyt no
ż o w y / 7 / zamocowany jest do kierunkowych kos
tek /&/ oddzielających uchwyt / 7 / od płaszcza 
/ 2 / , rozmieszczonych na płaszczu w szeregach 
usytuowanych na przemian pod ketem dodatnim i 
ujemnym względem osi bębna, przy czym powierz
chnia czołowa uchwytu nożowego / 7 / tworzy z 
równoległymi do niej powierzchniami montażowy
mi / 9 / kostek / 8 / powierzchnię przylegania dla 
odrzutnika, którego ściana tworzy z bocznymi 
powierzchniami kostek / 8 / oraz płaszczem / 2 / i 
nożowym uchwytem / 7 / komory / 1 8 / . 

/li zastrzeżeń/ 

4 (51) A23C 
A23K 

Al (2l) 258981 22 86 04 16 

{71) Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, 
Warszawa 

(72) Jakubowski Augustyn, Zgaiński Jacek, 
Rosnowska Joanna, Matuła Dan 

(54) Sposób i urzędzenię do otrzymywania 
poiła"dla zwierząt hodowlanych 

{57), Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożli
wienia uzyskania pdjła łatwo przyswajalnego 
przez organizm zwierzęcy przy małym zużyciu 
energii elektrycznej i z zachowaniem wymaga
nej dyspersji tłuszczu. 

Sposób według wynalazku polega na tym, 
że do całkowicie lub częściowo odtłuszczonego 
«deka O temperaturze od 40 do 70°C korzystnie 
60°C dodaje się tłuszcz z lecytynę o tempera
turze od 50 do 80°C, korzystnie 60°C. Tłuszcz 
dodaje» się w ilości od ł do 10% w stosunku do 
Cůikow-i.tej .»asy pdjła* W tłuszczu o tempera
turze ott 50 do iiû°C rozpuszcza się lecytynę • 
w. ii&śeł od 0,3 do 10%, korzystnie 3% w sto
sunku cjo całkowitej ilości tłuszczu w pójle. 
Jako tłuszczowe ski&dniki energetyczne sto
suj» się tiuszcze zwierzęce oraz roślinne. 

4(51) A61K Al (2l) 261801 22 86 10 10 

(30) 85 iO 11 « S6 - 9504720-7 
(71) Aktiebolaget Basels, Molndal, SE 
(72) Oahlinder Lars-Erik. D., Oohansson Mats 0., 

Sandberg John A., Sjögren Oohn A. 

(54) Sposób wytwarzania kulek substancji 
terapeutycznie czynnej ~ô^onxTôToviâoyi!n 
uwalnianiu 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza
nia środka farmaceutycznego umożliwiającego 
uzyskanie stałego stężenia leku we krwi i mniej
sza częstotliwość dawkowania leku« 

Sposób wytwarzania kulek substancji tera
peutycznie czynnej o kontrolowanym uwalnianiu 
polega- na tym, Ze na zwarty, nierozpuszczalny 
materiał rdzenia nanosi sio co najmniej jedne 
substancję farmaceutycznie czynno rozpuszczone 
w rozpuszczalniku, tworzącą zwarta warstwę na 
nierozpuszczalnym rdzeniu, następnie rozpusz
czalnik odpędza się i tę zwarte warstwę kulki 
powleka się błoną polimaryczną kontrolująca, 
uwalnianie. Stosuje się materiał rdzenia o wy
miarach 0,1 i- 2 mm, który po pokryciu rdzenia 
substancja farmaceutycznie czynne wynosi 0,2 •(• 
3,0 mm lub jako materiał rdzenia stosuje się 
małe cząstki szkła. Oako substancję farmace
utycznie czynna stosuje się substancję o nie-
natychmiastowym uwalnianiu leku, substancję po
dawane doustnie lub pozajelitowo, substancję o 
zakresie działa/iia sercowo-naczyniowym, Zoząd-
kowo-jelitowym, chemioterapeutycznym, sól środ
ka blokującego beta-adrenalinę, antybiotyk, 

/li zastrzeżeń/ 

4(51) A6IK Al (21) 261802 22 86 10 10 

(30) 85 10 11 - SE - 8504721-5 
(71) Aktiebolaget Hassie, MSlndal, SE 
(72) Johsson Ulf E., Sandberg John A., Sjögren 

John A. 
(54) Sposób wytwarzania preparatu o kontrolowa-

wanym uwápřl^'n'iu7' zawiisrającego sól' 
metoprólolu 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu wytwarzania preparatu farmaceutycz-

Mieszaninę poddaje się emulgowaniu w urządze
niu do czasu uzyskania wymaganego stopnia zdys-
pergowania tłuszczu. 

Urządzenie do otrzymywania pdjła stanowi 
układ zamknięty, w którym zbiornik /!/ połę-
czony jest z zasobnikiem tłuBzczu /Z/ s pompą 
/2/ i elementem dyspergującym /4/. Element dys--
pergujęcy /A/ stanowi cylinder, w którym znaj
dują się osadzone na pręcie przegrody w ilości 
od 4 do 12 o otworach o średnicy od 1 do 4 mm. 
Przegrody maja średnicę zewnętrzna równe śred
nicy wewnętrznej cylindra i zamocowane sa na 
pręcie wzdłuż jego osi. /S zastrzeżeń/ 
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nego umożliwiającego uzyskanie statego stęże
nia leku we krwi, aż do podania następnej 
dawki. 

Sposób wytwarzania preparatu o kontrolo
wanym uwalnianiu zawierajęcego sól metoprololu 
pologo na tym, że kulki zawierajęce sól meto
prololu jako główny rozpuszczalny składnik, 
powleka się rozpyłowo roztworem tworzącym bło
nę, zawierającym pochodne celulozy bez grup 
podatnych na protoolizę. Powlekanymi kulkami 
napełnia się kapsułki z twardej żelatyny lub 

też powlekane kulki wraz z farmaceutycznymi 
środkami pomocniczymi spracowuje się w tabletki, 
przy czym jako sól metoprololu stosuje się bur-
sztynian lub funiaran racemícznégo metoprololu 
lub też stosuje się benzoesan lub sorbitan enanc 
jomeru S motoprololu oraz stosuje się błonę po-
lirnerycznę rr.awiera jęcę etylocelulozę lub toż 
stosuje się błonę polimerycznę zawierajęce ety
locelulozę oraz hydroksypropylometylocelulozę» 

/19 zastrzeżeń/ 

DZIAŁ B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

4 (51) B01D Al (21) 253904 22 85 06 10 

(75) Gaczkowska Łucja, Wisła 

(54) Sposób oczyszczania gazów odlotowych, 
zwłaszcza gazów wydzielających się 
podczas trawienia szkła 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu, który umożliwia prawie całkowite 
pczyszczenie gazów odlotowych ze związków siar
ki i fluorowodoru. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
gazy wydzielające się podczas trawienia szkła 
i para wodna z płuczki zasysane są pod ciśnie
niem do domistera, gdzie uderzają o przeszkodę, 
na której się skraplają oraz absorbują w pow
stałym roztworze, a następnie pozostała część 
gazów przepływa przez matę chłonną, na której 
skrapla się. /2 zastrzeżenia/ 

4(5l) 8010 Al (21) 257349 22 86 01 02 
(71) Przedsiębiorstwo Projektowania Dostaw i 

Realizacji Obiektów Ochrony Powietrza 
"OPAM", Katowic© 

(72} Ziemski Henryk, Mrówczyński Oanusz 
(54) Napęd strzepywaczy elektrod ulotowych 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstru
owania ekonomicznego i trwalogo napędu strze-

pywaczy elektrod ulotowych do elektrofiltra 
poziomego suchego. Napęd według wynalazku cha-
rakteryzuje się tym, że na wale /!/ ze strze
pującymi młotkami obrotowo-przerzutowymi / 8 / 
osadzone jest koło krzywkowo-zapadkowo / 2 / , któ
re zamienia ruch posuwisto-zwrotny cięgna /3/ 
na ruch obrotowo-przerywany wału /!/• Cięgno 
/3/ połączone jest poprzez izolator /4/ z me
chanizmem korbowo-wodzikowym /5/. 

• /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B01F Al (21) 257340 22 86 01 02 
(71) Politechnika Częstochowska, Częstochowa 
(72) Cupiał Karol, Mendora Krzysztof 9 Domański 

Oanusz, Grzelka Danusz, Dużyński Adam, 
Kondas Roman 

(54) Mieszalnik gazu 

(57) Przedmiotem wynalazku jest mieszalnik gazu 
do wytwarzania mieszanki gazu napędowego z po-" 
wietrzem, przeznaczonej do zasilania silnika 
spalinowego z zapłonem iskrowym. 
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Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia mieszalnika gazu pozwalającego na uzyski
wanie dowolnego składu mieszanki przy danym ob
ciążeniu silnika. 

Mieszalnik gazu zawiera korpus /!/ w pos
taci wydrążonego walca, zamkniętego szczelnie 
z obu stron. Korpus /!/ zaopatrzony jest w 
trzy okna, równomiernie rozmieszczone wzdłuż 
obwodu, połączone z króćcami /2, 3, 4/, które 
łącza korpus /!/ odpowiednio z filtrem powiet
rza, urządzeniem doprowadzającym gaz napędowy 
oraz kolektorem dolotowym silnika. Króćce / 2 , 
3, 4/ wyposażone sa w zawory regulacyjne /6, 
7/8/, przy czym zawór /8/ umieszczony na 
króćcu / 4 / połączony jest przewodem rurowym 
/9/ z zaworem regulacyjnym /6/ umieszczonym 
na króćcu /2/ oraz drugim przewodem rurowym 
z zaworem regulacyjnym /7/ umieszczonym na 
króćcu /3/. Króćce / 2 , 3/ wyposażone są ponad
to w zwężki /5/ dławiące przepływ czynnika. 
Wewnątrz korpusu /!/ umieszczona jest przepust-
nica /li/ w postaci wydrążonego walca, zamk
niętego szczelnie z obu stron, osadzonego na 
wałku /12/. Przepustnica /li/ wraz z połączo
nym z nia z wałkiem /12/ osadzona jest obroto
wo, i przesuwnie względem swej osi wzdłużnej. 
Przepustnica /li/ zaopatrzona jest w trzy okna, 
z których dwa, służące do doprowadzenia po
wietrza i odprowadzenia mieszanki palnej wyko
nane są na całej wysokości przepustnicy /li/, 
natomiast trzecie okno, przez które doprowa
dzany jest do mieszalnika gaz napędowy, wyko
nane jest na części wysokości przepustnicy /li/. 
Wielkości okien, korpusu /!/ i przepustnicy 
/li/ są tak dobrane, że przy określonym poło
żeniu przepustnicy /li/ powierzchnie okien 
korpusu /!/, służacy-eh do doprowadzenia po
wietrza i odprowadzenia mieszanki palnej, za
warte są w powierzchniach odpowiadających i<a 
okien przepustnicy /li/, wykonanych na całej 
wysokości przepustnicy /ii/,- trzecie natomięąS 
okno korpusu /!/, służące do doprowadzenia g a-?, 
zu napędowego, pokrywa się z pozostałym oknem 
przepustnicy /li/, wykonanym m* części wysokości 
przepustnicy /łl/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) 30 ID Al (2l) 257017 12 85 12 20 
(71) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowakiej, 

Lublin 
(72) Różyło Dan K, Matynia Tadeusz, Malinowska 

Irena, Gawdzik Barbara, Danicka Małgorzata 
(54) Sposób wytwa rza n i a wa rętwy st ac i ona rnej 

'Ho^E^oaa^^r^TIi ''ci'ërïïïôwars"t wo we3 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania sposobu wytwarzania warstwy stacjonar
nej do chromatografii cienkowarstwowej z poli
merów porowatych. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje 
się tym., że jako sorbenty stosuje aïe polimery 
porowate stanowiące kopolimery związków aroma
tycznych, zawierających w cząsteczce co najm
niej dwie reszty kwasu akrylowego lub metak
rylowego związana z pierścieniem aromatycz
nym poprzez grupę ~CH 0- o wzorze przedstawio
nym na rysunku, w którym Ar oznacza jednopierś-
cieniowe związki aromatyczne jak benzen i jego 
homologi, związki o pierścieniach skondensowa
nych, zwłaszcza naftalen, motylonaftalen, ant
racen,, związki o pierścieniach izolowanych, 
zwłaszcza dwufenyl, eter fonylowy, dwufenylo-
metan 1 dwufenyloetan, R oznacza atom wodoru 
w pochodnych akrylowych lub grupę metylowe w 
pochodnych metakryłowych, a n wynosi od 2 - 4 
ze Związkami zdolnymi do polimeryzacji zawie
rajęcymi jedno wiązanie podwójne jak styren, 
metakrylan metylu, akrylan metylu, akrylonit
ryl i lub pochodnymi związków o wzorze przedsta
wionym na rysunku, w którym n wynosi 1, jak 
akryloiloksymotylo- lub metakryloiloksymety-

lobenzen, tlenek dwufenylu, które miesza 8ię 
ze środkiem sklejającym w stosunku objętoś
ciowym 1 : 0,25-f3 i nanosi na płytkę szklane 
lub metalową. /i zastrzeżenie/ 

4 (51) B01D A2 (21) 260522 22 86 07 07 
(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Antkowiak Wojciech, Gluba Tadeusz, 

Kochański Tadeusz, St robin Wiesław 
Í5-*) Sposób i urządzenie do wytwarzania 

gr^nïïîatu z. materiaTó^^pylTstych" 
(57) Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest 
umożliwienie przeprowadzenia wszystkich proce
sów granulacji w jednym ciągu technologicznym, 
a także Äyeliminowanio wtórnego zapylenia. 

Sposób wytwarzania granulatu z materiałów 
pylistych, polega na tym, że materiał .pylisty 
o wilgotności poniżej 1 - 2% wagowych jest w 
sposób ciągły dozowany do bębna granulującego 
w ilości 500 - 5000 kg na godzinę, gdzie zoa-
taje nawilżony cieczą wiążącą doprowadzaną w 
sposób ciągły w ilości 0,07 - 0,2 kg na 1 kg 
substrátu pylistego, a następnie poddany granu
lacji do wymiarów granulek poniżej 20 mm, po 
czym zgranulowany materiał przemieszcza się w 
sposób ciągły do suszarki, gdzie poddaje się 
go suszeniu w temperaturze 50 - 150°C za pomocą 
gorącego powietrza lub gazów spalinowych, prze
pływających we współprądzie z materiałem gra
nulowanym, przy czym materiał zgranulowany su
szy się do zawartości wilgoci poniżej 5 - 10% 
wagowych, natomiast material niezgranulowany 
suszy się do Zawartości wilgoci poniżej 1 - 2%, 
a następnie wysuszony materiał rozdziela się 
na wylocie suszarki, przy czym zgranulowany ma-
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toriał odprowadza się do fluidalnej, kolumno
wej suszarki klasyfikacyjnej, zasilanej gorą
cymi gazami o temperaturze 50 - 200°C, w któ
rej utworzono granulki suszy się do zawartości 
wilgoci poniżgj 1 - 2% i jednocześnie rozdzie
la na frakcjo o wymaganych wymiarach granulek, 
natomiast niezgranulowany pył przenosi się 
strumieniem gazu do zespołu filtrów, gdzie po 
oczyszczeniu jest kierowany do ponownego proce
su granulacji. 

Urządzenie do wytwarzania granulat« z ma
teriałów pylistych charakteryzuje się tym, że 
zespół granulujęco-suszacy składa się z obro
towego granulującego bębna / 4 / połączonego 
szeregowo za pośrednictwem kolektora / 5 / z ob
rotowe bębnowa suszarkę / 6 / napędzanych wspól
nym napędem /?/, przy czym granulujący bęben 
/ 4 / jest Wyposażony w trzy stożkowe przegrody 
z których jedna jest umieszczona na wlocie bęb
na / 4 / , druga na jego wylocie, zaś trzecia 

^ przegroda jest umieszczona wewnątrz granulują
cego bębna / 4 / w odległości 1/3 - 1/2 długości 
bębna / 4 / od jego wlotu, przy czym w przestrze
ni utworzonej między przegrodami umieszczonymi 
na wlocie i wewnątrz bębna./4/, na jego ścian
ce wewnętrznej są rozmieszczone mieszające 
przegrody oraz przewód zawierający dysze na
wilżające, nadto wewnątrz bębnowej -suszarki / 6 / 
są umieszczone wzdłużne przegrody mieszające 
zaś na jej wylocie jest usytuowana stożkowo-
cylindryczna przegroda oraz rozdzielacz / 9 / 
do oddzielenia zgranułowanage produktu od pyłu, 
poleczony z suszarką klasyfikacyjna /li/, w 
postaci pionowej kolumny, fluidyzacyjnej, o 
przekroju poprzecznym zmniejszającym oię ku 
górze, zaopatrzonej w co najmniej dwa króćce 
odprowadzające granulat, przy czym rozdzie-* 
lacz / 9 / i suszarka klasyfikacyjnâ / 1 1 / sa po
łączone z zespołem filtrów / 1 5 / połączonych ze 
zbiornikiem substrátu / l / oraz wontylatoreta 
/ 1 7 / . /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B02C Al (21) 256847 22 !5 12 17 

(75) Zozulya Ivan 3., Groeko Andrei F., Guglich 
Ivan G., Novy RazdoJL, SU 

(54) Urządzenie do rozdrabniania zawiesin 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji urządzenia do rozdrabniania 
zawiesin, zapewniającej otrzymywanie jednorod
nych materiałów. 

Urządzenie zawiera obudowę / l / z króćcem 
wlotowym / 6 / i wylotowym / 9 / oraz tarcze / 2 , 
3/, osadzone współosiowo wewnątrz obudowy z 
możliwością obracania się. Króciec wylotowy 
/ 9 / znajduje się w obszarze środka tarcz / 2 , 
3/. Tarcze &ą zaopatrzone w palce na swych 

zwróconych ku sobie powierzchniach. Tarcza /2/ 
jest zaopatrzona w tuleję /5/, położona wzdłuż 
jej obwodu i obejmująca druga tarczę '/li/ wzułuż 
obwodu tej ostatniej, z utworzeniem .kanału 
pierścieniowego /6/. Na cc1 najmniej jednej ze 
ściarrek tego kanału wykonane jest nacięcie śru
bowe /7/, Urządzenie w.-dług wynalazku jest przez« 
iijczone do rozdrabniania i dyspergowania zowio-
sin materiałów kruchych o twardości do czterech 
stopni w skali Mohsa.. /3 zastrzeżenia/ 

4 (51) B02C Al (21) 257115 22 85 12 23 

4 (51) B073 Al (21) 254558 22 05 07 15 

(71) Instytut Spawalnictwa, Gliwic© 
(72),.Papkala ł-iubert, Skowronek Darzy • 

(&$) S por>ń.fo wyk o.nan i a -pińsk i c hi ; s it, s. z.c za 1 In o wy eh 
z drutu" oj m^ę'b. •" 

(57.) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu umożliwiającego wykonywanie •płyt
kich sit 2 prętów, poprzecznych o dowolnym.prze-. 
kroju z zachowaniem wymaganoj szczeliny o eta* 
łaj lub ..zmiennej ./wartośći.•. 

: Sposób wykonania płaskich sit szczelino
wych z drutu profiłowego :polega na tyra, 20 . 
poprzeczny prêt napina się/ prostuje Ł ustawia 
mechanicznie na zgrzewarce> następnie łączy 
się go jednocześnie znane metodg oporowego 
zgrzewania z wzdłużnymi prętami, po czy/w posuwa 
się te elementy o/odległość uwarunkowana^ wioł-
kościa szczeliny i zakodowane na sterowniku 
oraz zgrzewa sukcesywnie kolejne, poprzeczne 
pręty tworzgd sito o dowolnej szczelinie. 

/l zastrzeżenie/ 

4(51) B21D Al (21) 256685 22 85 12 09 

(71) Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa 
(72) Gerlach Stanisław, Mitkiewicz Marek 

(54) Sposób miejscowego ukształtowania detalu 
przez tłoczenie 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania 
gładkiej, zaokrąglonej krawędzi roboczej detali 
stosowanych zwłaszcza w sprzęcie zapisu magne
tycznego. 

Zaokrąglenie krawędzi roboczej detali spo
sobem według wynalazku uzyskuje 3ię przez wyko-" 

(71) Politechnika člaska ira. W, Pstrowskiego, 
Gliwice 

(72) Swadźba Lucjan, Hadasik Eugeniusz, 
Formanek Bolesław 

(54) Sposób wytwarzania płyt bijakowych do 
uřlynó-y' w ć g i W y ć T P i płyto bij'öTTov;« do 
«Tl ynoyj vi s g I o w yc"a~ 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza
nia płyt bijakowych b dużej trwałości. 

Sposób wytwarzania płyt bijakowych wodług 
wynalazku polega no tym., äa płytę bijakowa v.*y-
konuje się 2 co najmniej dwóchelementów, z któ
rych jeden stanowiący -płyto nośna wykonuje sie 
ze znanoj stuli spełniającej wymagania konstruk
cyjne, a drugi i ewentualnie następne w formie 
nakładki nałożonej na płyty nocna, przy czym 
nakładkę przsd połączeniem z płyta nośną utwar
dza się powierzchniowo. Płyta, h ijakowa według 
wynalazku składa siy z co rvajmniej dwóch oleoien-
tńw, z których jeden element stanowi płytę noś
ną a drugi i ewentualnie następne nakładkę z 
utwardzone powierzchnia. /6 zastrzeżeń/ 
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nonie przegnlotu lub otworu stemplem, który 
ma zaokrąglenie u nasady części roboczej przed 
wykrawaniem zarysu detalu a dopiero potem wyk
rawa się detal. /I zastrzeżenie/ 

4(51) 021F Al (21) 256729 22 85 12 09 
(71) Zakłady Przemysłu Metalowego, Biłgoraj 
(72) Skóra Ryszard, 3erzy Szczepański 
(54) Zwijarka do wytwarzania spiral 
(57) Przedmiotem wynalazku jest zwijarka słu
żąca do wytwarzania spiral, zwłaszcza do siatek 
transporterowych. Wynalazek rozwiązuje zagad
nienie konstrukcji urządzenia cechującego się 
duża wydajnością przy zapewnieniu odpowied
niej jakości spiral. 

Zwijarka ma silnik /l/ połączony poprzez 
pasek klinowy /3/, koło pasowe / 2 / oraz sprzęg
ło /4/ z przekładnię /6/, wyposażone w hamu
lec /5/, Przekładnia /6/ ma cztery koła zębate 
/7/ walcowa, z których każde przenosi napęd 
na oddzielny nóż'•/.&/ zwijający spiralę. Każdy 
z noży /*}/ wirujęc w odpowiednim ślimaku /§/ 
wytwarza spiralę, której długość określona 
jest ilością zwöi. Po wytworzeniu odpowiedniej 
ilości zwoi, działanie elektromagnesu /12/ 
uruchamia nóż obcinający /li/', który współ
działając z tulejkami obcinającymi /10/, tnie 
spiralę na zaprojektowane długoś-ci. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B22F A2(21) 260521 22 86 07 07 
(71) Politechnika Krakowska im. Tadeusza 

Kościuszki, Kraków 
(72) Moszumański Ryszard, Polański Zbigniew, 

Sułkowski Andrzej 
Ć54) Sposób i urządzenie do izostatycznego 

prasowania na zimno wyrobów" z prosżTow 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu i urządzenia umożliwiających pod
wyższanie jakości otrzymywanych wyprasok. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że ciśpienie cieczy roboczej pulsuje z 
częstotliwością, do 500 Hz. Urządzenie według 
wynalazku ma zespół pompowy'/l/ połączony hydr 
raulicznie przez generator pulsacji /2/ z mul
tiplikátorem ciśnienia / 4 / , którego nurnik /5/ 
spręża ciecz w komorze roboczej /6/. zaś między 
generatorom pulsacji /2/ a multuplikatorem /4/ 
wbudowany jest zawór rozdzielajęcy /3/, pole
czony odgałęzieniem z komorg robocza /6/„ 

/3 zastrzeżenia/ 

4Í5Ú B22D Al (23) 257047 22 85 12 21 
(71) Kombinat Metalurgiczny Huta ira. Lenina 
(72) Kubrak Marian, Zając Bogdan, Prusak 

Antoni 
(54) Obrotnica platform wózków podwlewnicowych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest obrotnica 
platform, stanowiąca wyposażenie stanowiska 
remontowego, przeznaczona do przeprowadzania 
remontów i przeglądów. 

Obrotnica charakteryzuje się tym, że jej 
stojak stały /l/ i atojak przesuwny /3/ ma na 
obrotowych osiach /5/ osadzone uchwyty /6/ 
zaopatrzone w kły /8/. Oś /5/ stojaka stałego 
/l/ ma mechanizm obrotu /li/, a stojak 
przesuwny /3/ zaopatrzony jest w układ prze
suwu /20/ i ma mechanizm blokujący /25/. 

/3 zastrzeżenia/ 



Nr 16 /356/ 1987 BIULETYN UR-ZÇDU PATENTOWEGO 7 

4 (51) B23Q Al (21) 256702 22 85 12 06 
(71) Fabryka Automatów Tokarskich "Ponar-

Wrocław", Wrocław 
(72) Zięba Tadeusz, Kuźnik Henryk 
(54) Suport odcinający automatu tokarskiego 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie .opraco
wania, konstrukcji suportu odcinającego, wypo
sażonego w układ doprowadzający chłodziwo do 
przestrzeni roboczej au toma til i ..prze ry wa j aoy 
dopływ chłodziwa po odcięciu detalu. 

4(51) B23B Al (21) 256813 22 85 12 12 

Suport charakteryzuje się tym, że ma nur
nik /6/ zaopatrzony w podłużny nieprzelotowy 
otwór /6a/ oraz co najmniej jeden poprzeczny 
otwór /6b/, który to nurnik /6/ ślepym'końcem 
jest osadzony suwliwie w cylindrycznym otwo
rze /la/ sań /l/, zaś wydrążonym końcem jest 
umocowany trwale do wspornika /!/, korzystnie 
trwale połączonego ż prowadnicę / 4 / , przy czym, 
podczas odcinania detalu, podłużny nieprzelo
towy otwór /6a/ nurnika /6/ jest poleczony za 
pośrednictwem przepływowego toru z prześwitem 
rurki /10/ umocowanej do sań /!/. 

/2 zastrzeżenia/ 

(71} Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski, 
Poznań 

(72) Zautaszwiłi Irakli, Więcek Idzi, Adamski 
3erzy 

(54) Wytaczadło 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia wytaczadła do obróbki długich otworów, któ
re odznaczałoby się duża sztywnością nawet przy 
występowaniu dużych sił poprzecznych. 

Wytaczadło ma postać rury /l/, w osi któ
rej znajduje się śruba / 4 / żwięzana z pią swymi 
końcami i napięta siłami rozciîjgaj^cymi. 'Wy'-ta-
čzádio ma wewnątrz poprzeczneżebro /$/, przy 
Czym pomiędzy łbem śruby / 4 / , a żebrem znajduje 
się sprężyna talerzowa /6/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B23K Al (21) 256511 22 15 11 27 
(71) Stocznia Gdańoka im. Lenina, Gdańsk 
(72) DoJańczyk Dan, Oalk Andrzej, Lewandowski 

Bogusław 
(.54) Układ elektryczny sterownika do sQq^ßnjJl 

Tuk"üwego prę (Tow s ta!föwyci)''"'iaal£ych ' średnic 
go po ďí o ż a', "S'T. 'a 1 o w e g o 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia prostego i niezawodnego w działaniu układu 
elektrycznego sterownika do spawania łukowego 
prętów stalowych małych średnic do podłoża sta
lowego. 

Układ charakteryzuje się tym, że do biegu
na ujemnego zasilacza stałoprądowego w zespole 
sterującym przyłączone są początki cewek prze
kaźnika /PI/ uruchamiającego proces spawania, 
przekaźnika /P2/ przepływu gazu ochronnego, 
przekaźnika /P3/ elektromagnesu napędowego i 
przekaźnika /P4/ prądu spawania oraz elektrody 
ujemne kondensatorów /Cl, C2, C3, Ć4/ układów 
zwłocznych, natomiast do dodatniego bieguna 
zasilacza przyłączona jest część rozwierna sty
ku /IPl/ przełączalnego przekaźnika /PI/ i 
część przełączalna styku /2P1/ przełączalnego 
przekaźnika /PI/ oraz gniazdo wyjściowe niesta
bilnego łącznika /ŁN/, zaś koniec cewki prze
kaźnika /PI/ przyłączony jest do części zwier/ 
nej styku /IPl/ przełączalnego przekaźnika /PI/ 
oraz do gniazda wejściowego niestabilnego łącz
nika /LN/. Elektroda dodatnia kondensatora /Cl/ 
układu zwłocznego przyłączona jest do części 
przełączalnej styku /IPl/ przełączalnego prze
kaźnika /PI/« Koniec cewki przekaźnika /P2/ i 
dodatnia elektroda kondesatora /C2/ układu 
zwłocznego przyłączone są do części rozwiernej 
6tyku /2P1/ przełączalnego przekaźnika /PI/, 
>Zaś część zwierna styku /2P1/ przełączalnego 
przekaźnika /PI/ połączona jest z częścią zwier-
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ną styku /1P3/ przeliczalnego przekaźnika /P3/ 
oraz z częścią zwierna styku /1P2/ przeliczal
nego przekaźnika /P2/. 

Koniec cewki przekaźnika /P3/ przyłączo
ny jest do części rozwiernej styku /1P2/ prze
łączalnego przekaźnika /P2/, a do części prze--
łęczalnej styku /1P2/ przełączalnego przekaź
nika /P2/ przyłączona jest dodatnia elektroda 
kondensatora /C3/ układu zwłocznego. Koniec 
cewki przekaźnika /PA-/ oraz elektroda dodatnia 
kondensatora /C4/ układu zwłocznego przyłączo-
ne są do części zwiernej styku /1P3/ przełą
czalnego przekaźnika ,/P3/. Część zwierna styku 
/1P4/ przełączalnego przekaźnika /PA/ oraz 
część zwierna styku /2P3/ przełączalnego prze
kaźnika /P3/, a ponadto szeregowo połączona 
część zwierna styku /3P1/ przełączalnego prze
kaźnika /PI/ i część zwierna styków przeli
czalnych /2P2/ przekaźnika /P2/, /3P3/ prze
kaźnika /P3/ i /2P4/ przekaźnika /PA/, które 
względem siebie połączone sa równolegle, sta
nowię obwody wejściowe zespołu sterującego. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) 823K Al (21) 256693 22 85 12 09 
(71) Sędziszowska Fabryka Kotłów "SEFAKO", 

Sędziszów 
(72) Ogórek Zygmunt, Rochowiak Franciszek, 

Więrzbowicz Witold, Łabuda 'dan, 
Grynkiewicz Otton 

(54) Obrotnik spawalniczy, rolkowy 
(57J Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania obrotnika spawalniczego do obracania 
przedmiotów cylindrycznych lub stożkowych o 
dużej masie, różnych długościach oraz skokowo 
zmiennych średnicach. 

Obrotnik składa się z minimum dwóch wóz
ków /l/, / 2 / ustawionych na torze /l3/. Wózki 
/l/ i / 2 / mają blokadę jazdy względem toru 
składającą się z obejmy /14/ i érub zacisko
wych /15/. Na ramie wózków /l/ i / 2 / ustawione 

4(51)B23P Al (21) 256673 22 85 12 05 
(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "Połmag" 

Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych 
ira. Gen. K. Świerczewskiego, Katowice 

(72) Wasyłeczno Zenon 
(54) Sposób wytwarzania narzędzi górniczych 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia takiego sposobu wytwarzania narzędzi górni
czych, który pozwoliłby na przeprowadzenie re
generacji ich ostrzy. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
narzędzia górnicze takie jak noże kombajnowe, 
koronki, wiertła do wierceń udarowych wytwarza 
się z wymienna końcówkę robocze zbrojone wkład
kę lub wkładkami z węglików spiekanych, mocowa
na do korpusu narzędzia drogą lutowania twarde
go. /4 zastrzeżenia^ 

4 (51) 8246 
8 233 

Al (21) 256887 22 85 12 18 

(71) Politechnika Krakowska im. Tadeusza 
Kościuszki, Kraków 

(72) Basista Zygmunt, Piotrowski Stefan, Nizioł 
Dózef, Michałowski Stanisław, Markiewicz 
Marian, Kuczko Dan 

(̂ 4) Wlbroizolowańa. roczna obrabiarka o obroto
wym ruchu narzędzia 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstru
owania obrabiarki zapewniającej efektywną wibro-
izolację posługującego cię nią pracownika, 
zwłaszcza przy obróbce z przewagą poprzecznych 
sił skrawania, na przykład frezem lub ściernicą* 

Obrabiarka charakteryzuje się tym, że wrze* 
ciono narzędziowe /l/ obrabiarki ułożyskowane . 
jest w tulei /5/, mocowanej na pierścieniach 
elastycznych /?/ w centrycznie obejmującej ją 
rękojeści przedniej /6/, a ponadto przez sprzęg
ło elastyczne / 2 / , połączone jest z wałkiem 
wyjécíowym /3/ zespołu napędowego / 4 / . Po stro
nie uchwytu narzędziowego /li/, do tulei /5/ 
lub rękojeści /6/ zamocowany jest pierścieniowy 
tłumik dynamiczny /9/ drgaó poprzecznych. 

/4 zastrzeżenia/ 

sę prowadnice /ÎO/» na których przesuwają się 
rolki /!/ lub /16/ połączone ze sobg śrubę 
rzymska /li/ zakończona korbę /12/. Rolki /?/ 
na co najmniej jednym z wózków /!/ maj.? napęd 
złożony z centralnie zamocowanego zespołu na
pędowego. Ruch obrotowy z zespołu napędowego 
przekazywany jest na rolki /?/ poprzez wielo-
katne wałki, przesuwające się po nich przekład
nie zębate i samohamowne przekładnie ślimakowe 
/6/. Pomiędzy przekładnia ślimakową /&/ a rol
kami / 7 / znajduje się w iolowypustowo-palcowo 
sprzęgło rozłączne dźwignia /9/, zabezpiecza
jące mechanizm napędu przed uszkodzeniem przy 
zakładaniu przedmiotu na obrotnik. 

/4 zastrzeżenia/ 
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4(51) B253 Al (21) 256601 22 85 12 04 
(71) Oáródek Badawczo-Rozwojowy Elek t roni!,- i 

Próżniowej, War t z a w a 
(72) Kaufman Eugeniusz, Cyrański Ryszard, 

S o m e c k i Bogusław 
(5-';) Manipulator do przenoszenia ruchu, 

zwTTi::.- ze z ą w u rzg uze n la čTP"~'p r ó ,rn I o wye h 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania manipulatora mającego zespół obrotowy 
umożliwiający przekazywanie precyzyjnego ob
rotu przez pręt no próbkę oraz przenoszenie 
znacznych momentów sił. 

Manipulator do precyzyjnego i powtarzal
nego przesuwu i ustawienia badanej próbki 
zwła-szcza w urządzeniach próżniowych z wysoka 
i bardzo wysoka próżnia, charakteryzuje sie 
tym, ze w obszarze pozapróżniowym zespołu ob
rotowego ruch obrotowy przekazywany jest przez 
sprzęgło / 2 5 / wyposażone w czop kulisty / 2 7 / 
zagłębiony w gnieździe / 2 8 / utworzonym w gło
wicy obrotowej / 2 9 / o kształcie zbliżonym do 
spłaszczonej obustronnie tulejki. 

/3 zastrzeżenia/ 

4 (51) B29F 
B29C 

Al (21) 256909 22 85 12 17 

4(51) 6290 Al (21) 256918 22 85 12 ł§ 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej "Instal", Warszawa 
(72) Piątek Andrzej, BarbaŠz 3erzy, świtała 

Oerzy, Chowaniec Kazimierz 
í5*^ Urządzenie do otrzymywania otulin 

izoiacyjnýčTi ze spienionych' tworzyw 
s'zt'uc'z'nycn 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia urządzenia, które umożliwia otrzymywanie 
otulin izolacyjnych w procesie spieniania two
rzyw sztucznych, mających w momencie wyjściowym 
postać proszku^ w sytuacji gdy w czasie spie
niania konieczny jest obrót formy wokół osi. 

Urządzenie według wynalazku składa się z • 
formy /!/ i stojaka / 2 / , w którym forma /l/ po
łączona jest przy pomocy uchwytu nieprzesuwnego 
/18/ i przesuwnego /3/. Stojak /2/ nadaje formie 
ruch obrotowy przez sprzęgnięcie z zespołem na
pędowym /A/. /A zastrzeżenia/ 

4{5l) B28B Al (2l) 253722 22 65 05 29 

(75) Nowakowski Czesław, Gliwice 

(54) Urządzenio do wytwarzania kształtek 
c7̂ raliïiTzny"c h" ", zw fa a ze'za pus t g k ów 

(57) Celem wynalazku jest urządzenie, która 
nawet w przypadku awarii wież homooenizacyj-
nych będzie zdolne do produkcji. 

Urządzenie do wytwarzania kształtek cera
micznych, zwłaszcza pustaków, ma zasilony 
przenośnikiem / 5 / przecierak /!/ z podajnikiem 
/ 6 / przetartej masy, dostarczającym tę mase 
na przenośnik /!/ zasilający, poprzez poziomy 
przenośnik /S/( wieże / 2 / i / 3 / homogenizacyj-
ne, pod którymi znajduje się przenośnik /li/ 
odbiorczy zasilający dostawczy przenośnik / 9 / 
zasilajecy wstęgowo prasę /A/, przy czym zwrot
ny przenośnik / 7 / ma łączność i zasila niżej 
usytuowany łącznikowy przenóénik /10/ masy 
przetartej, którego wylot znajduje Się nvó 
przenośnikiem /li/ odbiorczym. 

/I zastrzeżenie/ 

(71) Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice! 
Zakład Tworzyw Sztucznych "Nitron-Erg", 
Krupski Młyn, Śląskie Zakłady Mechaniczno-
Optyczne, Katowice 

(72) Kalfas Stefania, Nowara Tomasz, Rymarz 
Grażyna, Tyrka Eugeniusz, Mazur Urszula, * 
Gąsior Tadeusz, Dwojak Witold, Pęchalski 
Roman, Maszewski Oanusz, Księdz Krzysztof 

(54) Sposób wytwarzania płyt pasmowych z tworzyw 
sztucznych i urządzenie do stosowania tego 
sposoou 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposoöu, który umożliwia uzyskanie dowolnie 
łagodnego przechodzenia jednego pasma w drugie. 

Sposób według wynalazku połegajęcy na współ-
wytłaczaniu co najmniej dwóch różniących się od 
siebie strug tworzywa charakteryzuje się tym, że 
strugi uplastycznionego tworzywa mające stanowić 
poszczególne pasma płyty zostają wstępnie ufor
mowane a następnie złączone przed głowica formu
jące w strugę o przekroju zbliżonym do kwadrato-
wtíoo. Nas-tçpnie zostaje one uformowane w osta-
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teczny kształt płyty poprzez wprowadzenie do 
głowicy i spłaszczenie wstępnego przekroju 
strugi. Urządzenie, stanowiące blok zasilają
cy, zaopatrzono jest w łącznik strug oraz ka
nał główny o poprzecznym przekroju prostokąt
nym, t-acznik strug ma kanały przepływowe 
/5, 6/, których wysokość jest przynajmniej 
dwukrotnie większa od grubości gotowej płyty, 
o łagodnie zmieniających się przekrojach i o 
ściankach dzielących /lf poszczególne kanały 
w pobliżu strefy łączenia strug składowych, 
a zwłaszcza krawędziach spływu /&/ nachylo
nych względem płaszczyzn podstawowych strug 
składowych odpowiadających uformowanym nas
tępnie głównym płaszczyznom płyty. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) 860B Al (21) 262481 22 86 05 06 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urzędzeń 

Mechanicznych, Gliwice 
(72) Ochwat Czesław, Pawłowski Władysław 
(54) Bieżnik koła jezdnego, zwłaszcza do 

'szybkobieżnych pojazdów -'gnlTlanico-wych 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania trwałego bieżnika dla kół rozbieralnych, 
silnie obciążonych, przeznaczonych dla szybko
bieżnych pojazdów gąsienicowych. 

Bieżnik wykonany jest z gumy z przekład
kami włóknistymi i ma część oporowe /l/ dopa
sowane do kształtu obręczy oraz część toczne 
/ 2 / o przekroju trapezowym. Część oporowa /l/ 
ma współczynnik wydłużenia względnego od 1,03 
do 1,08, a twardość od 80 - 95°Sh i jest po
przez przekładkę włókniste / 4 / połączona z 
warstwę rdzeniowe /S/i majacę twardość od 60 
70°Sh. Warstwa rdzeniowa /5/ poprzez przek
ładkę włóknista. /6/ połączona jest z nieroz-

cięgliwa częścią toczną /2/ mająca współczyn
nik wydłużenia względnego od 1,03 'Jo 1,08 i 
twardość od 85 do 95°Sh. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) B60Q 
HÛ3K 

Al (21) 256577 22 85 12 02 

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 
Staszica, Kraków; Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komdnikacyjne, Kraków 

(.72) Piróg Stanisław, Gasiorek Stanisław, 
Czekoński Oarosław, Bieńkowski Leszek, 
Orelichowicz Józef 

(54) Układ sterowania kierunkowskazami 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia układu o prostej budowie, małym poborze 
energii, umożliwiającego poprawna pracę kierun
kowskazów i świateł awaryjnych, sygnałizüjgeego 
każdy niesprawność kierunkowskazów. 

Układ sterowania kierunkowskazów zawiera 
człon pomiarowy, zbudowany na tranzystorze /T-/, 
przez który jest zasilany generator astabilny 
/G/. Wyjście generatora «stabilnego jest pole
czone poprzez tranzystory wyłączające /T„ T / 
z półprzewodnikowymi łęcznikami /T. T i T. T-J$ 
połączonymi z kierunkowskazami /K, i !< /. Kie
runkowskazy /Kj i K / są połączone poprzez dio
dy /ü^ Dp/, z wyłącznikiem świateł awaryjnych 
/SA/. . /I zastrzeżenie/ 

4(5l) B61B Al (21) 257033 22 85 12 20 
(71) śląskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji 

Stalowych i Urządzeń Przemysłowych 
"MOSTOSTAL", Zabrze 

(72) Linke Zbiegniew 
(54) Stacja napędowa wyciągu narciarskiego 
(57) Wynalazek rozwiązuje problem obniżenia 
ciężaru stacji napędowej wyciągu narciarskiego 
i zwiększenia możliwości transportowych wy
ciągu. 

8 10 

iE / r / 
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Stacja napędowa, której zespól napędowy 
składa *>ię z silnika /A/, hamulca /5/ i prze
kładni zyüatej /2/4 charakteryzuje się tym, 
że luj tiiupie /!/ znajduje się rama / 2 / , do 
której ZuMOCowuno sa podzespoły /A, 5 i 3/. 
N<i wala wo 1 «»obrotowym /6/ przukiadni /3/ osa
dzone jest kołu .lupędowe /7/ liny /8/. 

/I zastrzeżenie/ 

4{5l) B6JD Al (21) 257034 22 05 1? 20 
(71) śląskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji 

Stalowych i Urządzeń Przemysłowych 
-MOSTOSTAL" , Zabrze * 

(72) Dawid Adam, Olma Maksymilian 
(i>4) Wyciąg narciarski przenośny 
(57) Wy na la 
podpór wyci 
nie bez wyk 

wyciąg 
ra /ô/ stać 
stacji prze 
bliżeniu ks 
poziome czę 
sa oböjmami 
podłożu. Po 
nowy przegu 
rym i zamoco 
podpory /3/ 
pomocą śrub 

zak ro 
ągu w 
onani 
chara 

jl nap 
WOJOKO 
ztałt 
śoi ty 
/10/ 
dpory 
b /16/ 
wane 
zamoc 
kabłą 

związuje problem ustawiania 
różnie ukształtowanym tere-
prac ziemnych, 

ktoryzujo się tym, że podpo-
ędowe-j /l/ i podpora / 7 / 
-napinającej / 2 / maja w przy-
odwróconej litery "T", a 
eh podpór /6 i 7/ zamocowane 
do płyt /li/ posadowionych na 
pośrednie /3/ z dołu mają pio-
i poziomy, przegub /15/. któ-

0 do płyt /ÍA/, zaś z góry te 
owane s.;» do poprzeczek /12/ za 
kowych,/17/. /i zastrzeżenie/ 

4(51) B61F Al (21) 257028 22 85 12 20 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów 

Szynowych, Poznań 
(72) üyaarz Joachim, Legat Adam, Pawlak 

Zdzisław, Spólnicki Zbigniew 
(54) R a "Vj_ wó z ka_ J&oj a z d u s z.y n o w ego, zw ł a s z c z n 

Tü*!'-,*OiUOt~/wy 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji ramy wózka pojazdu szynowego o 
szczególnej podatności na kinematyczne wymusze
nia skręcające pochodzące od wichrowatości toru. 

Rama zawiera dwie ostojnice /i/ połączone 
w części centralnej poprzeeznicę / 2 / , a na koń
cach czołownicaroi /5/. Ostojnico /l/mają 
keztałt dwut©owy ze średnikami /6/ pionowymi, 
zaś czołownice /5/ maja również kształt dwuteo-
wy, lecz ich średniki /?/ eę poziome. Poprzecz-
nica /2/ składa się z belki górnej /3/ oraz 
belki dołnoj / 4 / . Belka górna /3/ ma kształt 
teownika połączonego z ostojnicami /l/. Ostoj
nice /l/ w części centralnej od dołu maja pio
nowe wsporniki /10/ w kształcie teownika, przy 
czym poleczona Jest z nimi belka dolna /A/ ma
jąca kształt ceownika. Selka dolna / 4 / jest po
łączona w środku swojej długości z belka górną 
/3/ łącznikiem środkowym /12/. Ponadto ostoj
nice na swoich końcach od dołu majo długie 
prowadniki Alsthoma /15/. /2 zastrzeżenia/ 

A A-A i. _J. 
B3Sr>—-

15 

fíg2 
ô 

v"T ' " ' "~"i—T ~N I / 

4(53) B61H • Al (21) 257045 22 85 12 21 
(73) Kombinat Metalurgiczny Huta im. Le-nino, 

Kraków 
(72) Zając Gogdan, Kubrak Marian, Prusak Antoni 
(54) Płoza hamulcowa 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia płozy hamulcowej umożliwiającej pewne i 
szybkie unieruchomienie wózka szynowajo. 

Płoza hamulcowa, zwłaszcza do unierucha
miania pojazdów szynowych, ma dźwignię JA/.' 
połączona przesuwnie z płoza /9/ przytwierdzono 
obrotowo sworzniem /3/ do podwozia /!/ noj.nzdj 
hamowanego. Oźwignia /A/ zaopatrzona w i;loMe."<t 
docisku /5/ i element odchylający /£»/ na sworz
niu /3/ ma umieszczona obrotową sJżwxgn;:.ę sćaru-" 
jącę /li/ obciążoną przeciwciężarem /12/, która 
ma ogranicznik obrotu /Î5/. /I zaatrzeieitis/ 

4 (51) B61L Al(2l) 256593 22 85 12 02 
(71) Gwarectwo Automatyzacji Górnictwa "Emag" 

Katowice 
(72) Zyzak Adam 
(54) Mechaniczny czujnik szynowy 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji czujnika umożliwiającego sygna
lizację obecności pociągu niezależnie od jego 
ciężaru z równoczesnym określeniem kierunku jego 
przejazdu. 

Czujnik ma wzdłuż toru, w obrębie nacisku 
kół pociągu, podpartą sprężyście ruchomą listwę 
/!/ 3przężoną z dwoma przekaźnikami położenia 
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/ 4 / , /5/ połaczonami z układem logicznym /A/ 
przetwarzającym informację o czterech położe
niach listwy /!/ na sygnały wyjściowa określa
jące obecność i kierunek jazdy pociaou. Układ 
logiczny /A/ zabiera przerzutnik /6/ zasilany 
z' elementu' przełączającego'/7/, sterowany prze
kaźnikami położenia /4/, /5/ poprzez dwa elemen
ty przełączające /8/, /9/ przy czym te elementy 
przełączające /&/, /9/ sterowana są- za pośredni
ctwem dwóch logicznych elementów alternatywy 
/11/, /12/ odpowiednio z wyjść przekaźników 
położenia /5/, / 4 / i wyjść przerzutnika /6/, 
natomiast element przełączający /7/ zasilający 
przerzutnik /&/ sterowany jest z wyjść prze
kaźników położenia / 4 / , /5/ poprzez dwa ele
menty opóźniające /13/, /14/ i logiczny ele
ment alternatywy /10/. W innym rozwiązaniu 
czujnika listwa /!/ sprzężona jest z dwoma . 
parami przekaźników położenia podającymi in
formację o czterech położeniach listwy prze
twarzane na sygnały wyjściowe. /6 zastrzeżeń/ 

4(51) B61L Al (21) 263136 22 86 12 12 
(71) Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji 

Karaim řtft'*» Surowców Chemicznych 
"tiířmrn-» , Chorzów 

(72) Kieranc-wc^H Krzysztof, Zając Ludwika 
Rot'»! 3ozi=è£, Kwasnicki Ignacy 

ki4) Siiü^fa sąi^yzynneno sterowania sygnali-
g>c'jft ž.cTííífiťirt na skrzyżowaniu torów 

(5"/j ,^YnH.ła?#ii rozwiązuje zaga 
wania; ívífCuíotíu samoczynnego ste 
lizaćj^ świetlną na skrzyżowań 
przojtJZdzcjjQcy pojazd z uwzglę 
bezpieczeństwa ruchu. 

Sposób według wynalazku c 
się tyw, ż© stosuje się układ 
z sygnalizatorów, odcinków zbł 
cinka skrzyżowania, w którym p 
ków zbliżania /Tl/, /T2/, /T3/ 
nego kierunku jest złokalizowa 
większej niż odległość sygnali 
fZ/, /3/, / 4 / , od końca ode ink 
/Tl/, /T2/, /TS/ ; /T4/ stykają 
cinkiem skrzyżowania /!</ . Wyna 
sowahie na stacjach kolejowych 
kolejpch górniczych podziemnyc 
tramwajowych itp. / 

dnienie opraco-
rowania sygna-
iu torów przez 
dnieniem zasad 
harakteryzuje 
składający się 
iżania oraz od-
oczatek odcin-
/T4/ dla da

ny w odległości 
zatorów /!/, 
ów zbliżania 
cych się z od-
lazek ma zasto-
bocznicach, 

h, liniach 
i zastrzeżenie/ 

4 (51) B650 Al (21) 258584 22 06 03 24 
(71) Gliwickie Przedsiębiorstwo Projektowani? 

i Wyposażania Obiektów Przemysłowych 
"PROZAP", Gliwice 

(72) Ordysińaki Tadeusz, Będkowski Waldemar, 
Poniński Dariusz 

{57} Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniej
szenia kosztów inwestycyjnych i eksploatacyj
nych zbiorników magazynowych gazu. 

Zbiornik gazu ma elastyczny płaszcz /&/ 
połączony z nieruchomym dolnym talerzem /2/ ż 
ruchomym górnym talerzem /9/ poprzez teleskopo
wy mechanizm /5/ umieszczony centrycznie wew-
nątrz zbiornika. Na dnie /&/ górnej części te
leskopowego mechanizmu /5/ umieszczony jest ob
ciążnik /7/ utrzymujący stałe ciśnienie gazu 
wewnątrz zbiornika. /i zastrzeżenie/ 

>1 (21) 257026 85 12 20 4(51) B55G 
(75) Tabędzki Krzyaztof, Poznań 
(54) Sposób kompensacji błędów skali cyfrowego 

odwzorowania "ruchu przenośnika cięgnowego 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie całkowi
tej kompensacji błędu skali cyfrowego odwzorowa
nia ruchu przenośnika cięgnowego. 
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Sposób polegający na zwielokrotnieniu cią
gu impulsów odwzorowujących ruch punktu cięgna 
przenośnika wiedzy dwoma stałymi punktami od
niesienia charakteryzuje się tym, że ciąg im
pulsów odwzorowujących zwielokrotnienia się 
~ razy, gdzie "r<" jest taką liczbę naturalna, m ^ 
której odwrotność "•-•" jost mniejsza od akcep
towanego błędu skali odwzorowania, "m" jest 
także liczbą naturalne, zaś wartość ilorazu 
tych liczb "•--" odzwierciedla zmiany skali. 

/3 zastrzeżenia/ 

4 (51) B65G Â1 (21) 257294 22 05 12 27 
(?l) Zakład Konstrukcji Metalowych "Elbud", 

Wieleń 
(72) Woźny Zdzisław, Łagisz Bronisław 

('57! Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
ma konstrukcji przenośnika samojezdnego do 
podawania pojedynczych arkuszy blach przeno
szonych w pakietach na stanowiska obróbcze ma-
'szyn roboczych»-

Przenośnik ma platformę nośną /5/ umiesz
czona przesuwnie oad podstawa / V » do której 
ud dołu przytwierdzono sa na stałe cztery pio
nów«» słupy prowadzące /&/ osadzone suwliwie w 
podstawie /!/ •*• jest wyposażony w dwie sruby 
pocig goWe /?/ sprzężone obrotowo'z platformę 
notina /5/, współpracujące z osadzonymi na szty
wno w podstawie /!/ nakrętkami /8/ : J przy czym 
sruby pociągowe ./7/ otrzymuj,;) napęd z silnika 
/"•)/ poprzez przekładnię pasowa /lü/, wal /li/, 
sprzęgła /12/, ślimaki /13/ i koła ślimakowe 
/14/ osadzonenierozłącznie na śrubach pocią
gowych /?/. Przenośnik ma ponadto poziomo osa
dzone nad podstawę '•/•%/ dwie śruby pociągowe 
/27/ sprzężono z podstawa spychacza /28/, suw
liwie osadzony na podstawia /!/, które jest 
częścią, przestrzennej ramy /3S/ wyposażonej w 
siłownik hydrauliczny /'Su/, którego trzon /37/ 
jest połączony ze spychaczem /So/, Podstawa 
/%/ zaopatrzona jest w zespół rolek prowadzą
cych /23/ napędzanych silnikiem /24/ poprzez 
przekładnię pasowe /25/.„ /3 zastrzeżenia/ 

4(bl) B6SG A2(2i) 261266 22 86 09 03 
AC II-

(71) instytut Budownictwa, Mechanizacji i elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa 
(72) Szyszło Don, Przystupa Klemens, Kotapski 

Leszek, Misiński Grzegorz, Makselon 
r- u g e n i u s z 

(54^ :;iloa do suszeni.-! ziarna zbóż 
('i?) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji silosu umożliwiającej prze
chowywanie znacznie zawilgoconego ziarna w 
całej objętości silosu. 

Silos zbudowany jest z podstawy z perfo
rowanym dnem / 1 / , zewnętrznego płaszcza /4/ i 
dachu /9/. Wewnątrz silosu zamocowany jest 
perforowany płaszcz /3/ tworzący z zewnętrznym 
płaszczem /4/ wylotowy, pierścieniowy kanał 
/5/ otwarty na górze. Na dole wylotowego pierś
cieniowego kanału /5/ jest zamocowana pierście
niowa rynienka /6/ do odprowadzania wody na 
zewnątrz silosu. Do perforowanego dna /!/ przy
twierdzony jest centralny rurowy kanał /2/ z 
blachy perforowanej, we wnętrzu którego umiesz
czony jest tłok /8/. /I zastrzeżeni**/ 

4(51) B65G Al (21) 257369 22 86 01 03 
(71) Rybnicko-Dastrżębskie Gwarectwo Węglowe, 

Kopalnia Węgla Kamiennego "Borynia", 
Jastrzębie Zdrój 

(72) Gęba Mieczysław, Glenc Ryszard, Brachman 
Hubert . . . 

(54) Urządzenie do unieruchamiania transporto
wych" p' 1 a t f o m k o ł o wy c h 

(57) Wynalazek rozwiązuje aagadnienie opracowa
nia konstrukcji urządzenia umożliwiającego me
chaniczne unieruchamianie na torach transporto
wych platform o różnych podwoziach kołowych. 
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4(51) B66C 
E02F 

Al (21) 257216 22 85 12 30 

(71) Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne 
Dźwigów iiamochodowych "Bumar-Bedes", 
B ie l sko-Bia ła ' 

(72) Sosna Edward 
(54) Podpora dla maszyn roboczych 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji podpory maszyn roboczych z< 
2*)9tosowaniem typowego siłownika. 

>y^Z^/^>ý^y/A<97 

Podpora ma ruchome pochwę /l/ nasunięte na 
prowadnik /2/ związany z rurę /3/ ruchomego 
wspornika /4/ ramy podporowej, jednostronnie 
zamkniętą podstawa /6/ o kulistej powierzchni 
/7/ przyporu, poleczona, współosiowo siłowni
kiem /8/ z rurą /3/. /3 zastrzeżenia/ 

4 (51) B66C Al{21> 257343 22 86 01 02 
(71) Przedsiębiorstwo OOáwiadczalno-Produkcyjna 

Dźwigów Samochodowych "Bumar-Bedes", 
Bielsjko-Biała 

(72) Sosna*Edward, Pustówka 3erzy, Stieber 
Ludwik 

(54) Żuraw samochodowy 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji żurawia eamochodowego przys
tosowanego zarówno do prac montażowych jak i 
przeładunkowych. 

Żuraw samochodowy wyposażony w zblocze 
hakowe /14/ i chwytak hydrauliczny /15/ ma 
wysięgnik /l/ podparty przestrzennym układem 
co najmniej trzech siłowników /7/, /8/, /9/, 
osadzonym na platformie /5/ i dźwigarze /2/ 
poprzez sworznie /10/, /4/. Przy zasilaniu 
siłowników /7/, /8/, /9/ różnymi wydatkami 
uzyekuje się różne prędkości ich rozsuwu oraz 
pożędana ze względów eksploatacyjnych trajek
torię ruchu sworznia /6/ podpierającego wy
sięgnik /!/. /2 zastrzeżenia/ 

^ P ^ * ^ 

• / / / " / / • / / / I 
W2l/Rjj5J 211 8J XJ.2J $1 3L\Ł 

4(51) B66F 
B66D 
B66B 

Al (21) 257111 22 85 12 23 

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "Krupiński" 
Suszec 

(72) Wiolenka Alfred, Konieczny Stefan 
(54) Urządzenie do ryglowania wozów w klatce 

s zy b owěj f< o p al n i " g I ob ).nû w u j 
(57) 

nia 
pełn 

tawi 

stan 

niem 

zabu 
mi s 

Wynalazek 

urzędzenia 
i potrzebę 
enia wozu o 
ia awarii i 
wycięgowym 
Urzędzenie 

dowane dwa 
kierowanymi 

rozwiązuje zagadnionie opracowa-
do ryglowania e.liminujęcogo w 
kontrolowania bezpośredniego us-
roz wykluczającego możliwość pow« 
zaklośzczań y/ozów pomiędzy nacz<$ 
, a konstrukcja szybowa. 
ma na każdym piętrze klatki / l / 

mechanizmy ryglujęce / 2 / z rygla-
do środka klatki /!/. Każdy ry-

tf 13 14 1S 

%5 
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gieï jest 
podnoszące 
zamocowane 
n^trz pięt 
mechaniczn 
dzi w Obrę 
/l 6/ m echa 
ciwległego 
cego, zabu 
wej. Popyc 
/•l2/ jest 
/l 3/. Popy 
steruje je 
lizacji po 

sprzężo 
j / V S 
go obro 
ra klat 
ego /8/ 
b płasz 
nizmu o 
popych 

dowanyc 
hacz /l 
sterowa 
chacż m 
go łęcz 
łożenia 

ny z krężki 
wego draga 
towo i żako 
ki /l/ dźwi 
. Powyższa 
czyzny dzia 
dryglowujęc 
acza mechan 
h w konstru 
6/ mechaniz 
ny siłownik 
echanizmu s 
nik eïektry 
mechanizmu 

em /6/ dźwigni 
sterującego /A/ 
ńczonego na zew-
gnia sterowania 
dźwignia /8/ wcho-
łania popychacza 
ego /12/ i naprze-
izmu sygnałizuje
kej i tarczy szybo-
mu odryglowujacego 
iem pneumatycznym 
ygnalizujacego 
czny obwodu sygna-

ryglujacego /2/. 
/I zastrzeżenie/ 

4 (51) B66F 
B66D 
B668 

Al (21) 257221 22 85 12. 30 

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "Krupiński", 
Suszec 

(72) Widenka Alfred, Sobociński Jerzy, Garus 
Benedykt-, Sojka Benedykt 

(54) Układ do zabezpieczania przed odhamowaniem 
maszyny wyciągowej w kopalni głębinowej 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pewnego 
zabezpieczenia przed odhamowaniem maszyny wy
ciągowej kopalni głębinowej bez uprzedniego 
nadania przez sygnalistę sygnału wykonawczego 
jazdy. 

W układzie według wynalazku przekaźnik 
sygnału wykonawczego /5/ steruje pierwszym 
dwustanowym przekaźnikiem /!/ i przekaźnikiem 
czasowym /4/ oraz poprzez styk zwiemy /2c/ 
drugiego dwustanowego przekaźnika / 2 / trzecim 
dwustanowym przekaźnikiem /3/, wleczonym swym 
stykiem zwiernym /3c/ w obwód przekaźnika blo
kady zbiorczej /17/. Styk rozwieiny /5c/ prze
kaźnika sygnału wykonawczego /5/ jest włączony 
poprzez styk zwiemy /lc/ pierwszego dwustano
wego przekaźnika /l/ w obwód cewki sterującej 
/2a/ drugiego dwustanowego przekaźnika / 2 / . 
Cewki odblokowujące /Ib, 2b/ pierwszego i dru
giego dwustanowego przekaźnika /l i 2/ są zasi
lane poprzez' styk rozwierny /4a/ przekaźnika 
czasowego /4/ zbocznikówany stykiem zwiernym 
/12a/ przekaźnika ödhamowanla maszyny wyciągowej, 
Natomiast cewka odblokowująca /3b/ trzeciego 
dwustanowego przekaźnika /3/ jest podłączona do 
zasilania poprzez szeregowo połączony styk roz
wierny /Id/ pierwszego dwustanowego przekaźnika 
/l/ ze stykiem zwiernym /13a/ przekaźnika zaha
mowania maszyny wyciągowej. Układ według wyna
lazku uniemożliwia u; ohomienie maszyny wyciągo
wej bez uprzedniego nadania przez sygnalistę w 
określonym czasie dwukrotnego sygnału wykonaw
czego jazdy. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B66F 
B253 

Al (21) 257382 22 86 01 07 

(75) Śniady Sławomir, Warszawa 
154) Podnośnik t zwłaszcza do robotów przemysło

wych 1 sposób przemiefizeźTmia robotów 
przemysłowych w kieruriia7~piunówym 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji podnośnika umożliwiającego piono
we przemieszczanie robotów przemysłowych bez 
ograniczania ich możliwości manipulacyjnych w 
żadnym kierunku. 

Podnośnik składa się z podstawy /l/, w któ
rej osadzone są cztery prowadnice teleskopowe 
/ 2 / . Po prowadnicach /2/ przemieszcza się plat
forma podnośnika /5/ i platformą pośrednia /?/« 
Prowadnice teleskopowe /2/ składają się ze sta
łych "prowadnic zewnętrznych /2a/ i ruchomych 
segmentów prowadnic wewnętrznych /2b/. Ruchoma 
prowadnica wewnętrzna o najmniejszym przekroju 
zakończona jest rozszerzeniem /3/ o przekroju 
stałej prowadnicy zewnętrznej /2a/. Przemiesz
czenia platform realizowane są za pomocą elemen
tów napędowych /8/ i /9/. /4 zastrzeżenia/ 
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OZIAŁ C 
CHEMIA I METALURGIA 

4 (51) COIG Al (21) 257365 22 86 01 03 
(71) Zakład Odczynników Chemicznych, Lublin, 

Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Kozera Franciszek, Dobrowolski 3an, 

Hubicki Zbigniew, Szuchnicka Teresa, 
Załuski Sławomir, Pich 3anusz, Nicer , 
Stanisław, Fiedor Adam, Zytomirski 
Stanisław, Musiał Czesław, Putek 
Stanisław, Parol Lucyna 

(54) Sposób oczyszczania siarczanu cyrkonowego 
(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie oczysz
czania siarczanu cyrkonu, zwłaszcza od związ
ków żelaza /III/, tytanu /IV/ i krzemu /IV/ i 
uzyskiwania produktu o wysokiej czystości w 
drodze jednokrotnej operacji technologicznej. 

Sposób oczyszczania siarczanu cyrkonu 
charakteryzuje Się tym, że zanieczyszczony 
siarczan cyrkonu ogrzewa się najpierw przez 
10-20 minut w temperaturze 130°-200°C, następ
nie rozpuszcza się go w wodzie, ewentualnie 
z dodatkiem kwasu siarkowego, do uzyskania 
stężenia Zr/SO . 4H 20 w granicach 30-80% wa
gowych, po czym oddziela się zanieczyszczenia 
stałe, do roztworu dodaje się kwas szczawiowy 
w ilości 10-30 g/kg, a następnie kwas siarkowy 
o stężeniu powyżej. 50% wagowych, w stosunku 
wagowym w odniesieniu do roztworu wynoszęcym 
0,571 do 1,5-fl, następnie roztwór ewentualnie 
zatęża się, wysolony osad oddziela się i prze
mywa. /I zastrzeżenie/ 

4'(5l) COIG Al (21). 257366 22 86 01 03 
(71) Zakład Odczynników Chemicznych, Lublin; 

Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Kozera Franciszek, Dobrowolski 3an, 

Hubicki Zbigniew, Szuchnicka Teresa, 
Szafryna Barbara, Musiał Czesław, Kruk 
Oerzy, Putek Stanisław, Żytomierski 
Stanisław, Nicer Stanisław, Łysakowska 
Irena, Parol Lucyna 

(54) Sposób oczyszczania chlorku cyrkonylowego 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie oczysz
czania chlorku cyrkonylowego do wysokiej czys
tości i z wysoka wydajnościę, droga jednokrot
nej krystalizacji z zachowaniem pełnej recyk-
lizacji użytych roztworów. 

Sposób oczyszczania chlorku cyrkonylowego 
polega na tym, że do roztworu zawierajęcego 
chlorek cyrkonylowy w ilości 30-60% wagowych 
rozpuszczony w kwasie solnym 0,1-7 M, ogrzane
go do temperatury 80-90°C, wprowadza się po
jedynczo lub w mieszaninie kwas solny 7-12M 
oraz niższy alkohol, w stosunku objętościowym 
1:1-1:3 do uzyskania stężenia końcowego kwasu 
4-7M i alkoholu 30-50% objętościowych, po czym 
mieszaninę studzi się do około 20°Ć i po wy
krystalizowaniu oddziela się kryształy i prze
mywa trójskładnikowym roztworem zawierajęcym 
kwas solny, alkohol i wodę o składzie ilościo
wym zbliżonym do składu ługu macierzystego, 
natomiast przesęcz oraz roztwór z przemywania 
rozdziela się przez destylację i zawraca do 
ponownego procesu. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C02F Al (21) 256456 22 85 11 25 
801F 

(71) Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłatala. 
Kraków J 

(72) Janowski Bolesław, Wojciekiewicz Marian, 
Szymacha Jerzy 

(54) Aerator przepływowy * 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie skonstru
owania aeratora przepływowego nadajęcego się 
do natleniania wody w rzekach. 

Aerator według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że ma skrzynię ujęcia wody /!/ zamo
cowane śrubami / 2 / zakotwiczonymi w przelewie 
/3/ progu / 4 / , przy czym w przedniej części 
skrzyni ujęcia /l/ w przegubach /6/ zamocowana 
jest ażurowa pokrywa /?/ zbudowana z płaskow
ników / 8 / , których kęt pochylenia regulowany 
jest dźwignię /9/ i ustalony zapadkę /li/ w 
zębatce /10/, natomiast dolna część skrzyni 
ujęcia /l/ ukształtowana jest w spłaszczony 
lejek /14/ zaopatrzony w przewód /13/, oraz za
wór /12/, zaś elastyczny przewód /15/ poleczo
ny z przewodem /13/ za pomoce zaciskacza /5/ 
łęczy obudowę /16/, w której zamocowane sę dy
sze strumieniowe /17/ i /18/ oraz przewód do
pływu powietrza /19/ z zaworem /26/ i zbiorniki 
/20/ i /21/, które łęczy przewód /22/, nato
miast obudowa dysz /Î6/ i zbiorniki /20/ i /21/ 
zamocowane sę na pływaku /23/ umocowanym na 
dnie cieku za pomoce kotwicy /24/ i lin /25/, 
przy czym dodatkowo zbiornik /20/ zaopatrzony 
jest w zasuwę /27/ uwalniajęcę piasek. 

/I zastrzeżenie/ 

4 (51) C02F Al (21) 257372 22 86 01 06 
(71) Biuro Projektów Ciepłownictwa Wodocięgów 

i Kanalizacji "CEWOK", Warszawa 
(72) Zablerzewski Czesław 
(54) Zbiornik do oczyszczania ścieków 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa
nia zbiornika do cyklicznego, całkowitego oczy
szczania ścieków. 

Zbiornik do całkowitego oczyszczania ście
ków metodę osadu czynnego, złożony z pojemnika 
częściowo podzielonego przegrodę pionowe two-
rzęcego obwodowe zamknięte koryto, charaktery
zuje się tym, że ma pływaki / 4 / , na których 
usytuowane jest urzędzenie do napowietrzania 
i mieszania /5/, w których również osadzone 
jest przegubowo koryto zbiorcze /6/ z elastycz
nym przewodem /&/ odpływowym. /I zastrzeżenie/ 
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4 (5l) C02F Al (21) 257373 22 86 Ol 06 
(71) Biuro Projektów Ciepłownictwa Wodociągów 

i Kanalizacji "CEWOK", Warszawa 
(72) Zabierzewski Czesław 
(54) Wielofunkcyjna oczyszczalnia ścieków 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania oczyszczalni ścieków przystosowanej do 
wielofunkcyjnego oczyszczania ścieków, o budo
wie umożliwiającej przenoszenie na inne miejs
ce. 

Wielofunkcyjna oczyszczalnia ścieków do 
biologicznego oczyszczania metodę osadu czyn
nego, stanowiąca pojemnik w kształcie prosto
padłościanu, z przegroda wzdłużna tworzącą 
obwodowe koryto zamknięte, charakteryzuje się 
tym, że po jednej stronie przegrody / 2 / na 
pływakach / 4 / umieszczone jest urządzenie na
powietrzające, z wirnikiem o osi obrotowej 
pochylonej pod katem ostrym do poziomu cieczy, 
natomiast po drugiej stronie przegrody / 2 / na 
pływakach / 4 / umieszczone jest ruchome koryto 
przelewowe /6/ połączone elastycznym przewodem 
z odpływem. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C02F Al (21) 257374 22 86 01 06 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki 

Remontowej Energetyki, Wrocław 
(72) 3ędo Adolf, Orłowski Marian, Łupkowoki 

Bolesław 
(54) Pistolet wodny 
(57) Wynalazek rozwiązuje 
wania pistoletu wodnego c 
się niezawodnością otwier 
przez pistolet. 

Pistolet wodny wedłu 
teryzuje się tym, żs umie 
w komorze pistoletu nurni 
wgłębionej podstawie osad 
pierścień /2/ dociskany d 

1 2 4 3 

zagadnienie opraco-
harakteryzującego 
anią przepływu wody 
g wynalazku charak-
szczony przesuwnie 
k /!/ ma w tylnej 
zony uszczelniający 
o dna wgłębienia -

c\\ r t 

jednostronnie zamkniętą tuleją / 3 / # w której 
umieszczony jest luźno, dociskany do otworu 
nurnika, grzybek /A/ iglicy /5/ przechodzą
cej wraz ze sprężyna /6/ przez otwór w zam
knięciu tulei /3/. /I zastrzeżenie/ 

4(53) C04B A2 (21) 256498 22 85 11 28 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Czaja Ouliusz, Pieczaba Zygmunt, 

Mierzejewska Olga, Cnrąchol Ryszard 
(54) Sposób przyspieszania wiązania cementów 

oraz dojrzewania zapraw i betonów cemen
towych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zadanie techniczne 
skrócenia czasu wiązania cementu i procesu doj
rzewania zapraw i betonów do 7 dni. 

Sposób według wynalazku pplega na tym, że 
podczas przygotowywania mieszanki na zaprawę 
lub beton dodaje się do niej mieszaninę złożo
ną z 64-75% wagowych szkła wodnego^ 3Ź-42% wa
gowych wody wapiennej i 3-10% siarczynowanej 
żywicy formaldehydowej w łącznej ilości 0,5-4% 
wagowych w stosunku. Sposób jest szczególnie 
przydatny przy wykonywaniu podłoży przeznaczo
nych na podkłady pod zabezpieczenia chemoodpor
ne, przy. wykonywaniu posadzek. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) C048 A2(21) 256499 22 85 11 28 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Czaja Ouliusz, Trusek Stanisław, Filipowsk 

Oolanta, Karyś Barbara, Borkowska Bożena, 
Mierzejewska Olga 

(54) Sposób wytwarzania bęzcementowego 
materiału budowlanego 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania 
bęzcementowego materiału budowlanego nadającego 
się szczególnie na drobnowymiarowe elementy 
budowlane lub jako materiał termoizolacyjny i 
dźwiękochłonny. 

Sposób według wynalazku polega na zmiesza
niu popiołów lotnych z węgla kamiennego lub 
brunatnego z odpadami poflotacyjnymi przemysłu 
miedziowego w stosunku wagowym ód 1:1 do 0,141, 
z dodatkiem 5-20% wagowych soli żelaza lub 
glinu, korzystnie ich siarczanów lub chlorków 
oraz roztworu wodnego kwasu siarkowego w ilości 
niezbędnej do uzyskania pH w granicach 3-6. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) C04B Al (21) 256527 22 85 11 29 

(71) Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego 
"Puławy", Puławy 

(72) Wojnarowski Witold, Tarka Elżbieta, 
Michalik Stanisława 

(54) Sposób wytwarzania lekkiego materiału 
izolacyjnego 

(57) 
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nianie emulsji z wodę w mieszarce o prędkości 
obrotów 500/tnin w ilości 1 część wagowa emul
sji i 20-25 części wagowych wody z 50-60 częś
ciom! wagowymi cementu portlandzkiego 350 i 
2-5 częściami wagowymi granulek styropianu. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) C05D Al (21) 261872 22 86 10 15 
(30) 85 10 24 - HU - 4091/85 
{71) Budapest! Vegyimüvek, Budapeszty HU 
172) Antal Oános, Qienes Lajos, Durko Anna, 

Hálász GyöYgy, Kalasz JÓzsef, Kiss Êva, 
Orsányi Nyinâ, Somogyi Adrienne, Veréb 
Lajos 

(54) Sposób wytwarzania zawiesinowego nawozu 
azotowo-rośforowo-potasowego 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie wytwa
rzania zawiesinowych nawozów NPK o wysokiej 
zawartości wapnia i dużym stężeniu składników 
odżywczych i o trwałości zachowywanej w ciągu 
wielu tygodni. 

Sposób wytwarzania zawiesinowego nawozu 
azotowo-forsforowo-potasowego, zawierającego 
co najmniej Z% wagowych wapnia, polega na tym, 
że zdyspergowany w wodzie, korzystnie w wod
nym roztworze stanowiącego nawóz związku azoto
wego związek fosforanowy, korzystnie dodawany 
do mieszaniny reakcyjnej na przemian z amonia
kiem, zobojętnia się amoniakiem, korzystnie 
wodnym roztworem wodorotlenku amonowego, w 
temperaturze 273-313 K, utrzymując podczas 
zobojętniania wartości pH 4,6 - 9,0, po czym 
do zawiesiny dodaje się rozpuszczalną w wo
dzie sól potasową i ewentualnie stanowiący 
nawóz związek azotowy, po czym ewentualnie 
zawiesinę miele się. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) CO70 Al (21) 254666 22 85 07 24 
(71) Claxo Group Limited, Londyn, GB 
(72) Coates Oan H., Bell Dames A., Humber 

David C., Ewan George B. 
(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych 

karbazolu 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwa
rzania nowych związków chemicznych, które sa 
użyteczne w leczeniu migreny i zaburzeń psy
chotycznych, takich jak schizofrenia. 

Wzór 2 h/zćr3 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych kar
bazolu o ogólnym wzorze 1, w którym R 1 oznacza 
grupę metylową, propylową-2, propen-2-ylowę 
lub cyklopentylową, a także fizjologicznie do
puszczalnych soli i solwatów tych związków 
polega na tym, ±& związek o ogólnym wzorze 2, 
w którym Y oznacza grupę reaktywną, a R 1 ma 
wyżej podane znaczenie, lub jego zabezpieczoną 
pochodna poddaje się reakcji z imidazolem o 
wzorze 3 lub jego solą i ewentualnie odszczepia 
się grupę zabezpieczającą lub grupy zabezpie
czające z zabezpieczonego związku o wzorze 1 i 
ewentualnie racemiczny związek o wzorze 1 roz
dziela się na enancjomery optycznie czynne 
i/lub związek o wzorze 1 w postaci wolnej za
sady przeprowadza się w sól. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) C07D Al (21) 257438 22 86 01 10 
(71) Conpharm AB, Karlstad, SE 
(72) Rosen Borje, Leander Kurt 
(54) Sposób wytwarzania podofilotoksyny i jej 

pochodnych 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu, który umożliwia otrzymanie podofi~ 
lotoksyny o wysokiej czystości. 

\ Sposób wytwarzania podofilotoksyny i jej 
pochodnych o ogólnym wzorze przedstawionym 
na rysunku, w którym R oznacza atom wodoru 
lub grupę hydroksylową, a R,, oznacza atom wodo
ru lub grupę metylowa, polega na tym, że części 
roślin należących do gatunków Podophyllum pod
daje się ekstrakcji octanem etylu, ekstrat za-
tęża się i sączy przez żel krzemionkowy, a nas
tępnie poddaje chromotografii na kwaśnym tlen
ku glinowym, po czym główną frakcję poddaje się 
chromatografii na żelu krzemionkowym i żądany 
produkt poddaje się następnie rekrystalizacji. 

/I zastrzeżenie/ 

R. 

OCH-

4(51) CÜ70 Al(21) 259837 22 85 06 03 
(30) 85 06 05 - GB - 8514207 

85 11 05 - GB - 8527208 
(71) Pfizer Corporation, Colon, PA; Bruksela, 

BE 
(72) Campbell Simon F., Roberts David A. 
(54) Sposób wytwarzania nowych 1,2,3,5-tetrahyd-

róimidązó/2,l-b "chinazolin -2 /lH/-onow" 
(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie wytwarza
nia nowych związków chemicznych, które stymuluje 
pracę serca powodując selektywny wzrost siły 
skurczów mięśnia sercowego bez wywoływania wi-
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docznego przyspieszenia rytmu serca. Sposób 
wytwarzania nowych 1,2,3,5-tetrahydroimida-
zo/* 2,l~b_J chinazolin-2/lH/-onów o wzorze 1 
i ich dopuszczalnych farmakologicznie soli, 
w których to wzorze 1 "Het" oznacza ewentual
nie podstawiona, 5- lub 6-członowę, aromatycz
na grupę heterocykliczna, przyłączona do po
zycji 6,7,8 lub 9 1,2,3,5-tetranydroimidazo 
/"2,l-b-7 chinazolin-2/lH/-onu, R, przyłączony 
dfo pozycji 6>7,8 łub 9 oznacza atom wodoru 
lub chlorowca, albo grupę C^-C. alkilowe, 
C.-C, alkokaylowę, hydroksylowe, hydroksymety-
lową lub trójfluorometylowę a każdy z podsta
wników R , R , R , R oznacza atom wodoru lub 
grupę C - C . alkilowe, polega na poddaniu zwięz-

' 1 2 3 4 
ku o wzorze 3, w którym "Het" R,.R ,_R ,.R $ R 
maja wyżej podane znaczenie, reakcji z brom
kiem lub chlorkiem cyjanu i cyklizacji otrzy
manego związku. /7 zastrzeżeń/ 

r .TW** 
HetH- I! f 

H 
Wzör 1 

Rv. R ^ R Rj<R A 

H e t + - i, |^C0,(CrC 4alkil) 
NH2 

Wzor 3 

4(51) C07F Al (21) 256836 22 85 12 16 
(7l) American Cyanamid Company, Wayne, US 
(54) Sposób wytwarzania kompleksów platyny 

je""â"ITf etycznymi klwasami trikarboksylo
wymi 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania sposobu wytwarzania nowych kompleksów 
platyny wywołujących regresję i/lub łagodze
nie białaczki i raka u ssaków. 

Sposób wytwarzania kompleksów platyny z 
alifatycznymi kwasami trikarboksylowymi polega 
na tym, że odpowiednie diamine poddaje się re
akcji z tetrachloroplatynianem potasu w wodzie 
i otrzymuje kompleks platyny, który następnie 
poddaje się reakcji z azotanem srebra. Otrzy
many wodny roztwór kompleksu azotanu platyny 
następnie poddaje się reakcji z roztworem kwa
su trikarboksylowego w wodnym roztworze zasady 
1 otrzymuje żądany kompleks platyny z kwasem 
trikarboksylowym. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C07H Al (21) 253245 22 85 05 06 
C71) Sandoz A.G., Bazyłea,, CH 
(54) Sposób wytwarzania pochodnych 2,3-dwuami-

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco
wania sposobu wytwarzania zwięzków wykazują
cych działanie Łmmunostymulujace. 

Sposób wytwarzania pochodnych 2, 3-dwuami-
no-2,3-dwudezoksyh©ksozy o ogólnym wzorze 1, 

w którym R 2 i R sę jednakowe lub różne i ozna
czaję niepodstawionę lub podstawione grupę acy-
lowa, zaś R. oznacza niższe grupę alkilowe, 
grupę aralkilowę, grupę fosforanowe, grupę pi-
rofosforanowa, grupę fosforyloetanoloaminowa 
lub grupę pirofosforyloetanoloaminowę, R ozna
cza grupę fosforanowe, grupę pirofosforanową, 
grupę fosforyloetanoloaminowa lub grupę piro
fosforyloetanoloaminowę , przy czym jeden z 
podstawników R. i R może dodatkowo oznaczać 
atom wodoru, a R r oznacza atom wodoru lub rod
nik glikozylowy, względnie R* oznacza atom wo
doru, niższe grupę alkilowe lub grupę aralkilo
wę, a R. i R 5 oznaczaję atomy wodoru, w postaci 
zwięzków wolnych, lub też, gdy co najmniej je
den z podstawników R. i R. oznacza grupę za
wierajęce atom fosforu i rodnik hydroksylowy, 
w postaci soli lub estrów, polega na tym, że. 
w przypadku wytwarzania zwięzków o ogólnym 
wzorze Ib, w którym R 2, R , R. i R_ maję wyżej 
podane znaczenie, a R 'oznacza atom wodoru, 
niższe grupę alkilowe, grupę aralkilowę, grupę 
fosforanowe, grupę pirofosforanową, grupę fos
foryloetanoloaminowa lub grupę pirofosforyło-
etanoloaminowę, przy czym gdy jeden z podstaw
ników Ri i R. oznacza atom wodoru, to wówczas 
drugi z tych podstawników ma znaczenie inne 
niż atom wodoru, związek o ogólnym wzorze lc, 
w którym R„ i R, maję znaczenie Jak we wzorze 

III ' 1, R oznacza atom wodoru, niższe grupę 
alkilowe, grupę aralkilowę lub grupę zabezpie
cza jęcę, a R. oznacza atom wodoru lub grupę 
zabezpieczajęcę, przy czym gdy jeden z podstawili I ników R 1 i R 4 oznacza grupę zabezpieczajęcę, 
to wówczas drugi z tych podstawników ma zna
czenie inne niż grupa zabezpieczajęcę, zaś 
R oznacza grupę zabezpieczajęcę lub rodnik 
glikozylowy, poddaje się reakcji ze związkiem 
fosforowym, po czym ewentualnie usuwa się gru
py zabezpieczające ewentualnie obecne w powsta 
łym związku i powstały związek wyodrębnia się 
w postaci zwięzku wolnego albo jego soli lub 
estru. /I zastrzeżenie/ 

FUO 

R3HN NHR2 

WZÖR 1 

R3HN NHR2 

WZÖR % 
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4(51) C07H Al (,21) 259 535 22 86 05 16 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Biotechnologii, 
Warszawa 

(72) Bojárská-Pahlig Halina, Głabski Tadeusz, 
Porębska-Koeik Ewa, Bieniek Krzysztof 

(54) Sposób otrzymywania-1-N- Q.-/-/- f -ami
no- <• -hydroksybutyrylo kanamycyny A 
i jej soli addycyjnych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza
nia amikacyny z większe wydajnością i o lep
szej czystości. 

Sposób otrzymywania amikacyny czyli 1-N-
Q—/-/- -amino- eC -hydroksybutyryloj kanamy
cyny A, polega ha tym, że prowadzi się kilku
stopniowe Synteze z wykorzystaniem siarczanu 
lub disiařczanu kanafltycyny Ą, z którego po
przez uwalnianie kanamycyny A zasady, komplek-
sowanie jej jonami metali, acylowanie grup 
aminowych przy C-3 i C^-6*, dëkomplekspwanie, 
polisililowanie grup aminowych i hydroksylo
wych, odblokowanie grupy aminowej przy C-l, 
acylowanie aktywnym astrem kwasu L-/~/- )f -
-benzyloksykarbonyloamino- X-hydrOksymasło-
wego i usunięcie ochrony grup aminowych, 
uzyskuje się amikacynę i jej sole addycyjne. 
Wytworzony związek stosowany jest jako anty
biotyk. /9 zastrzeżeń/ 

4(51) C07H Al (21) 260804 22 86 07 25 

(30) 85 11 14 - IT - 22843A/85 
(71) Gheméntecno s.r.l., Monza, IT 
(72) Menti Valaria 

(54)' Sposób wytwarzania pochodnych kanamycyny 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwa
rzania pochodrtych kanamycyny z wysoką wydaj
nością. ' . 

Sposób wytwarzania pochodnych kanamycyny 
A i kanamycyny B o ogólnym wzorze 1, w. którym 
R oznacza OH lub N H 2 oraz ich farmakologicz
nie dopuszczalnych addycyjnych soli z kwasami 
polega na tym, że kanamycynę o wzorze 2 pod
daje się reakcji z N-pikolińoilosukcynimidem 
jako środkiem zabezpieczającym, w temperaturze 
od~10°C do 0°C, w ciągu 20 - 30 godzin, po 
czym powstałe 6-pikolinoilokanamycynę acyluje 
się w temperaturze pokojowej za pomoce estru 
N-hydroksysukcynimidu i kwasu L-/~/-4-pikoli-
noiloamina-2-hydroksymasłowego, a następnie 
powstała l-N-£L-/-/-4-pikoiinoiłoaminu-2-hyd-

rokfsybutyryloj -6-pikolinoilokan©mycynę o 
wzorze 6 poddaje się działaniu octanu miedzio
wego, w warunkach kwasowych, w temperaturze 
pokojowej i wreszcie wydziela się żądany zwią
zek o wzorze i oraz zwięzek dwuwartościowej 
miedzi. Wytworzone pochodne kanamycyny wykazu
ję działanie antybiotyczne. /3 zastrzeżenia/ 

GH2-NH2 
H0~-\íL-- O 
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H 2N OH Wzór 2 
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HO-^H-O, -

m ^AJ^L 9 H n 0)—T^-NH-nr-r.H-r.H.-nH.-NH-CO-UMJ1 

OH 
CH 20H. 0 v J 

H 2 N ^ ^ OH. 
Wzór 6 

VNH-OC-ĆH-CH2-CH2-NH-CO-% 

4(51) C07K Al (21) 261273 22 85 10 03 

(30) 84 10 04 - US - 657713 
{.Vi) Monsanto Company, St. Louis, US 

(54) Sposób wytwarzania somatotropin chemicznie 
zasoc*I"owanych z metalami 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie wytwarza
nia samototropin chemicznie zasocjowanych z me
talami, powodujących zwiększenie produkcji mle
ka oraz polepszenie stosunku mięsa chudego do 
tłuszczu u hodowanych zwierząt. 

Sposób wytwarzania somatotropin chemicznie 
zasocjowanych z metalami włelowartościowymi po
lega na tym, że wytwarza się wodny roztwór so-
m^totropiny, po czym do tego roztworu dodaje 
się rozpuszczalne w wodzie sól nietoksycznego 
metalu wielowartoáciowego w ilości wystarczają
cej dla wytrącenia somatotropiny chemicznie za-
socjowanej z tym metalem wielowartościowyra, a 
następnie wyodrębnia się tę wytracone somatotro-
pinę. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) C08C A2(2l) 260548 22 86 07 08 

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Piasecki Andrzej, Burczyk Bogdan, 

Sokołowski Adam, Kropiełnicki Artur 

(54) Sposób wytwarzania nowych powierzchniowo 
aktywnych kopolimerów blokowych ftochodnych 
oksiranu zawieraigcych ugrupowanie aceta^"" 
Iowę w łańcuchu polimerowym 

' . ' • * * ' . • ' . . • • # 

(57.) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwa
rzania nowych powierzchniowo aktywnych kopoli
merów blokowych pochodnych oksiranu zawierają
cych w łańcuchu polimerowym ugrupowanie aceta-
lowe, o wzorach ogólnych 1 i 2, w których m 
stanowi liczbę od 2 do 6, n oznacza liczbę 3 
lub 4, a+b=p oznacza liczbę moli alkilowej po
chodnej oksiranu o n atomach węgla w cząsteczce, 
x+yaq oznacza liczbę moli oksiranu, przy czym 
liczbowo średnia masa cząsteczkowa fragmentu 
hydrofobowego kopolimeru zawiera się w grani
cach od 1000 do 2000, a udział masowy ugrupowania 
polioksyetylenowego w stosunku do masy kopoli
meru wynosi od 10 do 90%. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
bis/hydroksyalköksy/metan o wzorze ogólnym 3, 
w którym m stanowi liczbę od 2 do 6 poddaje się 
reakcji z pochodną oksiranu o ogólnym wzorze 4, 
zawierającą 3 lub 4 atomy węgla w cząsteczce, 
a następnie tak utworzony polimer o ogólnym 
wzorze 6 poddaje się reakcji z oksiranem o wzo
rze 5, bądź wymieniony wyżej bis/hydroksyalko-
ksy/metan poddaje się reakcji z oksiranem, a 
następnie tak utworzony polimer o ogólnym wzo
rze 7 poddaje się reakcji z pochodne oksiranu 
zawierającą 3 lub 4 atomy węgla w cząsteczce, w 
obecności ogólnie znanych zasadowych kataliza
torów reakcji oksyalkilenowania, w temperaturze 
podwyższonej, pod normalnym lub zwiększonym 
ciśnieniem, w atmosferze gazu obojętnego. 

/2 zastrzeżenia/ 
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/ !

O C m H 2 i n O . ( Ç n H 2 n O ) a - ( C 2 H i ( 0 } ^ H 
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 a + b = P 
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wzór 2 
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C H 2Í°C f „H 2 m OH) C n_ 2H 2 n_ 3CHCH 20 CH2CH20 

wzór 3 wzór 4 wzór 5 

/ 0 C m H 2 m 0 - { C n H 2 n 0 ) a - H 
ctJ2 a+b=p 

0 C m H 2 m 0 - ( C n H 2 n 0 ) b - H 

wzór 6 

OC f f l H 2 m 0- (C 2 H,0 ) x -H 

l 
° C m H 2 m 0 - ( C 2 H 4 0 ) y - H 

wzór 7 

x+y = q 

4(51) C08F Al(2l) 256555 22 85 11 30 
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 

"Blachownia", Kędzierzyn-Koźle 
(72) Oereś Janusz, Kałędkowski Bronisław, 

Gryta Marian, Majchrzak Jerzy, Zawadzki 
Mieczysław, Maksymiec Daniel, Dach 3an, 
Ratajczak Kazimierz, Kurcaba Maria, 
Mental Zdzisław, Dudek Stefan 

(54) Sposób wytwarzania soli kopolimerów 
maleinowych 

(57) Wynalazek rozwięzuje z 
czenia technologii wytwarza 
rów maleinowo-styrenowych o 
renowo-akrylowych, stanowię 
oik wielu środków ponwenicz 
w górnictwie, włókiennictwi 
mysłach. 

Sposób według wynalazku polega na poli
meryzacji bezwodnika maleinowego z wybranymi 
monomerami w rozpuszczalniku organicznym, w 
temperaturze 60-95°C, w obecności inicjatorów 
nadtlenkowych, zaś otrzymana mieszaninę po-
limeryzacyjna wprowadza się w sposób cięgły 
do wodnego roztworu kwasu siarkowego lub orto
fosforowego, utrzymywanego w temperaturze 
60-95°C, znad którego odbiera się rozpusz
czalnik w postaci azeotropu, a pozbawiona 
rozpuszczalnika i zagęszczone wodna zawiesinę 
kopolimeru neutralizuje się zasadami do za
łożonego pH w celu otrzymania soli. 

/I zastrzeżenie/ 

agadnienie uprosz-
nia soli kopolime-
raz maleinowo-sty-
cych ważny skład
nych stosowanych 
e i innych prze-

4 (51) C08G Al (21) 255027 22 85 08 16 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Brzozowski Zbigniew, Mikołajczuk Paweł, 

Jóźwik Bogusław 
(54) Sposób wytwarzania chemo- i tęrmoodpornych 

po 1 i ą f-y To Ł u I f on i an 6vv c"z"ul"ýc h n a p ro m i o n"ło JIT rar 10letow« 
(57) 
poli 
nym 
švy i a 
chlo 
ni 
R oz 
i zop 
roet 
znać 
chlo 
grup 
a X 
nośc 

Sposób według wynalazku poleg 
kondťj/isacj i bisfenoli światłoc 
w2orze 1, w którym Z oznacza u 
tłoczułe, a X i Y oznaczają at 
rowca, grupę alkilowa lub alko 
wiatłoczułych o ogólnym wzorze 
nacza atom tlenu, siarki, grup 
ropylenowę, karbonyłowa, sulfo 
ylenowa lub trichloroetanowa, 
zenie podane powyżej oraz bis F 
rku o wzorze ogólnym 3, w któr 
ę dichloroetylenowa lub trichl 
i Y maja znaczenie podane powy 
i katalizatora, /8 

a na reakcji 
zu łych o ogól-
grupowanie 
om wodoru, 
ksylowa i 
2, w którym 
ę etylenowa, 
nowe, dichlo-
a X i Y maja, 
enylosul*p-
yra a. oznacza 
oroetanowę, 
sej, w obeć-
zastrzeżeń/ 

H 0 " W / z "^P)" 0 ł i 

X Y 

W Z Ó R , • H0{^)R^2>0H 
X Y 

WZÓR 2 

cio 2 s/oV- R - /o \ -so 2 a 
x Y 

4 (51) C08G 

WZÓR 3 

A3 (21) 256484 22 85 11 26 

(61) patent 108711 
(,71) Politechnika Szczecińska, Szczecin 
(72) Słonecki Jerzy, Wojcikiewicz Henryk 
(54) Sposób wytwarzania blokowych termoplas

tycznych kppolgnat roeterów 
(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie uzyskania 
kopoliestroeterów przeznaczonych do modyfikacji 
innych polimerów oraz przetwórstwa metoda wtrys
kowe. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że prowadzi się polikondensację w stopie 
do granicznej liczby lepkościowej w przedziale 
0,7 do 1,3. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C08L 
C23F 

Al (21) 256533 22 85 11 29 

(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Włodarczyk Sylwia, Andrejew Nikołaj, 

Iwanow Jerzy, Kuźniecow Jurij, Kozłowski 
Andrzej, Olejnik Siergiej 

(54) środek woskowy do otrzymywania antykoro
zyjnych powłok ochronnych 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa
nia środka pozwalającego na uzyskanie antyko
rozyjnych powłok ochronnych na powierzchniach 
metali żelaznych i kolorowych. 

Środek zawiera wosk i/lub substancje wos-
kopodobne w ilości 2-40% wagowych, wyższe kwasy 
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tłuszczowe i/lub ich §ołe w ilości 0,5-7,5% 
wagowych, etery yÎ3..koii w ilości 0,1-10% wa
gowych, oksyetyl'ojnojfrsns alkilofenole i/lub 
estry alkanoloamin oraz kwasów tłuszczowych 
w ilości 0,5-12% wagowych, kwasy ftalowe 
i/ lub ich bezwodniki i/lub ich sole w ilości 
0,5-15% wagowych, żywicę kumaronowe w ilości 
0,1-5% wagowych oraz 2-merkaptobenzotiazol 
w ilości 0,1-6% wagowych, a resztę stanowi 
woda. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) C09K ' Al (21) 256927 22 85 12 19 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Przemysłu Arcykułów Technicznych i 
Galanteryjnych, Łódź 

(72) Pietrzak Tomasz, Biskupski Paweł, 
Walerian Bogusław 

(54) środek antyprzyczepny do form 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania środka, który eliminuje powstawanie wad 
odlewniczych, obniża pracochłonność przygoto
wania formy i pozwala na wielokrotne użycie 
formy przy jednokrotnym' pokryciu jej środkiem. 

Środek wadług wynalazku składa się z 13-
18 części wagowych oleju metylosilikonowego, 
15-20 części wagowych żywicy metylofenylosi-
likonowaj oraz 100-120 części wagowych chlor
ku metylenu, przy czym korzystnie stosunek 
wagowy składników wynosi odpowiednio 15:55: 
100* /l zastrzeżenie/ 

DZIAŁ 
WŁÓKIENNICTWO 

4 (pi) 0030 Al (21) 257258 22 85 12 30 
(71) Kudówakia Zakłady Przemysłu Bawełnianego, 

Kudowa Zdrój 
(72) feranz Kazimierz, Zięcina Andrzej 
(54) Sposób naprężania wątku i urządzenie do 

stosowania' tego sposobu 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania ekonomicznego sposobu, który eliminuje 
nawijanie osnowy dla fałszywej krajki oraz 
pozwala na skrócenie nitek osnowy. 

Sposób według wynalazku polega na umiesz
czeniu, przynajmniej z jednej strony tkaniny, 
w pobliżu noża obcinającego, urządzenia, .wew
nątrz którego panuje obniżone ciśnienie, które 
zasysa wystające poza brzeg tkaniny nitki wąt
ku i napręża js, co umożliwia ich odcięcie. 
Urządzenie do naprężania wętku ma postać zagię
tej pod ketem rozwartym rurki z cylindryczne 
częścią odprowadzające /13/ i spłaszczone 
zbieżnie częścią chwytająca /14/, której zakoń-

4 (51) C23F Al (21) 258062 22 86 02 19 
C090 

(71) Instytut Wdrożeń Technicznych "Intech" 
Spółdzielnia Pracy, Gdańsk 

(72) Bordziłowski Oacek, Szauer Tadeusz, 
Brandt Andrzej 

(54) Sposób wytwarzania powłok antykorozyjnych 
na powierzchni metalu, zwłaszcza p~o"krytac|o 
produktami korozji ÏJTGn zniszczoną "powlo^ 
mąlarskę 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie wytwarza
nia powłok antykorozyjnych mających zastosowa
nie do zabezpieczenia przed dalsze korozję at
mosferyczne wielkogabarytowych konstrukcji. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
produkty korozji stabilizuje się przy pomocy 
olejowych lub wodno - olejowych, lub miękko -
powłokowych olejowo - woskowych, lub olejowo -
żywicznych środków czasowej ochrony lub ich 
mieszanin o silnych właściwościach penetracyj-
nych i hydrofobowych oraz wodowypierajacych, 
a na tak przygotowane powierzchnię nakłada się 
warstwę preparatu twardopowłokówego, węglowodo
rowego asfaltowego lub bitumiczno - żywicznego, 
lub bitumiczno - woskowego, lub woskowo - ży
wicznego, lub ich mieszaniny o silnych właści
wościach barierowych oraz wysokiej zdolności 
mieszania się z olejami mineralnymi i pozos
tawia do wyschnięcia w temperaturze otoczenia. 

/3 zastrzeżenia/ 

O 
I PAPIERNICTWO 

czenie /16/ skierowane do brzegu tkaniny ma 
owalny kształt i jest ścięte pod ketem ostrym 
w stosunku do osi podłużnej części chwytającej 
/14/, przy czym stosunek szerokości do wysokoś
ci zakończenia /16/ wynosi korzystnie od 1:3 
do 1:5. /3 zastrzeżenia/ 
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UZIAŁ E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

4 (51) E048 Al (21) 256972 22 55 12 20 

(71) Biuro Proj el< towo-Badawcze Przemysłu 
Ceramiki Budowlanej "Cerprojekt" , 
Warszawa 

(72) Garmontowicz Roman 

(54) Konstrukcja budowlana z ceramicznych 
elementów 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie zapro
jektowania lekkiej konstrukcji budowlanej, 
zwłaszcza stropowej, wykonywanej przez użycia 
zbrojenia stalowego oraz betonu. Konstrukcja 
budowlana charakteryzuje się tym, że w jej 
strefie poddawanej naprężeniom rozcięgajęcym, 
składające się na nię znane ceramiczne ele
menty /l/ połączone sę wkładami /2/ z tworzy
wa sztucznego zbrojonego włóknem, natomiast 
w strefie konstrukcji przypodporowej znajduję 
się kotwiące odciągi /3/, z tego samego two
rzywa co wkładki / 2 / i z nimi trwale połączo
ne. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) E04C Al (21) 256531 22 05 11 29 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Chmielowiec Stanisław, Kuć Edmund, 

Adamowicz Gerzy, Bełza Krzysztof 

(54) Szczęki uchwytu kotwiącego zwłaszcza 
cięgno sprężające oraz sposób* wytwarzania 
szczęk uchwytu kotwiącego, zwłaszcza 
cięgno sprężające 

(.57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie wyeli
minowania pękania Szczęk współpracujących 

\.y 

z utwardzona tuleję kotwiąca oraz zapewnienia 
wymaganego kata tarcia pomiędzy kotwionym cięg
nem, a wewnętrzne powierzchnię szczęk, zapew
niającego wysokę skuteczność kotwienia. 

Szczęki uchwytu kotwięcego maję wewnętrz-" 
ne powierzchnie dociskowe, wyposażone w zębki 
o kształcie nacięć śrubowych w postaci specjał-« 
nego gwintu niesymetrycznego, którego kęt po
chylenia / P / roboczego boku / 2 / zarysu jest 
mniejszy od keta pochylenia / y' / boku niepra
cującego / 3 / zarysu, przy Czym kęt całkowity 
/ $ / zarysu gwintu jest większy od 40°. 
Szczęki w stanie złożonym maję kształt ścię
tego stożka kołowego / 6 / . 

Sposób wytwarzania szczęk uchwytu kotwię-? 
cego polega na tym, że szczęki uzyskuje się 
przez rozcięcie otoczki z nagwintowanym otwo
rem przelotowym na półfabrykaty szczęk, które 
następnie łączy się w komplet i obrabia na 
gotowo ich zewnętrzne powierzchnię stożkowe 
/ 6 / na kształt pobocznicy ściętego stożka koło
wego, po czym tak obrobione szczęki poddaje 
się obróbce cieplnej utwardzającej. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) E04H Al (21) 255584 22 85 09 30 

(.71) Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
(72) Nawrot Tadeusz, Wilbik Gózef, Zurański 

Gerzy 

(54) Sposób tłumienia drgań kominów, zwłaszcza 
stalowych 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco
wania sposobu tłumienia drgań kominów, zwłasz
cza stalowych, powstałych w wyniku wirów 
Benarda-Karmana. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że w najwyższej części komina / l / mon
tuje się zaczep / 2 / mocujęcy linę lub taśmę, 
korzystnie stalowe, które owija się trzon ko
mina / l / do punktu / 5 / , dolnego zamocowania 
liny lub taśmy / 3 / , wynikającego z wysokości 
komina», Lina lub taśma / 3 / ma nałożone pod
kładki dystansowe / 4 / , będęce regulatorami jej 
oď; repu od trzonu komina /!/• /* zastrzeżenie/ 

Fig. 2 'nllililllini/W 
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4(51) E068 Al (21) 256473 22 85 11 27 
(75) Magiera Stanisław, Warszawa 
(54) Wywietrznik okienny 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania prostej i taniej metody wykonania wy
wietrznika okiennego w zamontowanych już ok
nach budynków. 

W celu uzyskania wywietrznika okiennego 
wycina się w szybie okna otwór, który po osz
lifowaniu jego ostrych krawędzi okleja się 
odpowiednio wyprofilowane uszczelką np. gumową. 
Następnie do krawędzi szyby w pobliżu wyciętego 
otworu oraz do szyby w postaci koła, uzyska
nej po wycięciu wyżej wymienionego otworu, 
przykleja eię odpowiednio zawias i zamek. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) E21B Al(21} 256591 22 85 12 02 

(71) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo -
Zakład Poszukiwania Nafty i Gazu, Wołomin 

(72) Gslik Zenon, Rosiński Zbigniew, Derewecki 
Edward 

(54). Przyrząd do sekcyjnego zapuszczania rur 
• okładzinowych w otworze wiertniczym 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmiany 
konstrukcji przyrządu do zapuszczania rur ok
ładzinowych w otworze wiertniczym pod kątem 
wyeliminowania łączenia elementów za pomocą 
gwintu. " • .'• 

Przyrząd charakteryzuje się tym, że łącz
nik górny /!/ jest połączony z łącznikiem dol
nym /5/ za pomocą stalowych kulek / 4 / . Ponad
to, pomiędzy łącznikiem górnym /l/ a łączni
kiem dolnym /5/ znajdują się stalowe wkłady 
blokujące /10, 11/ umożliwiające obracanie 
przyrządu wraz z rurami okładzinowymi przy po
mocy przewodu wiertniczego. /I zastrzeżenie/ 

4 (51) E218 
G01R 

Al (21) 256682 22 85 12 09 

(71) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
GEOFIZYKA TORUŃ, Toruń 

(72) Bociek Zdzisław, Adamski Edmund, Glazik 
Roman, Klonowska Hanna, Zieliński 
Janusz 

^ 5 4^ Sposób i urządzenie do sterowanego 
pTpfiTó"wania oporności w odwiertach 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu i urządzenia, umożliwiających uzys
kanie wyższej dynamiki pomiaru oraz zapewniają
cych większa niezależność przetwarzania wiel
kości pomiarowych od zmian temperatury w od
wiercie, a tym samym gwarantujących większą 
dokładność pomiaru oporności. 

Sposób według wynalazku polega ma tym, że 
pomierzone wartości napięcia i prądu na elek
trodach przetwarza się kolejno z sygnałów prze
miennych modulowanych amplitudowo na napięcia 
stałe proporcjonalne do amplitudy, a następnie 
przetwarza się je na ciąg impulsów o częstot
liwości proporcjonalnej do tego napięcia. Urzą
dzenie charakteryzuje się tým, że przyrząd 
wgłębny /I/ zawiera kolejno połączone ze sobą 
wzmacniacz dopasowujący /8/, prostownik linio
wy/9/ i przetwornik napiccie-częstotliwOść 
/10/, usytuowane pomiędzy transformátorem / 6 / ť 

a modulatorem /li/ oraz odpowiednio wzmacniacz 
dopasowujący /13/, prostownik liniowy /14/ i 
przetwornik napięcie-częstotliwość /15/, usy
tuowane pomiędzy transformatorem /12/, a modu
latorem /16/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) E21C Al (21) 256895 22 85 12 18 
(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "Oębieńsko", 

Przedsiębiorstwo Państwowe, Leszczyny 
(72) Kapłanek Andrzej, Krótki Antoni, Lukas 

3ózef, Starzyczny Leon, Pala Darzy 
i 54) Układ napędu górniczej maszyny urabiającej 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnie
nia napędu i sterowania napędem górniczej ma-
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szyny urabiajęcej, eksploatowanej zwłaszcza 
w warunkach pofałdowanych pokładów o niskiej 
mięższoćci. 

Układ zawiera sanie, na których osadzona 
jest urabiająca głowica / 2 / z elektrycznym 
silnikiem /3/ napędzającym jej roboczy organ 
i aparaturowa skrzynia /5/. Pętla łańcucha, 
zamocowanego końcówkami do san rozpięta jest 
od strony ociosu na łańcuchowych kołach /17/, 
z których, co najmniej jedno koło /17/ napędza 
poprzez przekładnię hydrauliczny silnik/22/, 
zasilany medium roboczym, tłoczonym przewodami 
/23/ wiełotłoczkowę pompę /24/. Pompa /24/ 
mieści się w zbiorniku /25/, umieszczonym w 
chodniku i napędzana jest elektrycznym silni-
kriem /26/ połączonym ze sterowniczym pulpitem 
/28/ i aparaturową skrzynia /5/. Wydajność ••.'••'•'. 
pompy /24/ reguluje wahłiwy siłownik /29/, za
silany energię z transformatorowego zespołu /30/ 
i połączony z pulpitem /28/ i aparaturowa 
skrzynię /5/. /9 zastrzeżeń/ 

4(51) E21C Al(2l) 261911 22 86 10 17 
(30) 85 10 17 - US - 788324 
(75) Periman William, Houston, US 
(54) Sposób szczelinowania pokładu węgla 
(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco
wania sposobu i który umożliwia zwiększenie 
szybkości wydobycia i całkowitego odzysku ga
zu z pokładu. 

Sposób szczelinowania podziemnych forma
cji węgla zawierających gaz polega na tym, że 
odwiert zaopatrzą się w rurę osłonowe o śred
nicy nominalnej co najmniej 1Ô0 mm, majęcę 
perforację w części, przylegającej do formacji 
węgla, następnie przez perforację tłoczy elę 
w sposób wieloetapowy płyn szczelinowy, przy 
czym płyn ten zawiera w zawiesinie drobnoziar
nisty propant o rozkładzie rozmiarów częstek 
pomiędzy 60 a 140 mesh w ilości od około 0,2 
do około 1,5 kg/dćm 3 płynu. Natychmiast po 
każdym etapie tłoczenia płynu szczelinojęcego 
do formacji w otoczeniu odwiertu tłoczy się 
roztwór zakwaszający, przy czym tłoczenia 
płynu szczelinującego i roztworu zakwaszają
cego dokonuje się z natężeniem od około 1,8 
do około 4,2 m*/min i prowadzi się je aż do 
osadzenia w szczelinie formacji co najmniej 
3480 kg wymienionego drobnoziarnistego pro-
pantu na 1 m miąższości formacji. 

,. /15 zastrzeżeń/ 

4<51) E21D Al(21> 256716 22 85 12 10 
(71) Visch Minno Geolojki Institut, Sofia, BG 
(72) Nikolaev Nikolay S., Velikov Veliko P. 
(54) Kotew rurowa 
(57) 'Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji kotwy rurowej łatwej do za
montowania i zapewniajęcej wystarczająca 
siłę zakotwienia w słabych i porowatych góro
tworach, jak również w twardych górotworach. 

Kotew rurowa składa się z cienkościenne
go korpusu rurowego /l/ mającego przednie 
prowadzący część /2/ i część robocze /5/. 
Przednia część jest ukształtowana jako stożek 
Z gwiaździste powierzchnię czołowe /3/, który 
ma przynajmniej dwa-kanały /4/ parami symet- ; 
ryczne względem wzdłużnej osi korpusu rurowego, 
majęce take sarnę głębokość. Kęt pomiędzy po
wierzchnię tworzęcę stożkowatej części i osią 
korpusu rurowego wynosi od 0° do 45°. Robocza 
część ma owalny przekrój i gładkę powierzch
nię o długości większej od przedniej prowa
dzącej części. Na końcu roboczej części jest 

utworzony za pomoce stożkowego przejścia kor
pusu rurowego cylindryczny ogon, na który jest 
zamocowana trójkętna płytka przytrzymująca, 
której otwór jest eliptyczny. Krótsza oś elipsy 
otworu jest mniejsza od zewnętrznej średnicy 
ogona. Kotew ramowe stosuje śię w kopalniach 
i przy odkrytych wykopach. /9 zastrzeżeń/ 

M 
rr 

,/ 

4(51) E21D AK21Y 257112 

' \~Z-—\\ 
V \ 
6 1 T* 2 3 

2 •' 22 85 12 23 

(71) Bytomsko-Rudzkie Gwarectwo Węglowe, 
Kopalnia Węgla Kamiennego "Rozbark", 
Bytom 

(72) Biliński Alfred, Adamek Bolesław, 
Musialik Cian, Kamiński Dózef, Klima Adam, 
•Kos týk Tadeusz, Szatan Czesław, Lipiński 
Krystian, Rabsztyn Oanusz 

(54) Stropnica rozsuwna lekkiej obudowy 
zmechanizo.vvanej !•'"/.'. - .."".'.?•.. \ • • ; 

(57) Przedmiotem wynalazku jest stropnica roz
suwna lekkiej obudowy przesuwnej, przeznaczonej 
zwłaszcza do wybierania pokładów węgla systemem, 
ścianowym z podsadzka hydrauliczne. 

Stropnica'rozsuwna: złożona ze stropnicy 
przedniej i stropnicy tyłhej podpartych stoja
kami hydraulicznymi, charaktê-ryzùja się tym., 
że obie jej części /l , 2 / sa połączone ze sobę 
rozsuwnie Za pomoce stalowego: kształtownika / 3 / , 
poleczonego jednym końcom, z řdzéhnikioia siłow
nika hydraulicznego / 9 / umieszczonego wewnątrz . 
stropnicy przedniej../!/., a drugi ze stropfticę 
tylne / 2 / za pomoce sworznia / 1 0 / . 

/3 zastrzeżenia/ 

4 (51) E21D 
C08G 

Al (21) 261362 22 86 09 11 

(30) 85 09 11 - DE-P 3532387.6 
(71) Bergwerksverband GmbH, EssenÎ Bayer AG, 

Leverkusen, DE 

(54} Sposób wzmacniania formacji geologicznych 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie zwiększe
nia ekonomiczności sposobu. 

Sposób wzmacniania formacji geologicznych, 
polegajęcy na wprowadzaniu do formacja podlega
jącej wzmocnieniu mieszanin składnika poliizo-
cyjanianowego i składnika poliolowego, które 
reaguję do wytworzenia poliuretanów, charakte
ryzuje się tym, że jako składnik poliolowy sto
suje się mieszaninę organicznych zwięzków poli-
hydroksylowych o liczbie grup OH około 100 do 
600 i alkoholi dwuwodorotlenowych o ciężarze 
cząsteczkowym 62 do około 150, przy czym alko-
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hole dwuwodorotlenowe występują w ilości około 
0,01 do 20% wagowych w odniesieniu do całkowi
tej ilości składnika poliolowego. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) E21F Al(21) 256773 22 85 12 11 
(71) Katowickie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia 

Węgla Kamiennego "Wieczorek", Katowice 
(72) Skibiński Henryk, Sobkowiak Rudolf 
(54) Urządzenie do przesuwania napędów 

ścianowych 
(57) Przedni i 
przesuwania 
ładnia i sil 
pem ściany. 

Urządzę 
z siłownika 
końcem poprz 
wany jest do 
zaś z drugie 
/ 4 / ma> płytę 
odpowiadając 
szonych na g 
/8/. Płyta ś 

otem wynalazku jest urządzenie do 
napędów ścianowych wraz z przek-
nikami na nową miejsce za postę-

nie według wynal 
hydraulicznego / 
ez łęcza eiastyc 
obudowy napędu 
j strony poprzez 
ślizgowg /5/j kt 

e rozstawowi kii 
łowce przenośnik 
łizgowa /5/ ma p 

azku składa się 
1/, który jednym 
zne /?., 3/ zamoco-
ścianowego /12/ 
łącze elastyczne 

óra ma otwory /6/ 
nów /7/ umiesz-
a podścianowego 
o obu stronach 

prowadzenia odpowiadające szerokości główki 
przenośnika podścianowego /8/. Klíny / 7 / mogę 
stanowić połęczenie trwałe z główkę przenoś
nika podścianowego /8/ lub połączenie rozłącz
ne w formie pasa z klinami w odcinkach na po
łączeniach śrubowych, które to odcinki można 
skręcać lub wydłużać w zależności od potrzeb 
związanych z praca urządzenia. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) E21F Al (21) 257006 22 85 12 19 
£71) Rybnicko-Castrzębskie Gwarectwo Węglowe, 

Kopalnia Węgla Kamiennego "Rydułtowy", 
Wodzisław alaski 

(72) SzyiiiiCiuik Henryk, Cieślik Paweł, Widera 
Adolf, Adamczyk Gerard 

(54) Sposób wycjrądzania pola podsadzki 
pneumatycznej 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie wygra
dzania pola podsadzki, w wyeksploatowanych wy
robiskach górniczych w ten sposób, aby zapo
biec przedostawaniu się drobnej frakcji ziar
nowej do przestrzeni roboczej. 

.Łi ft\~/*f-- ":S-i:, 

,A:'MT.v.wva&'żł'w- S/yrw7!rM b g ; •/.rvw'fin/wi, 

J 4 l 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
w znany sposób wygradza-się pola., budzące kolej
no rzędami wzdłuż całej długość:', ściany, z do
łu do góry, z zachowaniem odległości dwóch 
długości stropnic od zrobu, drewniane stojaki 
/!/, na których zawiesza się na całej grubości 
pokładu, tkaninę /7/ 2 sztucznego tworzywa o 
korzystnie dobranej wytrzymałości, które na 
całej długości wzmacnia si.ç ftalowymi linami 
/ 4 / , przy czym górna lina /A/ nie przechodzi 
poza środek grubości pokładu, a obie liny /4/ 
połączone sę ze sobę zięcżnymi hakami /5/, za
kładanymi w przestrzeniach pomiędzy stojakami 
/l/. Sposób według wynalazku nadaje się do sto
sowania przy podsadca suchej pneumatycznej. 

/I zastrzeżenie/. 

DZIAŁ F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBRODENIE; TECHNIKA MINERSKA 

4(5l) FOIN Al (21) 256827 22 85 12 16 

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 
Staszica, Kraków 

(72) Engel Zbigniew, Panuszka Ryszard, 
Menżyński Mieczysław 

(54) Absorpcyjny tłumik hałasu z rozdzielaczem 
strumienia gazu 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opra
cowania konstrukcji tłumika o zwiększonej 

efektywności tłumienia 
tłumik hałasu ma rozdz 
gazu, trwale połączony 
walca, zakończonego Z 
/ 2 / , zwróconym wierzch 
pływu gazu i usytuowan 
dzielaczem /!/, zaś z 
nego denkiem /3/. Rdze 
materiału ebsorpcyjneg 
ci walcowej perforowan 
zostałej części blachę 

hałasu. Absorpcyjny 
ielacz /l/ strumienia 
z rdzeniem w kształcie 

jednej strony stożkiem 
ołkiem do kierunku prze-
ego współosiowo z roz-
drugiej strony zakończo-
ń utworzony jest z warstw 
o /4/—osłoniętego w częś-
8 osłonę /5/, zaś w po-
pełnę. 

/I zastrzeżenie/ 
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4 (51) F02C A2(2l) 261609 22 86 09 29 
F02B 

(71) Politechnika Krakowska im. Tadeusza 
Kościuszki,'Kraków 

(72) Golec Kazimierz 
(54) Gazodynamiczny wymiennik ciśnienia 
(57) Wynalazek rozwięzuje ?.ag»dnienie opraco
wania konstrukcji wymiennika ciśnienia do do
ładowywania silników spalinowych, o zwiększo
nej sprawności działania. 

Wymiennik ma obudowę /l, 2, 3/, w której 
ułożyskowany jest wirnik /A/ mający szereg ob-
wodowo stykajęcych się kanałów /5/, łączących 
oba czoła wirnika / 4 / . Do czołowych powierzch
ni obudowy / 2 , 3/ doprowadzone sa kanały wlo
towe i wylotowe gazu o ciśnieniu wyższym, zwa
nego gazem, oraz o ciśnieniu niższym, zwanego 
dalej powietrzem. Po jednej stronie wirnika 
/4/ znajdują się kanały wlotowe gazu /6/ i po
wietrza /!/, a po drugiej stronie kanały wyloto
we powietrza /9/ i gazu /8/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F02M Al (21) 256139 22 85 11 07 
(71) Ośrodek Doradztwa Technicznego "ZORPOT", 

Warszawa 
(72) Kowalski Alojzy 
(54) Turbina do przygotowywania mieszaniny 

"palne,i do silników spalinowychhz zapłonem 
iskrowym 

57 Turbina ma korpus•/!/ o zwiększającym się 
w kierunku przepływu mieszaniny przekroju wew
nętrznym oraz ma wirnik utworzony z zamocowanych 
na osi łopatek /3/ i prętów / 4 / . Łopatki /3/ sa 
ustawione pod katem od 10 do 20° w stosunku do 
płaszczyzny przechodzącej przez oś obrotu wirni
ka i prostopadłej do tworzęcej łopatki /3/, na
tomiast w korpusie /l/ sa umieszczone dysze 
/ 5 , 6/ dopływu powietrza i spalin. 

/3 zastrzeżenia/ 

4C51) F02M A2(2l) 256594 22 85 12 02 
(75) Twardowski Tadeusz, Będzin 
(54) Gaźnik gazowy 
(57) Gaźnik gazowy jest wyposażony w komorę 
podgrzewania z wężownica /3/ zainstalowana na 
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drodze przepływu benzyny w gażniku, między 
dyazę główne /10/ i rurka rozpylacza /l/, 
przy czym podgrzewanie benzyny odbywa się za 
pomoce spalin z silnika, wtłaczanych do komo
ry podgrzewacza pod własnym ciśnieniem przez 
króciec górny /A/ i odprowadzanych przez kró
ciec dolny /&/ do rury wydechowej. 

,/l zastrzeżenie/ 

4 (51) F04D Al (23) 261049 22 86 08 15 
(30) 85 11 08 - DE - P 35 39 604.0 
(71) Turbo-Lufttechnik GmbH, Zweibrucken, DE 
(72) Kolb Werner 
(54) Dmuchawa osiowa 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji łatwej do wykonania dmucha
wy osiowej. 

Dmuchawa osiowa, ze stoźkowo zwężające 
Się częścią wlotową / 2 / i dołączona do niej 
cylindryczne częścią /3/ obudowy, w której 
jest obrotowo umieszczony wirnik / 4 / , jest 
wyposażona w urządzenie do stabilizacji gra
nicy oderwania strumienia. Urządzenie to skła
da 3ię z nieruchomego pierścienia prowadzącego 
/6/ umieszczonego przed wirniekiem / 4 / . Pier
ścień prowadzący /6/ ma mniej więcej tę samą 
średnicę co cylindryczna część /3/ obudowy i 
jest otoczony kanałem pierścieniowym / 7 / , przy 
czym pierścień prowadzący /6/ umieszczony jest 
w przybliżeniu w takiej samej odległości od 
obu końców kanału pierścieniowego /7/. Wew
nątrz kanału pierścieniowego są umieszczone 
łopatki kierujące /10/ nastawione ukośnie 
względem jego osi, których dopływowe i odpły
wowe krawędzie przebiegają ukośnie na zewnątrz 
i są wykonane z płaskich blach. 

/3 zastrzeżenia/ 

3ŻZ 10 5 3 1 

4(51) F16B Al 21 256707 22 85 12 10 
(71) Instytut Mechanizacji Budownictwa, 

Warszawa 
(72) Marek Władysław, Brzeziński Andrzej, 

Szapiel Oózef 
(54) Kołek gwintowany albo gwóźdź 
(57) Przedmiotem wynalazku jest kołek gwin
towany albo gwóźdź do wbijania w twarde pod
łoże za pomocą specjalnego przyrządu osad-
czego. 

Kołek albo gwóźdź według wynalazku stanowi 
cylindryczny trzpień /2/ zakończony ostrzem /l/, 
z drugiej strony trzpień /2/ tworzy stożek 
ścięty /3/, którego mniejsza podstawa j<jst śred
nicą trzpienia / 2 / . Większa podstawa stożka 
/3/ stanowi średnica podstawy łba / 4 / gwoździa 
albo części gwintowanej /5/ kołka. 

/I zastrzeżenie/ 

figi 

1 

-SE 
2 r 2 5 

r 
fig 2 

+- T fr 
4 (53) F16B A2(2l) 261153 22 86 08 21 
(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
(72) Sołtysek Kazimierz, Lisowski Andrzej, 

Myszkowski Michał 
(54) Sprzęgło elastyczne do łączenia rur 

podsadzkowych 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania 8amonośnej konstrukcji sprzęgła umożli
wiającego osiowe odchylenie łączonych rur i 
kompensację wzdłuż osi rurociągu, przy jedno
czesnym spełnieniu warunku wysokiej jego wyt
rzymałości na wysokie ciśnienie i odporności na 
rozrywające i ściskające siły wzdłużne. 

Sprzęgło ma rurowe łączniki /l/, których 
wewnętrzne kołnierze /2/ są spięte elastyczną 
wkładkę /3/ uszczelnioną z nimi poprzez docis
kowe pierścienie / 4 / , a zewnętrzne kołnierze 
/6/ są dostosowane wymiarami i kształtem do 
kołnierzy łączonych rur podsadzkowych / 7 / . Po
nadto sprzęgło ma osłonę /8/ z centralnym gniaz
dem /10/ mieszczącym elastyczną wkładkę /3/ i 
końcowymi gniazdami /9/, w których są umiesz
czone przesuwnie wewnętrzne kołnierze / 2 / ru
rowych łączników /!/. /I zastrzeżenie/ 

4(5l) F16D A2(21) 261162 22 86 08 22 
(7l) Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, 

Poznań 
C72) Koczorowski Bogusław, Kędziora Roman 
(54) Napęd pompy hydraulicznej od silnika 

spalinowego 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji napędu pompy hydraulicznej bez 
powiększania gabarytowej szerokości silnika i 
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nadmiernego obciążenia łożyska wału napędzają
ce t*j o w silniku. Napęd pompy hydraulicznej cha
rakteryzuje się tym,że na końcówce wału /!/ mo
cowana jest na stałe tarcza zabierakowa /2/ z 
otworami /3/ oraz obrotowo, na dwóch łożyskach 
/4/ i / 5 / a piasta /6/ połączona z wałem /7/ 
pompy napędzanej /O/ i stanowiąca jego przed
łużanie. Na zewnętrznej powierzchni piasty 
/6/ zamocowana jest przesuwnie tuleja zabie
rakowa /9/ zabezpieczona przed obrotem wzglę
dem piasty /6/ wpustem /10/ i ustalana zat
rzaskiem /li/ wchodzącym w zagłębienia /12/ 
i /13/. Tuleja zabierakowa /9/ zaopatrzona jest 
w kołki-zabieraki /15/ współpracujące z gniaz-
dami-otworami /3/ tarczy zabierakowej /2/. Po
nadto korpus pompy /8/ połączony jest z kor
pusem silnika /16/ za pomocą drążka reakcyjne
go ,/l7/ umocowanego w przegubach obrotowych 
/%&/ i /19/. /I zastrzeżenie/ 

8 7 6 5 4 3 

ÂJ im MJ ĚI Ř 
17 \!Ł 

4(5l) F23D Al (21) 256839 22 85 12 17 
(71) Wojskowy Ośrodek Naukowo-Badawczy Służby 

Żywnościowej, Warszawa 
(72) Jabłoński Andrzej, Litwin Tadeusz, 

Twardy Stanisław 
(54) Palnik iniekcyjny na paliwa ciekłe o 

samoczynnym zasila"nTu 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji palnika, zasilanego przy 
pomocy pary wodnej, zapewniającej uzyskanie 
wysokiego stopnia przegrzania pary, ponad 
300°C, dobre rozpylanie paliwa i uzyskanie 
wysokiej sprawności cieplnej palnika. 

Palnik według wynalazku 
wewnątrz obudowy komory spal 
nik /3/, a za wylotem miesza 
czony turbulizator /5/ i prz 
w postaci wężownicy, stanowi 
obudowy komory spalania i po 
nio z parownikiem /!/ umiesz 
przepływu spalin. Palnik zna 
w małych urządzeniach grzewc 
lub przewoźnych np. w kuchni 

ma umieszczony 
anią /4/ mieszał-
Inika /3/ ma umiesz-
egrzewacz pary /6/ 
ący przedłużenie 
łączony bezpośred-
czonym na drodze 
jduje zastosowanie 
zych, przenośnych 
ach płowych. 

/ć zastrzeżeń/ 

4(51) F23L Al (21) 257347 22 86 01 02 
(71) Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji, 

Gdańsk 
(72) Kutkowski Wiesław 
(-54) Układ zasilania powietrzem spalarki 

o dp a Jo w 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia zintegrowanego układu zasilania powietrzem 
spalarki odpadów. 

Układ składa się z dwóch połączonych wza
jemnie obiegów dostarczających powietrze, za
sysane przez wentylator /!/ kanałem zasysają
cym /13/, w którym umieszczony jest komin wy
lotu spalin /14/, do komory spalania /8/ po
przez palnik główny /3/ i pomocniczy /4/ oraz 
otwory /5/ i /9/ oraz do. płaszcza komory chło
dzenia /6/ poprzez kanał wlotowy / 2 / , przy czym 
powietrze z dw0ch obiegów wydostaje się przez 
eżektor wypływu spalin /li/ oraz eżektor wycią
gowy spalin /12/ do komina wylotu spalin /14/. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) F23Q Al (21) 257Ï43 22 85 12 24 

(71) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
Wielkopolski, Okręgowy Zakład Gazownictwa, 
Poznań 

(72) Maciejewski Franciszek, Dobski Tomasz, 
Bochyński Stanisław 

(54) Urządzenie do przesyłania płomienia 
gazowego 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zdalnego 
zapalania dużych źródeł ciepła, urządzeń nie
bezpiecznych i trudno dostępnych, szczególnie 
pochodni, zrzutowych w przemyśle gazowniczym, 
chemicznym, hutniczym. 
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Urządzenie według wynalazku 
imory mieszania /l/ wyposażonej 
isyłającą płomień /A/, w której 
zapalnik / 2 / , połączonej z aia 

4 (5l3 F27D a (.21) 256947 22 85 12 
(71) Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw 

Maszyn i Urządzeń Hutniczych 
"Hutmaszprojekt-Hapeko", Katowice 

(72) Gawron Zbigniew 
(^ 4 ) Sposób wyk i a dan i a pow i er ze h n i j j r z ą d z e ń 

ç i opXrTyc h pe r l iTówym, o g n i o t rwały m 
ma t"f r i a i e m i z o Ta c'y ,j n y m 

(57) Wynalazek 
szenia pracach 
wyłożenia wyko 

Sposób we 
przygotowaną p 
perlitowa, pla 
nio przygotowa 
każdą warstw«, 
powodujące zni 
wierzchnie ubi 
puje warstwę n 
sie aż do wype 

r o zw i a 
łonnosc 
nanego 
dług wy 
rzez zm 
styczna 
nego sz 
ubija s 
sš ze zen i 
tej war 
as tepna 
in ienia 

zuje zaga 
i i mater 
z materia 
nalązku p 
ieszanie 
zasypuje 

aiunkú wa 
ię stosuj 
a perlitu 
»rwy spul 
. Pos tępo 
całego s 

dnie 
lało 
ł u p 
o leg 
skia 
Się 

rot w 
oe n 
i w 
chni 
wani 
z a.lu 
/-I 

nie 
chło 
ar 1 i 
a na 
dnik 
do 

a roi , 
äcis 
k on c 
a £3 3 
e to 
n k u. 

zmniej-
nnoćci 
towfc-go. 
tym, że 

ów masę 
uprzed-
po czym 

ki nie 
u po-
V i zasy-
powtarza 

rzężenie/ 

DZIAŁ G 

F I Z Y K A 

4(51) GO IB Al (21) 256615 22 85 12 03 
(71) Akademia Rolnicza im- Hugona Kołłątaja, 

K r ák ów 
(72) Żurawel Władysław 
(54) Planimetr fotorezystorowy 
(57) Wynalazek dotyczy przyrządu do pomiaru 
i projektowania wielkości pól figur o dowol
nych kształtach, narysowanych na materiale 
przeźroczystym. 

Przyrząd składa się z płytki pomiarowej 
/!/ w postaci dwóch piytsk-elektrod, z któ
rych jedna jest przeźroczysta, a pomiędzy któ
rymi znajduje się warstwa fotorezystorowa, 
źródła światła /"// oświetlającego pole figury 
znajdującej się na płytce pomiarowej, ze sta
bilizowanym i regulowanym natężeniem, prostow

nika /5/ ze stabilizatorem /A/ zasilającego fo-
turezystor wzmacniacze operacyjnego /?./ i wol
tomierza cyfrowego /&/, na którym odczytuje 8i§ 
wyniki pomiaru. /I zastrzeżenie/ 

4(51) G01B Al (21) 256841 22 85 12 17 
(75) Turski Oacek, Wieteska Adam, Piwoński 

Krzysztgo of 
(54) y_k--•'d elek tronieznego czujnika położenia 

z wy ] s c i g ;K~~pFïpio w yni 

C57) 
niez 
wyją 
zbli 
do 1 

PrZgdmioteffl wynalazku jest układ elektro-
nogo czujnika połażenia z dwuprzewodowym 
ciem prądowym, działający w odpowiedzi na 
żanie lub oddalanie przedmiotu metalowego 
ub od układu sterującego czujnika.. 
W układzie według wynalazku układ sterują

cy / S / w obecności przedmiotu metalowego utrzy
muje tranzystor /Tl/ w stanie nieprzewodzenia. 
Nie przewodzi tranzystor / T 2 / , a w obwodzie ob
ciążenia płynie prąd spoczynkowy zasilający po-
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przez rezystor /R3/ układ sterujący /S/. Po 
oddaleniu przedmiotu metalowego układ sterujący 
/G/ powoduje przewodzenie tranzystorów /Tl/ i 
/T2/, W obwodzie obciyżonia płynie prąd pracy, 
a układ sterujący /S/ jest zasilany napięciem 
diody Zenera /Ü/, /! zastrzeżenie/ 

4(51} G01Ü 
A43B 

A2(2l) 257513 22 86 Ol 15 

(71) Centralne Laboratorium-Przemysłu 
Obuwniczego, Kraków. 

(72) Ziajka Tadeusz 

(54) Sposób i przyrząd do pomiaru odkształceń 
Ü Í G r (i! O u 3 g y e h {l Cl u j ; O cl e Q Z f W O buy«/1, p y.; y c ft 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu i przyrządu przeznaczonego do po
miaru powrotnych odkształceń przestrzennych, 
występujących w uformowanych podpodeszwach. 

Sposób według-wynalazku'polega n.a przep
rowadzeniu w punktach obszarów podpodeszwy /5/ 
o przewidywanych najbardziej znacznych jej 
odkształceniach pomiarów na dolnej powierzchni 
podpodeszwy /5/, bezpośrednio po jej uformowa
niu i/łub sklamrowaniu i jeszcze kilkakrotnie 
w różnych odstępach czasu, Z3 pomocą mecha
nicznego czujnika wskazówkowego, przy czym po
miary polegają na mierzeniu i zapisie zmierzo
nych odległości pomiędzy powierzchnia podpo-
da&zwy w wyznaczonym punkcie pomiarowym, a 
punktem zerowym czujnika. 

Przyrząd według wynalazku składa się z 
płyty podstawy /l/, na której zamocowany jest 
uchwyt /2/ podpodeszwy /5/ i usytuowane aa 
wsporniki /3/ z otworami /6/, przemieszczane 
po osi podłużnej i po osi poprzecznej płyty 
podstawy /l/ oraz z ruchomego, mechanicznego 
czujnika wskazówkowego / 4 / . Przyrząd korzyst
nie stosuje się do pomiarów odkształcań ufor
mowanych podpodeszew /5/ w grupach wielkościo
wych obuwia od trzeciej do dziewic tej. 

/3 zastrzeżenia/ 

4 (5l) G01C Al (21) 256644 22 85 12 04 
(71) Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn 
(72) Wanic Andrzej 

(^ 4) Urządzenie do pomiaru i r e j e s t r a c j i 
r óżn i c v wy s o K o s c i «•< i o ii z y . punkt a m i 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania urządzenia do pomiaru i rejestracji 
różnicy wysokości miedzy punktami, w oparciu 
o technikę elektroniczną. 

Urządzenie składajęce się z niwolatora 
wyposażonego w nadajnik laserowy i łaty niwe
lacyjnej charakteryzuje sie tym, że pomiarowa 
łato niwelacyjna / 5 / układa się z ciągu foco-
elementów 76/ lub końcówek światłowodów 

umieszczonych w stałej odległości od siebie 
na p i o n owej p ł a o z c z y ź n i o p o ra i 3 r o w o j i a r y / 5/ , 
układu elektronicznego / 7 / identy f iku ; ,L.eogo 
położenie środkowego fotoełewentu / 8 / lub 
światłowodu oświetlonego pola /A/ łaty / 5 / od
powiadające pozycji poziomej wiązki laserowej 
/ 3 / nadajnika laserowego /!/ oraz układu elek
tronicznego /10/ służącego do wyświetlania 
wyniku. Urządzenie wyposażone jest w .o trans
misyjny /li/ i / 1 2 / oraz układ elektroniczny 
/13/ umieszczony w nadajniku laserowym /!/ za
wierającym pamięć, wyświetlacz i układ liczący, 

/2 zastrzeżenia/ 

Figi 

6_ 

A 
Â 

4 (51) G01F 

Fi9.2 

Al (21) 256818 22 85 12 13 

(71) Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 
"MgRA-PIAP", Warszawa 

(72) Moliński Tadeusz, Kowalski Marek, 
Kołodziejski Stanisław 

(54) Przetwornik fotoełektryczny, zwłaszcza 
p r z o p i y w o ! n i g r z a t û r SI n o w e g o 

(57) Przedmiotem wynalazku jest przetwornik 
fotoeiektryczny, o wysokiej sprawności energg-
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tycznej i dużej niezawodność i działańia-
W przetworniku według wynalazku na- drodze 
strumienia świa tła' widzialnego ,* podczerwieni 
lub nadfioletu umieszczony jest w organie po-, 
miarowym /6/ c.o najmniej jeden światłowód /5/, 
o osi nierównoległej do osi obrotu tego orga
nu, współpracujący z co najmniej jednym ukła
dem nadawczo-odbiorczym. /I zastrzeżenie/ 

4 v5l) G01F Al (21) 256819 22 85 12 13 
(71) Przemysłowy Instytut Automatyki i 

Pomiarów "MERA-PIAP", Warszawa 
(72) Kowalski Marek, Moliński Tadeusz, 

Kołodziejski Stanisław, Korlak Ryszard 
(54) Przetwornik fotoelektryczny, zwłaszcza 

przepływomierza" 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania przetwornika fotoelektrycznego stosowa
nego zwłaszcza do przepływomierzy i charak
teryzującego się zwarte konstrukcja i małymi 
stratami energetycznymi. 

Przetwornik fotoelektryczny według wyna
lazku zawiera układ optyczny /3/, który kieru
je strumień światła widzialnego, podczerwie
ni lub nadfioletu z nadajnika /l/ i światło
wodu nadawczego /2/ poprzez światłowód od
biorczy / 4 / do nadajnika /5/, przy czym na
dajnik /!/, światłowody / 2 , 4/ i odbiornik 
/5/ tworzę odrębny zespół montażowy nadawczo-
odbiorczy. Układ optyczny /3/ umieszczony 
jest w elemencie / 7 / przepływomierza, a zespół 
nadawczo-odbiorczy w elemencie /6/. Elementy 
/6/ i / 7 / przepływomierza przemieszczają się 
względem siebie, w wyniku czego następuje 
przerywanie strumienia światła. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) G01F Al.(21) 257236 22 85 12 31 

(71) Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 
"MERA-PIAP", Warszawa 

(72) Kowalski Marek, Molinski Tadeusz, 
Kołodziejski Stanisław 

(54) Czujnik przepływu 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania prostoj konstrukcji czujnika o dużej 
niezawodności działania i odporności na trud
né warunki eksploatacji. 

Czujnik przepływu, mający komorę pomiaro
we wykonana w Korpusie, w którym znajduje się 
przetwornik fotoełektryczny , przeznaczony zwła-
nzcza do pomiaru ilości paliwa zużywanego przez 
silnik spalinowy, według wynalazku charakte

ryzuje się tym, że w komorze pomiarowej /&/ me 
umieszczone, na drodze światła pomiędzy nadaj
nikiem / 4 / a odbiornikiem /5/ przetwornika fo
toelektrycznego, przegrodę /l/, wychylające 
się proporcjonalnie do natężenia przepływu pły
nu wpływającego do komory pomiarowej /6/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) G01H Al (2i) 256815 22 85 12 13 
(71) Politechnika Lubelska, Lublin 
(72) Oasik Dan 

(54) Sposób i.układ cyfrowej' obróbki sygnału 
wyjściowego przetworników drgań 
mechan lezných 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu i układu, pozwalających na wyelimi
nowanie bloku analogowego całkowania i pole
czenia procesu całkowania i konwersji analogowo-
cyfrowej . '• 

W układzie według wynalazku wyjście przed-
wzmscniacza /!/ połączone jest z wejściem przet
wornika napięcie-czestotliwość /2/ i wejściem 
bloku formowania funkcji przełęcząjacej /3/, 
składającego się z powielacza częstotliwości 
/3'/, bloku liczników / 3 " / i przetwornika ko
dów /3 /, a wyjścia przetwornika napięcie-
czestotliwość /2/ oraz bloku formowania funkcji 
przełęczajęcej /3/ poleczone sę poprzez dwie 
bramki typu I /5 i 6/ z wejściami licznika re-
wersyjnego / 4 / , wyjście któreoo poleczone jest z 
dekoderem i blokiem odczytu /Ô/. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się • 
tym, że całkowanie i anałogowo-cyfrowa konwer
sja odbywa się iv integratorze analogowo-cyfro- " 
wyra, przy czym czasy zliczania licznika zadaje 
funkcja przełęcząjęca przyjmujęca wartości i i, 
o czasach trwania półokresów równych czasom 
trwania półokresów sygnału drgań, zaś faza tej 
funkcji mierzona w stosunku do fazy sygnału 
wyjściowego przetwornika drgań zmienia się 
skokowo. /2 zastrzeżenia/ 

H5HJ" 

MZh&r 
! 

! 3 !: 
Rj-

| 
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4(51) GOIK Al (21) 256814 22 85 12 13 
(71) Gwarectwo Automatyzacji Górnictwa "EMAG" , 

Ka towice 
(72) Ćwik Andrzej, Wosiński Henryk, Hefczyc 

Marek, Ozidowski Dan 
(54) Układ elektryczny pomiaru temperatury 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
a układu do wykrywania przekroczenia-tem-
tury przez obiekt chroniony tym układem. 
Układ ma komparator zabezpieczający /6/ 
zony równolegle do rezystora / 4 / gałęzi 
arowej mostka złożonego z termistora /l/ 
zystorów / 2 , 3, 4/. Wyjecie komparatora 
zpieczajacego /&/ połączone jest z kompa-
rem wyjściowym /5/ włączonym w przekątne 
ka. /I zastrzeżenie/ 

(57) 
wan i 
pera 
włac 
pomi 
i re 
zabe 
rato 
most 

i 
*»n 

4Í51) GOIK 

-0-U21 

Al (21) 2569 59 22 85 12 18 

(71) Politechnika Gdańska ; Gdańskie 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, 
Gdańsk 

(72) Oaraki Andrzej 
(54) Sonda do pomiaru temperatury 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania sondy o małej bezwładności cieplnej, co 
umożliwia pomiar szybkich zmian temperatury. 

Sonda ma czujnik temperatury / 4 / umiesz
czony przy écianie osłony /!/ z materiału o 

dobrej przewodności cieplnej, wypełnionej two
rzywem /5/ o małej przewodności cieplnej. 
Osłona /l/ połączona jest z obudową /3/ poprzez 
ceramiczna kształtkę /2/ z przynajmniej jednym 
otworem przelotowym. f\ zastrzeżenie/ 

4(51) GOIŁ Al (21) 256603 22 85 12 04 
(71) Ogólnokrajowe Gwarectwo Węgla Brunatnego, 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy 
Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor", Wrocław 

(72) Marcinkowski Władysław 

(54) Układ do pomiaru ciśnienia 
(57) Wynalazek rozwiązuje zadanie techniczne 
budowy układu, który pozwalałby na pomiar po
ziomu lustra wody w piezometrach i studniach 
odwodnieniowych nawet na duże odległość i 
znaczna głębokość w sposób prosty i niezawodny, 
z wykorzystaniem najłatwiej dostępnych kabli 
dwuprzewodowych. 

Układ składa się z części nadawczej /l/, 
umieszczonej w piezometrze lub studni i części 
odbiorczej /12/ zlokalizowanej na powierzchni 
lub w pomieszczeniu centralnej rejestracji lub 
pomiarów. Obie części /12, 1/ połączone sa dwu
przewodowym kablem /9/ zasilającym nadawcze 
część /!/ i zarazem transmitującym sygnał po
miarowy. W części nadawczej /!/ znajduje się 
czujnik /2/ złożony z membrany /3/ i mostkowego 
transometrycznego układu / 4 / , połączony z 
wzmacniaczem /5/ obciążonym stopniem tranzysto
rowym /6/, stanowiącym wzmacniacz prądowy. 
Część odbiorcza /12/ ma na wejściu układ progo
wy /13/, oparty na operacyjnym wzmacniaczu /14/ 
i trzech pooobnie połączonych rezystorach /15, 
16, 17/ połączonych ze stabilizatorem /19/, 
zbudowanym również w oparciu o operacyjny 
wzmacniacz /21/. /4 zastrzeżenia/ 

5 • -
2 1 jl 5 6 I a. p. 

JÜ <o\ £y Al , 17./ / 

16 / 

4(51) GO IM 
F24H 

Al (21) 256749 22 85 12 10 

(71) Politechnika śląska im. W. Pstrowskiego, 
Gliwice: Elektrownia "Rybnik", Rybnik 

(72) Matyński Witold, Kurowicz Tadeusz, 
Sopicki Marek 

(54) Sposób i układ do wykrywania nieszczel
ności rur powierzchni przowczych kotżow 
parowych 

(57) Pr 
umożliw 
rur pow 
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t o t l i w o é c i R i ce 'a / 6 / i f i l t r e m pasmowoprze-
pustowym / 4 / połączonym z d r u g i e j G t rony z 
ana l i za to rem ampl i tudy / 5 / , k t ó r y wraz z ana
l i z a t o r e m c z ę s t o t l i w o ś c i Rice 'a / o / połączony 
j e s t z sumatorem logicznym z pamięciš. / 7 / , 
k tó rego w y j ś c i e połęczone j e s t z s y g n a ł i z a t o 
rem świet lnym / 8 / . / 2 z a s t r z e ż e n i a / 

£HE3 

4(51) GO IN Al (21) 25543Ü 22 85 19 19 

{71) PAN I n s t y t u t Maszyn Przepływowych, Gdańsk 
(72) Daworok A n a t o l , Krupa Andrze j 

(54) Sonda do pomiaru ładunku cząstek a e r o z o l i 
i çîyTùw 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji sondy niewrażliwej na zakłó
cenia elektromagnetyczne i zakłócenia przez 
inne częatki, umożliwiającej bezwzględny po
miar ładunku, niezależnie od prędkości napły
wających czaetek. 

Sonda zawiera elektrodę pomiarowa'/2/ w 
postaci, drutu lub pręta umieszczono w osi prze
wodzącego elektrycznie ekranu /!/, w którym wy
konane sa dwa szczelinowe otwory /3/ usytuowa
ne naprzeciwległe, w jednej płaszczyźnie z 
osie ekranu. Na zewnętrz ekranu /!/'umieszczone 
S3 przesuwnie pierścienie regulacyjne /4/, 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) GOIN A2 (21) 261021 22 86 08 11 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Łukaszewicz Marian 
(54} ^poj î^b jy j f twarzania^ podłoża warstwy^ 
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lazek rozwiązuje zagadnienie oprać 
bu wytwarzania podłóż-; warstwy cie 
adań w transmisyjnym -mikroskopie e 
przydatnego do stosowania w prepa 
tw cienkich do celów badawczych i 

ób wytwarzania według wynalazku polega 
niu krążka o średnicy dopasowanej do 
repa rafowego w mikroskopie elektrono-
bosci rzędu dziesiętnych części mili» 
następnie pocienieniu krążka j odnoś tron« 
łym szlifem sferycznym aż do uzysk unia 
i krążka w części środkowej. 

/I zastrzeżeńie/ 

4 (51) G01R Al (21) 256755 22 85 12 12 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Olędzki Oerzy, Szymanowski Jan, Czerwiński 

Paweł 
( 54) Przet warnik wartoś ci skut o czncj napięcia 

zmiennego na -/)'gr! ,̂j;,.cyf fowy 
(57) Wynalazek rozwigzujs zagadnienie opracowa
nia przetwornika o prostoj budowlo i zmniejszo
nym koszcie wytwarzania, przy zwiększonej dok
ładności przetwarzania. 

FIG.1 

FIG.2 
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Przetwornik według wyn 
zuje się ty/n, że w bloku pr 
gowo-cyfroweyo i cyfrbwo-an 
Cie analogowa przetwornika 
/Tl C/A/ jest połączone pop 
sterowany /P2/ z wejściem b 
analogowo-cyfrowego. Ponadt 
/2 W / bloku /O/ jest połę 
łącznik sterowany /PI/ z we 
przetwornika analogowo-anal 
skutecznej napięcia zmienne 
/A/, którego wyjście analog 

alazku charaktery-
zetworników analo-
alogowego /&/ wyjs-
cyfrowo-anałogowego 
rzez przełącznik 
loku przetwornika 
0 « wyjecie analogowe 
czone poprzez prze
jściom liniowego 
ogow go wartości 
go na naplecie stałe 
owe /l W / jest po

leczone z pierwszym wejściem bloku /B/. 
/2 zastrzeżenia/ 

4(51) G01R Al (21) 257029 22 85 12 20 
(71) Fabryka Aparatury Elektromedycznej" 

"Famed", tódź 
(72) Dano OóZef 
(54) Układ komparatora napięcia z prostokątna 

regulowany pętlą h is te řezy , zwłaszcza' 
dla jirostownikOw do ładowania akumula-
"t o rów 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania prostego układu komparatora napięcia 
z prostokątny pętlo histerezy, o regulowanym 
progu przełączenia i regulowanej szerokości 
pętli histeřozy. 

Układ komparatora charakteryzuje się tym, 
że Jedno z wejść wzmacniacza /US1/ połączone 
jest w sposób potencjometryczny ze źródłem 
napięcia próbkowanego, a z drugim wejściem 
zasilanym z dzielnika napięcia odniesienia. 
/R5 i R6/, połączony jest styk przekaźnika 
/PI/ oraz rezystor /R17/ o zmiennej rezystan
cji, ustalonej w zależności od żądanej sze
rokości pętli histerezy. Układ stosowany jest 
do wyłączenia zasilania akumulatora po osiąg
nięciu etanu naładowania. /I zastrzeżenie/ 
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4(5l) 00 IR Al (21) 257060 22 85 12 23 

(71) Politechnika Poznańska, Poznan 
(72) Sobkowiak Ryszard 
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generatora migotania / 4 / , przy czym sygnał z 
generatora migotania /4/ popr*zez dodatkowy 
rezystor /3/ podawany jest.na wejście każdego 
z komparatorów napięcia /2/. 

/2 zastrzeżenia/ 
u, 

4(51) G01R Al (21) 257108 22 85 12 21 
(71) Zakłady Aparatury Elektrycznej "Mera-Refa" 

świebodzice 
(72) Popowicz Wiesław 

(54) Sposób wykrywania zmian stanów przełączni-
K O W pojemnościowych i układ do stosíváni3 ' 
tedo sposobu 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa« 
nia prostego sposobu wykrywania zmian, stanów 
przełączników pojemnościowych i niezawodnego w 
działaniu układu do stosowania tego sposobu, 
mających główne zastosowanie w urządzeniach 
wprowadzania danych zwłaszcza w klawiaturze. 

Spos Ó$Kcharak teryzu je się tym, że w każdym 
cyklu pomiarowym badane sę jednocześnie wszy»t* 
kie przełączniki tworzące aktualnie wybraną ko
lumnę matrycy przełączników, przy czym na po
czątku każdego cyklu pomiarowego następuje zero
wanie wszystkich przerzutników /RS/ sygnałem 
zerującym, natomiast przy pomocy sygnału steru
jącego wygenerowanie na jednym z wyjść układu 
wyboru kolumn /UWK/ ujemnego impulsu prostokąt
nego, a później zbadanie stanów wyjść przerzut-, 
ników /RS/ w celu określenia stanu przełączni
ków stanowiących aktualnie wybraną kolumnę mat
rycy przełączników. 

Układ charakteryzuje się tym, że wiersze 
matrycy przełączników z jednej strony dołączone 
83 poprzez odpowiadające im rezystory /RE/ do 
źródła napięcia odniesienia /U/o/, a z drugiej 
strony połączone są z wejściami /R/ przerzutni» 
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ków /RS/, natomiast kolumny matrycy przełącz
ników połączone są z wyjściami układu wyboru 
kolumn /UWK/, który jest sterowany sygnałem 
sterującym. Wejścia /S/ przerzutników /RS/ 
sa sterowane sygnałem zerującym. 

/3 zastrzeżenia/ 

wany do początkowej wartości sygnału odniesie
nia. Sygnał ten można dowolnie przetwarz&ć nr» 
sygnał wyjściowy niosący riieza-kiócona infor
mację o wielkości mierzonej. /i zastrzeżenie/ 

4 (51) G01S Al (21) 256780 22 85 12 
4(51) GO IR Al(2i) 257109 22 85 12 21 
(71) Zakłady Aparatury Elektrycznej "MERA-REFA" 

świebodzice 
(72) Popowicz Wiesław, Lis Andrzej 
(54) Sposób wykrywania zmian pojemności 

ëTektrycznej 
(57) Przedmiotem wynalazku jest prosty sposób 
wykrywania zmian pojemności elektrycznej, mają
cy zastosowanie zwłaszcza w układzie detekcji 
przełączników pojemnościowych. 

Sposób charakteryzuje się tym, że rozpoz
nawana pojemność /3/ stanowi wraz z rezystorem 
/A/ elektryczny układ różniczkujący, na które
go wejście podaje się ze źródła napięciowego 
/!/ ujemny impuls prostokątny, a którego wyjś
cie połączone jest z wejściem /R/ przerzutnika 
,/5/, wcześniej wyzerowanego przez podanie syg
nału zerującego /Z/ na jego wejście /S/. War
tość napięcia odniesienia /6/ oraz rezystor 
/A/ sę w zależności od przewidywanych zmian 
pojemności dobrane tak, że niższa wartość po
jemności nie powoduje zmian wyjścia /Q/ prze
rzutnika /5/, a wyższa wartość pojemności us
tawia stan wyjścia /Q/ w stan jedynki logicz
nej, /2 zastrzeżenia/ 

4(51) G01R Al (21) 257189 22 85 12 27 
(71) Gwarectwo Automatyzacji Górnictwa "EMAG", 

Katowice 
(72) Rotko Marian, Zieliński Wiesław, Górny 

Wacław, Piskorski Tadeusz, Kalinowski 
Ryszard 

(54) Sposób korekcji cyfrowej sygnałów w 
urządzeniach pomiarowych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przepro
wadzenia cyfrowej korekcji sygnałów w urządze
niach pomiarowych, zwłaszcza bazujących na 
promieniowaniu radiometrycznym lub elektromag
netycznym w celu eliminowania błędów pomiaru 
wynikających z niestabilności elementów i wa
runków pomiarowych. 

Sposób korekcji cyfrowej sygnałów polega -
na tym, że w pamięci układu elektronicznego za
pisuje się wartość początkowa sygnału robocze
go wybranego z powtarzalnego punktu zakresu 
pomiarowego, uzyskanego bez udziału mierzonego 
materiału, zwanego sygnałem odniesienia. Nas
tępnie w trakcie przerw w pomiarze parametrów 
materiału, dokonuje się pomiaru chwilowej war
tości tego samego sygnału odniesienia, po czym 
wyznacza się współczynnik korekcji ze stosunku 
wartości sygnału odniesienia zapisanej w pa
mięci i chwilowej wartości sygnału odniesienia, 
Po czym, sygnał roboczy uzyskany podczas doko
nywania pomiaru parametrów mierzonego materia
łu koryguje się o wyznaczony współczynnik ko
rekcji i otrzymuje sie sygnał roboczy skorygo-

(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, 
Warszawa 

(72) Pietrzak Janusz 
(54) Układ wykrywania obszarów zakłóceń 

Fiernyćn" 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia układu wykrywania obszarów.zakłóceń bier
nych, umożliwiającego automatyczna pracę stacji 
radiolokacyjnej. 

Układ wykrywania obszarów zakłćcoń bier
nych, zawierający układ wykrywania, kwantyzafor 
odległości i azymutu, pamięć pomocnicze, ukł^d 
arytmetyczny, pamięć główną, układ, progowy 1 
układ formowania sygnału wyjściowego, charakte
ryzuje się tym, że jego wejście, będące wejś
ciem układu wykrywania /UW/, dostarczającego 
binarny sygnał wykrycia, jest dołączone do wyjś
cia kanałów stacji radiolokacyjnej, w których 
występuje najwięcej zakłóceń biernych, a wyjecie 
układu wykrywania /UW/ połączona jest-z wejś
ciem kwantyzatora odległości i azymutu /KOA/, 
którego wyjście jest połączone z wejściem pa
mięci pomocniczej /PP/. 'Wyjście pamięci püfeioc-
niczöj,/PP/ połączone jest z wejściem /A/ ukła
du arytmetycznego /UA/ realizującego funkcję W 
o postaci wzoru; 

ÍS.ffl + K dla A=l 
. : • • - • • B.m - L dla A=0 

w którym Q<m4l, 0 ^ K < 4 ' oraz 0<£L^4. 
Wejście /8/ układu ary toîtycznego /UA/ jest po
łączone z wejściem układu progowego /UP/ i 
wyjściem pamięci głównej /PO/, a wyjście układu 
arytmetycznego /UA/ jest połączone z wejściem 
pamięci głównej /PG/. Wyjście układu progowego 
/UP/ jest połączone z wejściem układu formowa
nia sygnału wyjściowego /UFSW/, którego wyjecie 
stanowi wyjście całego układu. /I zastrzeżenie/ 

™J UW 
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4(51) G01V 
G08C 

Al (21) 256683 22 85 12 09 

(7lj Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
GEOFIZYKA TORUŃ, Toruń 

(72) Adamski Edmund, Bociek Zdzisław, Glazik 
Roman, Klonowska Hanna 

(54) Urządzenie do transmisji danych z 
profilowań qe"o~rizycznych wykonywanych w 
odwiertach ~~ 

(57) Celem wynalazku jest opracowanie urządze
nia do transmisji danych geofizycznych z od
wiertów, umożliwiającego równoczesną transmisję 
dwóch sygnałów o dynamice równej 60 dB , charak
teryzujących się dużą odpornością na zakłóce
nia nawet w obecności innych sygnałów oraz od
pornością na podwyższoną temperaturę. 

Urządzenie składające się z części nadaw
czej umieszczonej w przyrządzie wgłębnym i po
łączonej z nią za pomocą kabla karotażowego 
części odbiorczej, charakteryzuje się tym, że 
część nadawcza / I / zawiera dwa zespoły modula
torów, które stanowią układy synchronizujące 
/l, 2/, sprzężone .odpowiednio z generatorami 
przeatrojalnymi /3, 4/ poprzez regulatory na-
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pięcia /5, 6/, zaś część odbiorcza /III/ za
wiera demodulatory /9, 10/ współpracujące z 

częścią nadawcza / I / poprzez kabel karotażowy 
/JI/ , /2 zastrzeżenia/ 

o-~1 1 !-•- 5 f—H 3 
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rt EP i i 
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4(51) G03C A2(2iy 260656 22 86 07 14 
(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Wojciechowski Piotr, Kryszewski Marian, 

Stępniewski Kazimierz, Goślicki Andrzej 
(54) Sposób wytwarzania fotopolimerowych form 

. • ' drukowych ~~~ " 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyelimi
nowania ze stosowania trudno dostępnego podło
ża z folii politereftalanowej pokrytej substan
cja adhezyjna oraz skomplikowanego i drogiego 
zestawu urządzeń do produkcji form. 

Sposób wytwarzania fotopolimerowych form 
drukowych, zwłaszcza cienkich, na drodze naś
wietlania ciekłego fotopolimeru promieniowa
niem UV przez wysokokontfastowy negatyw, wymy
wania nieutwardzonego fotopolimeru i dotwar-
dzania wytworzonych elementów drukujących w 
doświetlarce promieniowaniem UV, polega na 
tym, ze naświetlaniu promieniowaniem UV pod
daje się laminat fotopoliroefyzujący w postaci 
płyty nośnej wykonanej z termicznie lub foto
chemicznie utwardzonego fotopolimeru, wygrza
nej w temperaturze 40 - 60°C w ciągu 0,25 -
0,5 godziny, w której wybraniu umieszcza się 
porcję ciekłego fotopolimeru, nakrytej* ochron
na folię polipropylenowe o. grubości 20 - 30 >um, 

/l zastrzeżenie/ 

4 (51) GO 58 Al (2l) 257091 22 85 12 23 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Lewandowski Mirosław 

(54) Układ cyfrowy do sterowania przerywaczem 
prądu stałego z optymalna wartoecia 
wypełnienia i częstotrTwCłścia impulsów 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania układu umożliwiającego sterowanie za
równo analogowe, jak i cyfrowe przerywaczem 
prądu stałego. 

Układ zawiera programowany blok pamięci 
/BP/, do wejścia którego są podawane dane wej
ściowe /NI/ proporcjonalne do współczynnika 
wypełnienia impulsu. Wyjście bloku /BP/ jest 
poleczone z wejściem programującym licznika 
/ L 2 / , którego wejście zegarowe / Ć 2 / jest 
poleczone z wejściem zegarowym /Cl/ licznika 
impulsów / L I / . Oo wejścia programującego licz
nika / L I / 3a podawane dane wejściowe / N I / pro
porcjonalne do współczynnika wypełnienia impul
su, wyjście licznika / L 2 / jest połączone z 
wejściem zegarowym /C3/ licznika impulsów /L3/, 
na którego wejście programujące sa podawane da
ne wejściowe /NO/ o stałej wartości. Wyjście 
licznika impulsów / L I / jest połączone ze wzmac
niaczem impulsowym tyrystora komutacyjnego 
/WTK/, natomiast wyjecie licznika /L3/ jest 

połączone ze wzmacniaczem tyrystora robo
czego /WTR/, /i zastrzeżenie/ 
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4(51) G05F Al(21) 257088 22 85 12 23 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Baciński Andrzej, Baciuska Alicja, Sasin 

Marian» Basiuk Ryszard 
(54) Stopień wyjściowy zasilacza do zasilania 

instalaci i elektroiniskeyine i 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia stopnia wyjściowego zasilacza umożliwiają
cego polaryzowanie ściany w dowolnym kierunku 
plus lub minus względem Ziemi'. -'• 

W stopniu' wyjściowym zasilacza klucze tran
zystorowe'/Tl, T2/, o połączonych ze soba-.ein.i-' 
terach, dołączonych do elektrod dodatnich / 2 / , 
sa włączone w dwie gałęzie mostka. Bazy tran
zystorów /Tl, T2/ dołączone sa do wyjścia ste
rującego generatora /l/ zmiennego sygnału pros
tokątnego, a ich kolektory poleczone są z za
silaczem prędu stałego /Zl, Z2/ włączonymi w 
pozostałe gałęzie mostka, przy czym wspólny 
punkt połączenia obu zasilaczy /Zl, Z2/ pole
czony jest z potencjałem żerowym generatora /l/, 
a poprzez rezystor /R/ z elektrodą ujemną i 
także z wejściem generatora /!/ tworząc pętlę 
sprzężenia zwrotnego. /I zastrzeżenie/ 

4 (51) G06F Al (21) 257023 22 85 12 20 

(71) Gwarectwo Automatyzacji Górnictwa EMAG , 
Zakład Elektroniki Górniczej, Tychy 

(72) Birnbach Ryszard, Fertała Derzy, Grochowski 
Roman, Kowalik Leszek, Ryndak Derzy 

soba-.ein.i-'
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(54) Magistrala modułowego systemu 
loom p u t e r b we go 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapro
jektowania magistrali przystosowanej do kaset 
różnego typoszeregu, w których umieszcza się 
moduły systemu, umożliwiającej łatwe testowa
nie połączeń oraz diagnostykę niesprawności' 
połączeń magistrali. 

Magistrala według wynalazku zawiera obwód 
drukowany /!/ z naniesionymi połączeniami 
ścieżek stanowiący segmenty /A/, / 8 / , /C/", # 

do których przylutowane sa styki /4 / i / 4 * ' / 
wszystkich gniazd / 2 / złącz pośrednich. Pole
czenia pomiędzy sąsiednimi segmentami sa zre
alizowane metoda owijania przy pomocy przewoV 
dów / 3 / łączących odpowiednie styki /A/ skraj" 
nych gniazd / 2 / złącz pośrednich sąsiednich 
segmentów '/A/ o /3/ , /B/ i /C/ , . . . 

/2 zastrzeżenia/ 

j] TI In \\1 T ni ;)Tw 
M 
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4(5i) G06K Al (21) 257228 2Ï 85 12 30 

(71) Zakłady Mechaniczno-Pracyzyjne 

' "MERA-8Ł0NIE", ' Błonie k/Warszawy 

(72) Kalinka Stanisław, Solarz 3an, Nowosad 

Wiesław, Krzywiński Kazimierz, Przybysz 
Oerzy 

(54) Sposób z m i a ny q es t o śpi vvyd ruku w 
sze'regowej orukarce "Fómpu terowej 

(57) Wynalazek 
wienia' w prosty 
gęstości wydruk 
terowej. 

Sposób pol 
cę napędza się 
krokowym, a odm 
pomocą zegara p 
impulsy określa 
początkowo głów 
wanego określa 
fotoelektryczne 
uzyskuje się zm 
sterującego wyd 

rozwięzuje zagadnienie umożłi-
sposób dokonywania zmiany 

u w szeregowej drukarce kompu-

ega na tym, że głowi 
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ierzajac równe c-datę 
rogramowanego i zlic 
się pozycję głowicy 
icy oraz start zegar 
impuls pochodzęcy od 
go. Sarnę zmianę gest 
ieniajac częstotliwo 
rukiem głowicy. /I z 
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4 (51) G09F Al (2.1) 255871 22 85 10 21 

(75) Heyman Piotr, Berlin, DO 
Garncarek Wacław, Łódź 

(54) Tabíica do wielokrotnego uzyskiwania 
obrazu ko To ro w o o o 

r(b7) Tablica składa się ze sztywnego spodu /!/ 
pokrytego kolorowymi plamami, na który, pomię
dzy dwie warstwy przezroczystego materiału /2/ 
naniesiona jest warstwa masy /3/. Masa /3/ jest 
nieprzezroczysta i nie wysychajęca. 

/I zastrzeżenie/ 

^ 3 

(51) IB Al (21) 256598 22 85 12 02 

(71) Zakłady Wytwórcze Magnetofonów "Uni tra-
Lubartów", Lubartów ' 

(72) Salamon Krzysztof, Popiolecki Janusz, 
K.a roi Ińsk i Mac iej 

(54) Zes ta_w ftlek troakus tyczny 
* 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco
wania zestawu elektroakustycznego o prostej 
strukturze segmentowej. 

Zestaw elektroakustyczny według wynalazku 
zbudowany jest z elementu głowic / I / segmentu 
transportu nośnika zapisanej lub zapisywanej in
formacji / 2 / uraz segmentu dodatkowych funkcji 
eksploatacyjnych / 3 / , tworzących po ?.łożeniu 
bryłę w kształcie zołiżonym do prostopadłościanu, 
Segment głowic /!/ względem segmentu nośnika za
pisanej lub zapisywanej informacji / 2 / jest umo
cowany przesuwnie do położeń stabilnych} w lewo, 
w p r a w o , ö d n i e g o i ci o n i e o o . 

Segment dodatkowy funkcji eksf 
/ 3 / względem segmentu nośnika trant 
sanej lub zapisywanoj informacji /: 
ny jest przesuwnie obrotowo i 
kowe funkcje; przesuw i obrót 

iloatacyjfiygh 
portu zapi-
:/ u moc owa-

realizuje dodat-
jednego poło

żenia stabilnego do drugiego zmienia funkcję 
zapis na funkcję odczyt. Zmiana segmentu do
datkowych funkcji eksploatacyjnych /'i/ na 
inny segment najęcy inno funkcje powoduje. 
Że tymi funkcjami jest sterowany zestaw elek
troakustyczny. , /l zastrzeżenie/ 
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DZIAŁ- H 
ELEKTROTECHNIKA 

4(51) HO IF A3 (21) 257096 22 85 12 23 
(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Pawłowski Artur, Kościelecki Wincenty 
(54) Sposób wytwarzania rdzeni ferromagnetycz

nych do przetworników transduktorowycn 
(57) Sposób wytwarzania rdzeni polegający na 
elektrolitycznym osadzeniu warstw stopu na 
podłożu metalowym lub ceramicznym, charaktery
zuje się tym. że na podłoże metalowe albo ce
ramiczne, po wstępnym przygotowaniu, osadza 
się warstwę stopu zawierającego żelazo i ni
kiel w stosunku od 6:94 do 52:48, w kipieli 
galwanicznej o składzie: siarczan miedzi aied-
miowodny i siarczan żelazawy siedmiowodny przy 
udzisle procentowym jonów żelaza w elektroli
cie zawartym w granicach 2,5-20%, ponadto 

-3 -3 
laurylosiarczan sodowy 0,4 . 10 g/cm , siar--3 3 czan potasowy 1,5 . 10 g/cm , cytrynian so-

-3 3 -3 3 
dowy 5 . 10 g/cm , sacharyna 1 . 10 g/cm 
i woda dwukrotnie destylowana, a proces osa
dzania stopu metali Ni-Fe prowadzi się przy 
następujęcych parametrach procesu: anoda w 
postaci siarki z tytanu platynowego, gęstość 

2 
prądu katodowego 8 mA/cm' , temperatura elek
trolitu 25-45°C, pH elektrolitu 4,8-5 korzyst
nie 4,8, czas osadzania 3-iO minut, korzyst
nie 6 minut, uzyskując warstwę stopu o gru-, 
boéçi 0,3-1,4 /am. /I zastrzeżenie/ 

4(51) HO IL 
H05K 

Al (21) 256925 22 85 12 19 

(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, 
Warszawa 

(72) Bielawski Waldemar 
(54) Obudowa mikroukładu hybrydowego 
(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco
wania takiej konstrukcji obudowy, która pozwo
liłaby na znaczne uproszczenie technologii 
wykonawstwa układów hybrydowych. Obudowa mikro
układu hybrydowego według wynalazku ma podsta
wę /l/, połączona z obrzeżem płytki izolacyj
nej / 2 / , zawierajęcej mikroukład. Podstawa /!/ 
jest zamknięta pokrywę / 7 / . /I zastrzeżenie/ 

4 (51) H01P Al (21) 256655 22 85 12 06 

(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, 
Warszawa 

(72) Smaga Józef, Topiłko Wiktor 
(54^ Sposób uzyskiwania nastawnych słabych 

spr^fźen linii współosiowych oraz 
urządzenie do stosowania tego sposobu 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie nasta
wiania sprzężeń bez konieczności demontażu 

lub zmiany gabarytów układu sprzęgającego oraz 
uzyskania dopasowania impedancji linii dla 
szerokiego pasma częstotliwości. 

Sposób uzyskiwania nastawnych słabych 
sprzężeń linü współosiowych za pomoce usytuo
wania w równoległych płaszczyznach i w odstę
pie odsłoniętych odcinków wewnętrznych przewo
dów tych linii charakteryzuje się tym, że od
cinek pierwszej linii współosiowej /l/, zakoń
czonej obciążeniem sztucznym /5/ sprzęga się 
z odcinkiem drugiej linii współosiowej / 2 / za
kończonej dalszym obciążeniem sztucznym /6/ po
przez otwór / 7 / , wykonany w płytkach dystanso
wych /10, 11, 12/, oddzielajęcych odcinki obu 
linii /l, 2/ i łaczęcy otwory w zewnętrznych 
przowodaćh tych linii, przy czym wielkość sprzę
żenia nastawia się za pomoce przesuwnej płytki 
dystansowej /12/, ruchomej wobec pozostałych 
płytek /10, 11/, zmieniającej przy przesuwie -
prześwit otworu / 7 / w płytkach dystansowych 
/10, 11, 12/. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że za
wiera odcinek pierwszej linii współosiowej 
/!/ z przewodem wewnętrznym /3/, Zaopatrzonym 
w kołek /9/ naprzeciw otworu w zewnętrznym 
przewodzie tej linii /l/, zakończonej sztucz
nym obciężeniem /5/ oraz odcinek drugiej linii 
współosiowej / 2 / z przewodem wewnętrznym / 4 / , 
zaopatrzonym w kołek /8/ naprzeciw otworu w 
zewnętrznym przewodzie tej linii / 2 / , zakończo
nej dalszym sztucznym obciężeniem /6/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) H02G A3 (21) 256864 22 85 12 16 

(61) 256342 
(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Rynkowski Adam, Grobicki Jan, Wieluński 

Dan, Dembczyński Roman 
(54) Więlosegmęntowa głowica kablowa, zwłaszcza 

do jednożyłowych kabli elektroenergetycz-
nycn wysokiego napięcia 

(57) Wynalazek rozwięzu 
izolacyjności głowicy p 
atacji w trudnych waru 
wyżej 20 kV. 

Więlosegmęntowa gł 
ryzuje się tym, że na p 
jej korpusu /2/ jest os 
zespół ochronny składaj 
dwu umieszczonych w jed 
nakowych daszków ochron 
zakończonych od góry oc 
poleczonych między soba 
nia osadczego /!/ korpu 

je zagadnienie poprawy 
rzeznaczonej do eksplo-
nkach, napięciach po-

owica kablowa c 
ierścieniu osad 
adzony wieloele 
ęcy się z co na 
nej osi najlepi 
nych grzybkowyc 
hronnym kubkiem 
oraz z wargę p 
su / 2 / zatrzask 

harakte-
czym /l/ 
mentowy 
jmniej 
ej jed-
h /3/. 
/4/ , 
ierście-
owym 
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zamkiem. Ochronny kubek /4/ z dnem /&/1 zao
patrzonym w otwór przepustowy obnażonej żyły 
/!/ kabla energetycznego, ma średnicę wewnęt
rzne /Ol/ odpowiadająca średnicy zewnętrznej 
izolacji kabla /&/, która jest również śred
nica wewnętrzną, otworu daszka ochronnego grzyb
kowego /3/. Górna krawędzie cylindrycznych kor
pusów/9/ daszków ochronnych grzybkowych /3/ 
mają wargę o promieniu kołowym i o kształcie 
takim samym jak kształt wargi pierścienia osad-
czego /1/ korpusu / 2 / głowicy. Wewnętrzna kra
wędź płaskiego pierścienia /5/ oraz wewnętrzna 
krawędź obwodu kubka /A/ są ukształtowane w 
postać wycinka torroidy o promieniu kołowym, 
odpowiadającego w lustrzanym odbiciu zarysowi 
wargi pierścienia osadczego /!/ i wargi cy
lindrycznego korpusu /9/ w taki sposób, że 
ąt zatoczenia wycinka" torroidy jest większy ką 

niż 90°. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) H02G A3 (21) 256865 !5 12 16 
(61) 256342 
(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Rynkowski Adam, Wieluński Jan, Grobicki 

Oan, Dembczyński Roman 
( 54) Pru fabrykowana hermetyzowaną głowica 

kablowa zwłaszcza do -jednożyłowych kabli 
eTfiTi troenergetycznyćTt "wysokiego napięćTi" 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania g-łowicy hermetyzowanej umożliwiającej 
montowanie jednożyłowych kabli elektroenerge 
tycznych wysokiego napięcia w miejscach nara-
Jonych na niekorzystne wpływy atmosferyczne. źo Prefabrykowana hermetyzowana głowica kab
lowa charakteryzuje się tym, że daszek ochronny 
/!/ ma postać kołnierza stożkowego /3/, którego 
pierścień osadçzy / 4 / spoczywa na zewnętrznej 
powierzchni dna /5/ kielichowej osłony dolnej 
/6/j, mającej wylot /7/ usytuowany na mniejszej 
podstawie stożka ściętego. Na płaskim pierście
niu osadczym / 4 / kołnierza /3/ jest osadzony 
komorowy izolator głowicy /IG/, mający co naj
mniej- dwa najlepiej jednakowe zewnętrzne dasz
ki ochronne /li/. Górna część kołpaka /l.O/ 
jest ukształtowana w postać kopuły /13/ mają
cej centralny otwór z osadzonym w nim szczel
nie przepustem elastycznym /14/, mającym pro-
mieniowo-osiowe otwory /15/, osadzonym na 
przyłączu kablowym /16/ głowicy. Płaskie dno 
/5/ kielichowej osłony dolnej /6/ jest zaopa
trzone w stanowiący jego przedłużenie, przy
łączeniowy kołnierz /17/^z otworami montażowy
mi /!&/, /j zastrzeżenie/ 

4 (51) H02G A3 (21) 256866 22 85 12 16 
(61) 256342 
(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Rynkowski Adam, Grobicki Dan, Wieluński 

Dan, Dembczyński Roman 
(54) Wysokonapięciowa głowica kablowa, 

zwłaszcza Jo" jednożyłowych kabTi 
olek t roenergetycznycn 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy 
izolacyjności głowicy przeznaczonej do eksplo
atacji w trudnych warunkach przy napięciu po
wyżej 6 kV. 
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Wysokonapięciowa głowica kablowa charak
teryzuje) aiv tym, że na pierścieniu osadczym 
/V .]ÖJ korpusu / 2 / jest osadzony wieloełemen-
towy Zespół zabezpieczający, składający się z 
jednego lub kilku umieszczonych w jednej osi 
dayzków ochronnych stożkowych / 3 / f zakończo
nych oü góry ochronnym kubkiem / 4 / , poleczo
nych ze- sobą oraz z wargą pierścienia osad-
czego /!/ korpusu /2/ zatrzaskowym zamkiem. 
Paszek stożkowy /3/ ma wysokość całkowitą'/L/ 
zbliżona najlepiej do średnicy /O/ jego stoż
kowej podstawy, tworzącej cienkościenną cza-
szv» 'óa zewnętrznej powierzchni której jest 
utworzony pierścieniowy garb / 4 / . Wierzchołek 
czaszy przechodzi w cylindryczną tuleję o 
średnicy wewnętrznej odpowiadającej średnicy 
korpusu /£/ głowicy. 

Krótszy odcinek /5/ tulei mieszczący się 
wewnątrz czaszy stożka jest zakończony pierś
cieniowym kołnierzem /6/ we wnętrzu którego 
jest ukształtowany pierścieniowy kanał mający 
postać wycinka torroidy o promieniu kołowym, 
odpov-vu .,.! ;jącej w lustrzanym odbiciu zarysowi 
wargi pierścienia osaoczego /!/ i wargi / 8 / 
utworzonej na wierzchołku dłuższego zewnęt
rznego odcinka /9/ cylindrycznej tulei. 

/3 zastrzeżenia/ 

4 Í51> H02G A3{21) 256956 22 85 12 18 
(61) 256342 
(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Rynkowski Adam, Dembczyński Roman, 

Wieluński Dan, Grobieki Dan 
(54) Panelowa głowica kablowa, zwłaszcza 

ď~o" jednożyłowych" kabli elektroenercie-
Tyc.:<f7y7Th~~wysoklego nap'.Lecia 

{57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy 
izolacyjności głowicy przewidzianej do eksplo-
.atacji w warunkach trudnych, przy podwyższonych 
napięciach. 

Panelowa głowica kablowa charakteryzuje 
się tym, że na pierścieniu osadczym /l/ jej 
korpusu /?-/ jest osadzony panelowy daszkowy 
zespół ochronny, składający się z jednej lub 
więcej ochronnej tulei cienkościennej /3/ w gór
nej części ukształtowanej w pierścieniową war

gę / 4 / i w dolnej części mającej elastyczny 
zatrzaskowy zamek /t>/. Na powierzchni tulei 
są utworzone dwa stożkowe cienkościenne pierś
cienie osadcze elastyczno, mające zewnętrzne 
powierzchnie ukształtowane ze zbieżnością skie
rowaną w dół nie mniejszą jak 15°. 

Pierścień górny /6/ ma średnicę /D/.mniej
szą od średnicy /Dl/ pierścienia dolnego /?/. 
Oba pierścienie są w taki sposób na tulei cien
kościennej /3/ usytuowane, że w trapezowego 
kształtu wnęce /8/ utworzonej między nimi ąieac 
się rozłącznie osadzony panelowy daszek ochronn 
płaski /9/ łub stożkowy /10/ lub łukowy* mający 
wewnętrzny otwór przelotowy o średnicy /Q3/ 
większej od średnicy zewnętrznej /U4/ wnęki /8 / , 
Wewnętrzna część dolnego pierścienia /7/ ma wy
konane ulżehiowe wgłębienie /li/ uelastyczniają
cej krawędź /K/ Obwodu pierścienia /7/. Zew
nętrzną tworząca daszka ochronnego płaskiego 
/9/ lub stożkowego /10/ łub łukowego w miejscu 
jej styku z górnym pierścieniem /6/ cienkoś
ciennej tulei, ma postać płaskiego krążka, któ
rego średnica zewnętrzna odpowiada średnicy /O/ 
tego pierścienia lub jest od.niej nieznacznie 
mniejsza. /I zastrzeżenie/ 

4 i 51) H02G 
HOIR 

Al(21) 257199 22 85 12 27 

(71) Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego, 
Zakład Energetyczny Będzin, Będzin 

(72) Sierpiński Stefan, Grabowski Marian, 
Wątroba Jerzy, Kubasik Ireneusz, Danik 
Dacek 

(54) Zacisk sprężysty przewodów elastycznych 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ułatwie
nia montażu i demontażu uziemiaczy lub zwie
raczy, zakładanych na przewooy linii napowiet
rznych niskiego napięcia. Zacisk sprężysty skła
da się z wyprofilowanego zaczepu /l/, do które
go zamocowana jest: sprężysta płytka /2/ z:j pomo
cą połączenia nitowego /3/* Na sprężystą płyt
kę / 2 / wywiera nacisk sprężyna śrubowa umiesz
czona w korpusie / 4 / . /I zastrzeżenie/ 
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4(51) H02H 
H03G 

Al (21) 256604 22 85 12 04 

(71) Zakłady Mechaniki Precyzyjnej "UNITRA-
MAGMOR"»Gdańsk 

(72) Frydrychowicz Paweł, -tubiński Marek 
(54) üynamiczny wyłącznik ogranicznika prądu 

wyjściowego 
(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie ulepsze
nia działania ogranicznika prędu wyjściowego 
we wzmacniaczu małych częstotliwości, poprzez 
opracowanie wyłącznika ogranicznika, pozwala
jącego na optymalne wykorzystanie właściwości 
dynamicznych wzmacniacza, bez ryzyka zmniejszn-
nia jego odporności na przosterowanie i prze
ciążenie. 

: Wyłącznik według wynalazku dołączony do 
znanego ogranicznika prądu wyjściowego wzmac
niacza iii.cz., charakteryzuje się tym, że mię« 
dzy bazy tranzystorów /Tl, T2/ stanowiących 
detektory prędu wyjściowego wzmacniacza /l/ 
mocy,-a masę wleczone sę gałęzie złożone z 
szeregowo poleczonych że sobę rezystorów /R3/ 
i diod /Oz/ o napięciu przewodzenia /Uz/ oraz 
kondensatorów /C/. Końcówki tych kondensatorów 
połęczone sa z masę i z rezystorem /R5/ oraz 
z szeregowo połęczonymi diodami /O/, 

/l zastrzeżenie/ 

,M-

-C3 

4(51) H02H Al (21) 257152 22 85 12 27 
(71) Fabryka Samochodów Osobowych "POŁMO", 

Warszawa 
(72) Włodarczak Andrzej 
(54) Układ zabezpieczenia przed zanikJam . 

napięcia, zwłaszcza silników trójfazowych 
(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco
wania układu pozwalajęcego na natychmiastowe 
wyleczenie silnika trójfazowego, w przypadku 
zaniku napięcia w jednym z przewodów fazowych. 

Układ ma zabezpieczenie zwarciowe i za
bezpieczenie termiczne uruchamiane przez obwód 
sterowania* Pomiędzy przewód zerowy /O/, a 
poszczególne przewody fazowe /R, S, T/, za bez
piecznikami głównymi /&/, włęczone sę równoleg
le cewki przekaźników /•*.., P 2, P,/, przy czym 
styki przekaźników /P*, p* p^/ włączone sę 
szeregowo w obwód sterowania silnika trójfa
zowego /M/. /i zastrzeżenie/ 

4(51) H020 Al (21) 256784 22 85 12 13 
(71) Politechnika Warszawska, Warszaw-
(72) Kossakowski Mirosław, Płich Mieczysław 
(54) układ regulowanego źródła prądowego 
(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa
nia układu umoźliwiajęcego płynne regulację 
stabilizowanego prędu w stabilizatorach, do for
mowania oraz ładowania i rozładowywania akumu-
.latorów. 

W układzie według wynalazku dodatni zacisk 
jest połączony z kolektorem tranzystora mocy 
/Tl/ oraz poprzez rezystor /Rl/ z bazę tego 
tranzystora /Tl/ i kolektorem tranzystora s-te-
rujęcego /T2/, którego baza jest poleczona z 
emiterem tranzystora mocy /Tl/ oraz emiterem 
tranzystora aterujęcego /T3/, następnie poprzez 
regulowany rezystor /rtp/ z. bazę tranzystora ate
rujęcego /T3/, którego baza jest połęczcna z emi
terem tranzystora sterujęcego /T2/ oraz z emite
rem tranzystora mocy /T4/. Kolektor tranzystora 
/T3/ jest poleczony z bazę tran/ystora mocy /T4/ 
oraz poprzez rezystor /R2/ z ujemnym zaciskiem 
źródła, z którym jest poleczony kolektor tranzys
tora mocy /T4/* /l zastrzeżenie/ 

4 (51) HO 20 
G08C 

Al (21) 257188 22 85 12 27 

(71) Gwarectwo Automatyzacji Górnictwa "EMAG", 
Katowice 

(72) Giel Roman, Bełza Marek, Rej Andrzej 
(54) Układ liniowy do zdalnego, iiskrobezpiecz-

nego zasilaTTia nadajników telemetrycznych 
i odbioru' sygnałów wysyłanych przez te 
nadajnlTT 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa
nia układu, którego konstrukcja pozwoliłaby na 
zmniejszenie jego wymiarów. 

Układ zawiera jednotaktowę przetwornicę 
/?/ wyposażone w generator /G/ i transformator 
/Tri/, którego uzwojenie wtórne jest połęczone 
poprzez prostownik /D/ z barierę ochronne /F/ 
oraz odpowiednio z poczętkiem jednego /Zl/ i 
końcem drugiego /Z2/ pierwotnego uzwojenia od
biorczego transformatora /Tr2/. Koniec jednego 
/Zl/ i poczętek drugiego /Z2/ pierwotnego uzwo
jenia odbiorczego transformatora /Tr2/ s^ po
łęczone z liniowymi zaciskami /3, 4/, a j«no 
wtórne uzwojenie /Z3/ jest połęczone z wyjiśeio-

iii.cz
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wyn-i zaciskami / 5 , 6/. Wynalazek jest przezna
czony do «tosuwania w górniczych systemach 
t».'leiaeiryeżnych, zwło^zcz^ w niebezpiecznej 
strgfie zagrożonej- występowaniem metonu. 

/i zastrzeżenie/ 
P 

4(51) H02K Al(2l) 256617 22 85 12 03 
(71) Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Maszyn Elektrycznych, Katowice 
(72) Szczyrba Antoni, Ozioćhczarczyk Norbert, 

Kędryna Eolesław, Gruszczyński Zenon 
(54) Stojan maszyny..elektrycznej prądu stałego 
(57) Przedmiotem wynalazku jest stojan maszyny 
elektrycznej prądu stałego, którego konstruk
cjo pozwala na łatwewłożenie i wyjęcia uzwo
jenia kompensacyjnego. Stojan ma żłobki otwar
to / 4 , 5/ umieszczone w biegunie głównym /3/, 
przeznaczone do włożenia uzwojenia kompensa
cyjnego. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) H02K Al (21) 256618 22 85 12 03 
(71) Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Maszyn Elektrycznych, Katowice 
'72) Szczyrba Antoni, Oziechczarczyk Norbert, 

Kędryna Bolesław, Borys Stanisław, 
Gruszczyński Zenon 

(54) Stojan maszyny elektrycznej prądu stałego 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania stójana, którego konstrukcja ułatwiłaby 
jego montaż Oraz umożliwiłaby zmniejszenie 
przeszkód hamujących przepływ strumienia mag
netycznego. 

Stojan ma na pieńku biegunów głównych, 
najczęściej tylko na pieńku bieguna głównego 

uzwojonego /3/, wgłębienie w którym osadzony 
j & h t p a v i 01 jar z m a / 4/, Pa k i o t j a r z m a • / 4/ j.... s t 
scalony spawami rozloženými 00 jednej stronie 
pakifitu jarzma / 4 / , najkorzystniej od struny 
przylegania jego do korpusy /!/ stojans. 

/4 zgatrzežonía/ 
5 4 A 

"/U-fc:Ą P :* 

4 (5Í) H02M Al(21) 25ÔÔ65 22 85 12 05 
(7.1) Politechnika Lubelska, Lublin 
(72) Gołeman.Ryszard .• 
(54) Uk ład transforma t o r owego pot raj acza 

c"źTt> t o t Tiwo I c' i 

(57) VVynrilazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia potrajacza częstotliwości zapewniającego 
dwufazowa napięcie wyjściowe o potrojonej częs
totliwości, charakteryzującego sic sinusoidal
nym kształtem i symetrii? prądów zasilających, 
prostota w budowie i eksploatacji. 

Układ według Wynalazku o trój fazowym za
silaniu i dwufazowym wyjdciu składa sio z dwu 
pot raj oczy z wyjściem jednofazowym /Pi, P2/, 
w których sekcje uzwojeń pierwotnych połączone 
sg .dla jednego z.pocrajoczy składowych w zygzak, 
dla drugiego w gwiazdę, zaciski wejściowe uzwo
jeń pierwotnych przynależnych do jednakowych 
faz /A, 1 A_, B. •• i B_, C, i C_/ aa ze soba • zwar-1 3 . 1 3 1 .3 
te Ł przyłączona do trzech kondensatorów połą
czonych w trójkgt, a poprzez szeregowo włączone 
dławiki dołączone aa do zacisków /A, B', C/ trój
fazowej sieci zasilającej, zń.y uzwojenia wtórne 
potrajoczy składowych /PI, P2/ połączone są w 
otwarte trójkąty, których zacieki /a', z i x«, 
Cg/ dołączone sa do zacisków wyjściowych /a, a' 
i b, b'/. /2 zastrzeżenie/ 

A B C 
1 .9 4 
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4 (51) H02M Al (21) 256776 22 85 i: A (51) H02M Al 121) 256923 

(71) Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk 
(72) Czarkowski Bernard, Łukasiak Włodzimierz, 

Nowaczyk Oerzy 
(54) Układ ograniczenia napięcia prnika zekształt-

n l'TTä tyrystor o w ego 
(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco
wania układu zapewniajęcego stałe napięcie 
przekształtnika ty rys torowego. 

Układ charakteryzuje się tym, że wejścia 
układu ograniczenia napięcia przekształtnika /?./ 
połączone sa z wyjściem regulatora prądu twor-
nika /!/ i wyjściem układu pomiaru prędu twor-
nika /5/, a jego wyjście połączone jest z wej
ściem układu zapłonowego przekształtnika /3/. 

Wynalazek ma zastosowanie w napędach ty
rystorowych, zwłaszcza okrętowych. 

/l zastrzeżenie/ 

4 

O 5 

4 (51) H02M Al (21) 256922 22 85 12 19 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(.72) Barlik Roman, Nowak Mieczysław 
(54) Prz 

H 
Hel 

zamiennik częs tot lŁwości z tyrystorowym 
lo'wn'ikiem napi.ęcia~Q kumutacji central^" 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapew
nienia zdolności komutacyjnej falownika na
pięcia niezależnie od stanu pracy maszyny i 
napięcia wejściowego. 

DF6 

Przemiennik ma wleczony pomiędzy grupę" 
anodowe elementów prostowniczych /D5....D6/ 
trójfazowego prostownika nies torowanego /PN/ 
i przewód neutralny /Hf aieci"/LI, L2, L3/ 
drugi filtr indukcyjno-pojemnościowy /LF, CF/ 
którego wyjście jest połączone z anodami ty
rystorów /TK5, TK6/. Katody tych tyrystorów 
/TK5, TK6/ są włączone w przekętna mostka, 
zawierajęce szeregowo połęczony dławik komu
tacyjny /LK/ i kondensator komutacyjny /CK/ 
obwodu komutacji centralnej /OKC/, zawieraję
cego tyrystory /TK1....,TK4/ poleczone w uk
ładzie mostka prostowniczego. 

/2 zastrzeżenia/ 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72} Nowak Mieczysław, Barlik Roman 

22 85 12 19 

tyrystorowyr (54) P rzem i enn i 1< cz es t: o 11 iwośc i 
T a'l o v • n IT< i g m n ap jj- ? ~ i g 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie ograni
czenia wyższych harmonicznych w tym również 
parzystych w wyjściowym sygnale napięciowym 
falownika. 

Przemiennik ma filtr zwrotny /LZ,CZ/ po
łączony z wyjęciem przerywacza okresowego /PO/ 
i poprzez element prostowniczy zwrotny /OZ/ z 
jednym z zacisków wejściowych falownika napię
cia /FN/. /2 zastrzeżenia/ 

4 {51) H02P Al (21) 257090 22 85 12 23 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Przywara Gustaw, Ruda Andrzej, Małojec 

Witold 
(54) Układ sterowania tyrystorów przekształt

nika tyrystorowego w sieciach trójfazowych 
prądu przemiennego 

(57) Układ zawierajęcy t 
teryzuje się tym, i« w t 
synchronizacji i wzmacni 
łęczajęcych /8W1/ jest p 
z katoda tyrystora /Tl/ 
/a/ sieci zasilajęcej. 

Orugim wejściem synchronizuję 
połęczony z przewodem fazowym /b/ 
jącej o napięciu opóźnionym iv fazi 
2 7f /3 względem napięcia przewodu 
dołęczonego do katody tyrystora /T 
wejściem zasilajęcym /3/.jest połę 
wodem fazowym /r./ sieci zasilające 
opóźnionym w fazie o wartość 4 3T / 
napięcia przewodu fazowego /a/ doł 

rzy tory fazowe, charak-
orze fazowym /A/ blok 
ac^e mocy impulsów za-
ołęczony wejściem /l/ 
i z przewodem fazowym 

cym /2/ jest 
sieci zasila-
3 o wartość 
fazowego /a/ 
1/. Trzecim 
czony z prze-
j o napięciu 
3 względem 
ęczonego do 
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katody tyrystora /Ti/. W drugim torze fazowym 
/B/, blok /BW2/ jest połączony wejściem /1'/ 
z katodę tyrystora /T2/ włóczonego w przewód 
fazowy /b/ i z przewodem fazowym /b/ sieci 
zasilającej. Drugim wejściem synchronicjąicym 
/?'/ jest połączony z przewodem fazowym /a/ 
o napięciu opóźnionym w fazie o wartość 2 Ti/3 
względem napięcia przewodu fazowego /b/ dołą
czonego do katody tyrystora /T2/. Trzecim wejś
ciem zasilającym /3 / jest poleczony z przewo
dem fazowym /a/ o napięciu opóźnionym w fazie 
o wartość 4VT/3 względem napięcia przewodu 
fazowego /b/ dołączonego do katody tyrystora 
/Ta/. 

W trzecim torze fazowym /C/ blok /BW3/ 
jest połączony wejściem /l */ z katoda tyrys
tora /i 3/ włączonego w przewód fazowy / c / i z 
przewodem fazowym / c / , Drugim wejściem synch
ronizującym / 2 " / jest po Leczony z przewodem 
fazowym / a / o napięciu opóźnionym w fazie o 
wartość 2 TT/3 względem napięcia przewodu' fa
zowego / c / dołączonego do katody tyrystora 
/T3/, Trzecim wejściem zasilajęcym / 3 ' ' / jest 
połączony z przewodem fazowym /b/ o napięciu 
opóźnionym w fazie o wartość 4 jr /3 względem 
n a p i ę c i a p r z e'w o d u • fazo w ego / c/ . 

Wyjścia synchronizacji /4, 4-', 4**/ każ
dego bloku /BV71 ; BW2, BW3/ oraz wejścia ste
rujące wzmacniacza mocy impulsów załączających 
/5, b', 5*"/ aą połączone poprzez bloki sepa
rujące /SI, S2, 3:l', S2", S i " , S2*V z blo
kiem sterującym /SS/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) HO 3D Al (21) 256613 22 85 12 03 

ład 

(71) Politechnika Lubelska, Lublin 
(72) Kapka Stanisław, Daeik Oan 
1^4) Sjp_osób mnożeń ia ezr;; to tliwości i uk 

rí o p o v; i ůl i n i a. c z a s 1otTi v i ości 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania sposobu i układu do powielania często
tliwości o dużym współczynniku powielania. 

W sposobie według wynalazku, w przedzia
le /Ti/ proporcjonalnym do okresu częstotli
wości wejściowej mnożnika, od zadanej liczby 
stałej w tym przedziale /Ol/ stanowiącej krot
ność powielenia i-tego przedziału obejmuje się 
okresy przebiegu wyjściowego mnożnika, uzysku-
jęc w wyniku tej operacji w-końcu przedziału 
/Ti/ wartość odchyłki rzeczywistej / & Fi/ 
częstotliwości wyjściowej mnożnika od wartości 
zadanej /Dl/, następnie moduł tej odchyłki w 
przedziale /Ti + 1/ zamienia się na czasów któ
rym to interwale w zalenośei od znaku tej od
chyłki dla i-tego przedziału, wypracowuje się 
właściwe korektę częstotliwości wyjściowej 
mnożnika w przedziale /Ti+1/. 

Układ według wynalazku zawiera: generator 
impulsów zewnętrznych /A/, blok różniczkujący 
/8/, blok synchronizacji /C/, generator sta-

LdJ~ 

Unir-

-—-I—^ ł l t S ^ - = Ä ji 
^Vr-C^3"łl 

łej częstotliwości /D/, konwerter kod-czas /E/, 
licznik programowalny /F/, pamięć /H/ , licznik 
rowersyjny /I/, zadajnik wartości współczynni-
ka powielania /O/, blok zliczania /!</, blok 
sterowania kluczy prądowych /L./, blak dwu źró
deł prądowych /Ł/, pojemność /M/, bu for /N/i 
generator przestrajony napięciem /O/, kompara
tor okienkowy /i'/, blok zmiany zakresu przes-
trajania generatora /R/ oraz konwerter cy.fra-
żródlo prądowe /S/. /7 zastrzeżeń/ 

4(51) H0 3B 
HÜ3L 

Al (21) 257110 22 85 12 23 

(71) Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne 
Elektronicznej Aparatury Pomiarowej 
"Eureka", Warszawa 

(72) Polisiak Stanisław, Dąbrowski Andrzej, 
Siemienowicz Tadeusz 

(54) Generator małej częstotliwości 
przes t raj any /jednym elementem"" 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmiany 
częstotliwości generatora RC przy pomocy zmiany 
Wartości jednego elementu rezy3tancyjnego w ob
wodzie ujemnego sprzężenia zwrotnego. 

W generatorze małej częstotliwości w obwo
dzie ujemnego sprzężenia zwrotnego pierwszego 
wzmacniacza operacyjnego /W01/ zastosowano dwój-
hik zawierajęcy równoległe poleczenie rezystora 
/R4/ i kondensatora /C2/ oraz układ regulacyjny 
/UR/ włęczony między wejście odwracające pierw
szego wzmacniacza operacyjnego /W01/, a masę 
generatora i zawierajęcy drugi wzmacniacz ope
racyjny /VV02/, którego wyjście jest poleczone 
z jego wejściem odwracającym oraz poprzez re
zystor /R5/ i kondensator /C3/ z wejściem od
wracającym pierwszego wzmacniacza operacyjnego 
/W01/, zaś punkt wspólny łączący wpomniany re
zystor /R5/ i kondensator /C3/ jest połączony 
poprzez kolejny kondensator /C4/ z wejściem 
nieodwracajgcym drugiego wzmacniacza operacyj
nego /W02/ i dalej poprzez regulowany rezystor 
/R6/ z masa generatora. /I zastrzeżenie/ 

4 ( 5 1 ) H03B 

'û/t 

Al(21) 257157 

m 
Dl Û3 B4 

Mt KI W 
ci 

22 85 12 27 

(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, 
Warszawa; Instytut Fizyki Polskiej Akademii 
Nauk, Warszawa 

(72) Niemýjski Wacław, Konopka Oanusz 

\ 
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(5 -2) T r a ri z v o torp wy (jpnergtor mikrofalowy 

13" 

s i.; 
/E/ 
Wy< 
W y ii 
t fi. 
Ci;. 
pní 
rei 

iynai 
t» V •; b 
"ałow 
: i F3 • Z 
lener 

.pas« 
Í k i a ci 

cy 
' č 
) r! a 

zym 
torą 

azek rozwiązuje zagadnienie 
ilnógo.' tranzystorowego gener 
ego przestrajanego mechanicz 
&kr&st'ę, ••'. •'•' 
atdr mikrofalowy charakteryz 
c w warstwie metalizacji /i-!/ 
ykonana obwodowo zamknięta s 
jQca wycinek stanowiący co n 
|;- /P/< usytuowany nad liniarn 
u oscylatora, przyłączonymi 
ystora, korzystnie polowego, 
if n;,i wysokim potencjale b„w 
wycinek ten jest fragmentem 

/l zastrze 

opraco-
a torą 
nio w 
uje 
podło 

zeze li 
aj mnie 
i pa fik 
do elo 
znaj-

,c.'z., 
ściany 
Zenie/ 

baza połączona jest z wyj 
wzmacniacza / 8 / poprzez ri 
anoda de wyjścia »ZM'jcni'â 

i W e j ś c i e t e g o w z m •"'c r- i-
j z wyj ńcien) funk torą sumy 
j' wejście pierwsze funk torą 
| 2 wyjściem wzmacniacza im 

Ża i /10/, którego wejście, poi 
n 3 i zasilającym scalonego prz 
i | wanych stacji /li/ poprze 
°- Wejście zasilające pr_ 

nyeh stacji /li/ połać 
datnim napięcia zasila 
zystor /R_/. Orugi© W e 
gicznej/9/ przyłączone je 
go przelicznika "mono-ste 
šc i a u ki adu wycisz an i a W 
pośredniej częstotltwoáci 

zela 
zon 
JÇC 
jśc 

odwr 
, do 

czon 
/W 

czon 
eine 
ät z 
zap 

© tor 
prog 
bieg 
popí
rá s 

st do wyjścia 
reo" /A/. ora 
scalonym wzma 
/!/. /I zast 

śeiem nie 
iod;» /D,J 
cza'/H/f 
a cza poIg 
logicznej 
/.9/ połę 
pulsu prz 
aezoha je 
ałącznika 
z kor» den s 
cznika za 
e jest z 
ego / U z / 
ie funkto 

aeajacyra 
łączona 
e jest 
, zaś 
e ' jèSt 
zajacego 
woj i.c iem 

rogramo-
A; / . 
ramowa-. 
unem do
sez re-
umy lo-
pi erwsze-
z do wsj-
eniaexu 
rzężeni©/ 

C U - F ^ - T 

4 (51) H03F Al(2l) 256660 22 85 12 05 

(73) Zakłady Radiowe "RADNOR", Gdynia 
(72) Mázurczak Stanisław., Sokół Mirosław, 

Śmigielski Jerzy 

(5A) Układ wyciszania w tunerze FM 
(rj7) l/fynaiazèk rozwiązuje zagadnienie opraco
wanie układu zapewniającego nie tyiko lepsze 
wyciszenie szumów miedzy stacjami., ale również 
skuteczne wyciszenie efektów akustycznych przy 
odstrojaniu się od 3tacji, oraz przy przełącza
niu zaprogramowanych stacji. 

Układ wyciszania w tunerze FM współpracu
jący ze scalonym wzmacniaczem pośredniej częs
totliwości, scalonym dekoderem stereo, scalo
nym przełącznikiem zaprogramowanych stacji, 
oraz z elektronicznym wskaźnikiem "O" detek
tora, charakteryzuje się tym, że Wyjecie de
tektora poziomu sygnału wejściowego w scalonym 
wzmacniaczu pośredniej częstotliwości /l/ po
łączone jest poprzez inwertor / 2 / z wejściem 
wyłączającym elektronicznego wskaźnika "O" 
detektora /3/, oraz z anoda diody /O /, katoda 
której połączona jest z bazę tranzystora /T../ 
poprzez rezystor / R / , oraz z wyjściem detek
tora odotrojenia w scalonym wzmacniaczu pośred
niej częstotliwości/ł/, a także z pierwszym 
wejściem pierwszego przełącznika wyciszania 
/4/. Baza tranzystora './Ti/ połęczona jest rów
nież z wyjściem drugiego przełącznika wyciszania 
/5/, poprzez rezystor /R 0/ # a drugie jego wej
ście poleczone jest z biegunem dodatnim źródła 
zasilania /Uz/, natomiast emiter tranzystora 
./T-/ jest uziemiony, zaś kolektor poleczony z we
jściem przełączającym "mono-stereo" w scalonym 
dekoderze stereo /6/. Wejście dekodera /6/ połą
czone jesr z kolektorem tranzystora / T 2 / oraz z 
wyjściem amplifiltru /7/, którego wejście pole
czone jest z wyjściem małej częstotliwości sca
lonego wzmacniacza pośredniej częstotliwości /l{. 
Emiter tranzystora /T„/ jest uziemiony, a jego 

4(51) H03G Al (21) 256606 B5 12 04 
(71) Zakłady Mechaniki Precyzyjnej "UNITRA-

MAGMOR", Gdańsk 
(72) Frydrychowicz Paweł, Lubiński Marek 
(54) Ukłon ogranicznika prądu wyjściowego 

aKustycznego wzmacniacza mocy 
(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie ulepsze
nia działania ogranicznika prąjdu wyjściowego. 

W ograniczniku według wynalazku tranzystor 
/T3/ wykonawczy połączony jest emiterem z emi
terem tranzystora /T5/ statycznego źródłj prą
dowego wzmacniacza mocy. Kolektor tranzystora 



Nr IG /356/ 1987 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 47 

/T4/ bgraniczajęcego napięcie połączony jes t 
poprzez diod© /Q/ i rezystor /R9/ 2 kolekto
rem tranzystora /T6 / wejściowego;* Oazy t ran
zystora /T3/ wykonawczego* i tranzys.töra /T4 / 
ograniczającego napięcie połączono sa z kolek
torami tranzystorów / T l , 72/ sptriniśijricych 
rol1? detektorów p-rądu,' / l agat rzężenie/ 

4 {51) H03K Al (21} 257039 22 85 12 20 
(71) Instytut Elektrotechniki, Warszawa 
(72) Zawadzki Jerzy, Górski Andrzej, Pawlaczyk 

"r^rzej 
^4) Układ uniwibratorą wyzwalanego impulsem 

ö"~t!oivulnê  etrüniosc'i narastania 
(57) Wynalazek rozwięzu 
wania prostego układu ü 
borze mocy. 

Układ uniwibratowa 
stopniowego wzmacniacza 
rakteryzuja się tyn, Ze 
/!?./ typu p-n-p wzmacni 
bazę drugiego tranzysto 
wzmacniacza poprzez pęt 
nia zwrotnego stanowięc 
nie rezystora /R4/ z sz 
niczkujęcyrc rezystorowo 
rającym rezystor /RS/ i 

je zagadnienie opraco-
niwibratora o małym po-
zawierający układ dwu-
tranzystorowecyo, cha-
koiektor tranzystora 

acza jest połączony z 
ra /Ti/ typu n-p-n 
lę dodatniego sprzęże-
g równoległe połęcze-
eregowym obwodem róż-
-pc jcronościowyri! Z3Wie-
kondensator /C/, 

/l zastrzeżenie/ 

4(5l) H03K Al (21) 257094 22 85 12 23 
(71) Wyższo Szkoła Inżynierska im. Kazimierza 

Pułaskiego, Radom 
(72) ßartciiak Marek, Karbowiak Henryk 
(54) Bezpieczny układ logiczny, zwłaszcza 

(57)• Wynalazek rozwiązuje zegadnienie opraco
waniaukłedu logicznego typu i, o dużej ilości 
wejść, w oparciuo układy scalone, 

W układzie według wynalazku wejścia /x*/, 
/x,y.... sa połęczone odpowiednio z wejściami 
wyzwalającymi generatorów /l/, /2/..., przy 
czym wyjecie generatora /l/ Jest połęczone z 
wejściem podtrzymującym generatora / 2 / , wyjś
cie generatora /2/ jeat połęczone z wejściem 
podtrzymujęcym kolejnego generatora, a wyjście 
ostatniego generatora połęczone jest z wejś
ciem podtrzymujęcym generatora /l/. Wyjecie 
bramki /A/, do której wejść sę dołęczone wyjśr-
oia generatorów / l / / /2/„.., jest dołęczone 
poprzez wzmacniacz cyfrowy /5/ do przetwornicy 
/6/ dołęcżonej do przekaźnika /S/. 

/I zastrzeżenie/ 

.-ÖiTt-DD 
Ł 

* 2 ~ i.. 

H 5 

fí il i " l ! 

4(51) H048 Al (21) 256630 22 85 12 05 
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 

Staszica, Kraków i Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne, Kraków 

(72) Piróg Stanisław, Gęsiorek Stanisław, 
.Gzechońoki Jarosław, Bieńkowski Leszek, 
Drelicharz Oózef 

(54) Sposób oliminocji zakłóceń sygnałów 
ster ü j 9 c y c h c r n z 'u k i a d do e i 1 r.i j n a Ł'„Y i 
-zakfocęn sygnałów sterujących 

(57) Wynalazek rozwięzu je zagadnienie opracowa
nia sposobu i układu, umożliwiajęcych elimina
cję zakłóceń sygnałów sterujęcych bez zniek
ształcenia sygnałów sterujących. 

Sposób polegający na eliminowaniu przypad
kowych sygnałów, powodujących powstanie lub 
zanik sygnału sterującego, charakteryzuje się 
tym, że za pomoce układów czasowych blokuje się 
wszystkie wysokie i niskie sygnały sterujące, 
których czas trwania jest krótszy, niż spodzie
wany najdłuższy czas trwania zakłócenia. Układ 
ma dwa szoregowo połęczone układy czasowe /U * 
i U V . /2 zastrzeżenia/ 

Xi 

4(52) H048 AII21) 256669 22 85 12 05 
(71) Zakłady Radiowe "Radmor", Gdynia 
(72) Knaat Włodzimierz, Radzieński Wojciech, 

Śmigielski Darzy, Waśniewski Michał 
(54) Układ przełączania w wielofunkcyjnym 

odbiorniku radiowym "~"~~ 
(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa
nia nowago układu przełęczania, umożliwiajęcego 
dwutorowe współpracę odbiornika radiowego z 
z dwoma magnetofonami, gramofonem, mikrofonem, 
oraz zewnętrznym źródłem sygnału dodatkowego na 
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przykład zegarem programowanym, ha* koniacznoś. 
ci wykonywania jakichkolwiek przełaczt-ń prze
wodów połączeniowych, zapewniając jeönoezss« 
nia prawidłowe dopasowanie trapądancji wejścio
wych odb i.oniika i magnetofonów, ora?, ispedan-
cji wyjściowych -iródeł aygnafu. 

t.'ki:.*': .przełeĆAania w wielofunkcyjny* od
biorniku radiowym zawiera zostaw przełączników 
magnetofonu pierwszego./Pi, P9, PIJ, PIS/ i 
magnetofonu drugiego /P4, P5, PIO, PJ2/, prze
łącznik korektora /P2/, przełączniki roj kro fo
nu /'f'3, P14/ t sprzężony przełącznik FM /PS/, 
sprzężony przełącznik tunera AM /P?/, sprzę
żony przełącznik gramofonu /PB/, separatory 
/3, 14/, przedwzmacniacz / 4 / o regulc-wany> 
wzmocnieniu, mikser /5/, wzmacniacz korekcyj
ny /12/i wzmacniacz mikrofalowy /IB/, -jiaz re
gulator'wzmacniacza mikrofonu /19/, dołączone 
odpowiednio do wejść: z magnetofonu pierwszego 
/li/, magnetofonu drugiego /13/, układu wzmac
niacza mocy / 2 / , z korektora /!/, z tunera TM 
/§/i z tunera AM /10/,' z gramofonu /li/ i 
mikrofonu /l 7/ oraz do wyjść: na korektor /&/, 
na magnetofon pierwszy / 8 / i na magno to fon 
drugi /15/. /I zastrzeżenie/ 

-Œ3-
19/ 

t - a - ^3®V 
,20 

»—HI—~ 

4 (51) H04N A l ( 2 l ) 256753 22 85 12 12 

(71) Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, 

Warszawa 

(72) Michałowski Władysław 

(54) Mechanizm szufladowy podawania kaaety z 
nośnik iem magnetycznym , z"wTaszcza"dö 
ma^neto'wIHü 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uorosz-
czenia konstrukcji mechanizmu podawania kasety 
z nośnikiem magnetycznym. 

Mechanizm według wynalazku, napędzany 
silnikiem, jest wyposażony w szufladę z kołkami 
/ 2 / , /3/, / 2 ' / i /%*/ prowadzone w kanałach 
umieszczonych w bocznych ściankach /&/ i /9/ 
kieszeni szuflady oraz w układ zestyków do 
włęczania /26/, wyłęczania /27/ i zmiany kie
runku obrotów silnika /!/. Kołki /2, 2*i 3. 3/ 
osadzone sa przesuwnie w otworach popychaczy 
/12, 12'/ i /13, 13'/ zamocowanych wzdłuż pro™ 
mienia na kołach zębatych /14, 14'/ i /15, 15*/ 
przy czym wspomniane koła zębate sa sprzyżona 
pośrednio ze soba i napędzane z silnika /!/ zs 
pomoce napędzajęcych kół zębatych /20, 20'/ 
osadzonych na końcu wałka /19/ ułożyskowanego 
między bocznymi ściankami /8/ i /9/ kieszeni 
szuflady. Koła zębate /14/, /15/, /14'/ i /15'. 
maję te same średnice podziałowe, a rozstsw osi 
tych kół jest równy odległości między kołkami, 

/4 zastrzeżenia/ 

J^-Jfi/jŚ/lLl fc k. \ lâ l 

4 (51) MMR A1<21) 257198 22 85 12 27 
(71) Zakłady Podzespołów Radiowych "MIFLEJK", 

Kutno 
Î.72) Kamiński Waldemar, Linke Andrzej 
(54) Obudowa aparatu dlą ęłabosłyszących 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zaprojek
towania obudowy ułatwiajęcej obsługę i. eksplo
atację aparatu słuchowego. 

Obudowa ta składa się z osłony elementów 
wewnętrznych w kształcie tubusa o zwężającym 
się ku dołowi przekroju prostokątnym oraz po
krywki. Osłona /l/ obudowy w dolnej częect ma 
wnękę na akumulator zamykane klapa /3/„ Na |ed« 
nej z wyższych ścianek osłony /!/ znajduj« się 
gniazdo słuchowe / 4 / , natomiast na ściance 
przeciwległej umieszczone jest gniazdo Zew&#** 
rznych źródeł sygnału /5/. Ponadto do ścianek 
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tych przymocowana Jaet sprężyna dociskowa / & / . 
W drue osłony / i / zna jdu je s i ę wył-austriik Pils
k i c h fonó« / a / oraz wyi$cztuk wyaokieh tonów 
/ ? / . • Pok rywka • /£ / obudowy ma na p ísažc i řyáni« 
czułowt i j wyiocznŁk / y / oraz p r žH Í ^c iH i k rodza
j u ur«cy / t û / i j ö ö t połączona x afciona / i / 
r o z i ^ c z n i a , / 2 zaa t raéaan ia / 

4 (5ł) H05Q Ai t2i> 257097 22 85 12 23 

{71) Po i i t achn iU« Gdyňs»ka» G.deńak 
(72) Afiur^eijovviiki rowâôz, irVlěniaweki Gorard , 

W; t o r t t r y r to , Garbarski Mar t a n , Daehytn 
ti r o n i e * »w, GÍ»I«OIÍSJ. CJocek 

(54) Element g r za jny * po l imerowej roas> 
' »**•', - -*"**. -- -r-i" V mii- ""MTWI i- •• i -IMT—ii r n -tnff-iiri u l i l i "Mi MHH»III»-I M 

Fig i 

Fig. 2 

i z o l a c y j n a , Pomiędzy e lek t rodami /%/ i / 3 / 
usytuowana jas-t wkładka dystansowa /%/ w pos-
t a c i k r a t o w n i c y , 6-iakrrody I e i $ nę k ra town icy« 
flaea oporowa wypełn ia otwory k ra tawn icy ora'» 
otacza zewnętrzna » t rony e lak t r o d . K ra tewn ie i 
ma atj-ri«owani« / § / «tanowigc« podparc i« d lä 
NTawfda-A e l e k t r o d , o obwodzi« ?ewn§trznyro rów-
nym obwodowi e l e k t r o d /%/ i /2/, öczkö / Q / 
k ra town icy znajdwjęo« s t f w ra tą j f tcu Wtewan ła 
przewodów / 9 / i / * 0 / wypełn iona Jest sszcacławo 
niepf'zewodzaeyffl twór^ywoBi' aztuci inyoi, Kratow-
nica wykonanei j e s t g niepr•«awodaacao.o tWQr&ywa 
sztucznego k o r z y s t n i « « »«ywiey po ł . łea t rowa j 
a l b o , w c a ł o ś c i lub w ez tae i èr©#owé3 o po* 
w ie rzchn i równej pow ie rzchn i e lek t rody« z ży
wicy p a l t e a t r o w e j z do«ii«§»ka. esd«y a e a i y l a * 
n.jijrj^ o -atężeniw równym łuu ffiniejsiysi od « tę« 
żania w koff lpesyeji p r zawûdz fea j . 

/ i z i a t r & t ż a n t e / 

4(51} HÛ5K A l (31) 2S&777 £2 BS' 12 A3 

(7 i ) nakłady Máchaní G<ma-Praoy*yjn§ "Mura- t l ion- ie " . 
. S ł o n i a k/Warszawy. 

ira) Matraé Oan 

«w Ô 1 fiktronilo. 

(57) wynalazek ró« 
n ia wyetf?»4ac3Sû«»wpy 
w.js łęaia pJ-at&ru fe 
pozwoi i říj by na zw i 
pak i Ü t o or^i í jaQo 

Wyui.v i j . jß i !*wpy 
rotowo do kaťa ty / 
zaopatrzona w wy« i 
z ł i a t w § / 3 / pak i» 
J © ž e l l p u k i e l / f t / 
wędzi (ma, Urugia r 
j a e t rvkoj!:.«:sc i<3 uî 
o hs n i a pak t H t u / 6 / 

v i d u j e zagadnienia opracowa-
ehacza pakietów, a l a k t r o n i k i 
66.9 t y i ktctf-ß^u kons t rukc ja 
(jkaÄ«?ni#! powiarzßhni użytkowej 
k rçwçdz i zawnę t r zna j . 
chàejS / $ / KamutiOWany j e s t ob-
2 / p a k i e t ó w , Sedno j e g o r a m i ę 
çc i« źaC«źopaWQ wspó łpracu je 
tw / i / 1 lob tttż z ko łk iem / 4 / 
j a a t wyposażony w zkses» k r a -
řiíiuí;* wyci^^aCŽa-wpychacza / l / 
•íjtwiii )$Ł;$ wyciąganie lub wpy-

w z łącza / S / kasety / 2 / . 
/ I z o s t r ^ e ż o r u e / 

I 
I 
I 
I 
I 
i 

3 

-6 



                                                    Suplement do czasopisma 
 

         (Częstochowa) 
 DONIESIENIE 

 
 

 

II. WZORY UŻYTKOWE 
 

 

DZIAŁ A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

 
 

 
 
4(51) A43B   U1(2l) 78284   22   86 09 29 
 
(30) 86 04 08 - Giełda Rozwiązań Technicznych 
   OPT NOT w Warszawie 
(75) Leja Ignacy, Warszawa 
 
(54) Obuwie prądoprzewodzące z wkładką 
   antystatyczną 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op- 
racowania wygodnego w użytkowaniu obuwia prą-
doprzewodzącego z wkładkę antystatyczną 
   Obuwie według wzoru charakteryzuje się 
tym, że  ma wkładkę antystatyczną w postaci 
grzybka złożonego z kołka /1/ i główki /2/, 
wykonanego z gumy prądoprzewodzącej, przy czym 
kołek /1/ osadzony jest na wcisk w otworze 
/3/ wykonanym w dowolnym miejscu podeszwy /4/ 
buta, a główka /2/ grzybka znajduje się wew- 
nątrz buta i ma bezpośredni kontakt ze stopą. 
                  /1 zastrzeżenie/ 

 
   

  
 
 
 
4(51) A47L    U1(21) 78883   22  86 12 10 
 
(71) Spółdzielnia Niewidomych im. majora 
   Edwina Wagnera, Słupsk 
(72) Kozłowski Bolesław, Zalewski Janusz 
 
(54) Wycieraczka do obuwia 
 
(57) Wycieraczka według wzoru charakteryzuje 
się tym, że składa się z wkładów szczotkowych 
/l/ i przekładek /2/ trwale połączonych ze sobą 
za pomocą śruby /4/ i nakrętki /5/. 
                 /4 zastrzeżenia/ 

 
4(51) A46B    U1(2l) 79423    22  87 02 17 
 
(75) Wieczorek Tadeusz, Wieczorek Janusz, 
   Warszawa 
 
(54) Szczotka do włosów 
 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest szczotka 
do włosów, przystosowana do rozczesywania i do 
układania włosów. 
   Szczotka do włosów charakteryzuje się tym, 
że grzbiet /2/ szczotki o wypukłej powierzchni 
górnej ma dwa skrajne rzędy kolców pojedyń- 
czych /4/ oraz środkowy rząd kolców podwójnych 
/4a/, usytuowanych naprzemiennie, zaś ostrza 
wszystkich kolców /4, 4a/ leżą na powierzchni 
walcowej o osi współśrodkowej do osi trzonka 
stożkowego /1/, przy czym kolce podwójne /4a/ 
są rozchylone względem siebie o kąt ostry, a 
trzonek stożkowy /1/ ma wzdłużne żebra /1a/ na 
tworzącej stożka.        /1 zastrzeżenie/ 
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4(51) A61F   Ul(21) 78360    22   86 10 07 
 
(75) Fajgo Marek, Bielsko-Biała 
 
(54) Opaska prostującą zwłaszcza do korygowa- 
   nia wad postawy 
 
(57) Opaska prostująca zwłaszcza do korygowa- 
nia wad postawy stanowi pasmo połączonych ze 
sobą kolejno odcinków taśmy tekstylno gumowej, 
którego około 33% długości to taśma /1/ brzu- 
sznoplecowa lewa, około 9% długości to taśma 
/2/ pachowa lewa, około 16% długości to taśma 
/3/ podłopatkowa, około 9% długości to taśma 
/4/ pachowa prawa oraz około 33% długości to 
taśma /5/ brzusznoplecowa prawa, przy czym 
xxlny koniec taśmy /1/ zaopatrzony jest w 
element zczepiajacy /6/, przy czym taśma /2/ 
 i taśma /4/ mają powierzchnię obustronnie 
flanelowo miękką, a szerokość nieco mniejszą 
od pozostałych odcinków taśmy. 
                 /2 zastrzeżenia/ 
 
 
 
 

DZIAŁ B 
 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE: TRANSPORT 
 

4(51) B01L   Ul(21) 78390    22   06 10 10 
   F01P 
 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów 
   Małolitrażowych „BOSMAL”, Bielsko-Biała 
(72) Wojdalski Leszek, Lesiński Krzysztof 
 
(54) Termostat 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie, 
uproszczenia i potanienia konstrukcji termo- 
statu przy zachowaniu wysokiej szczelności  
i dokładności jogo działania. 
   Termostat według wzoru składa się z obu- 
dowy /l/ wykonanej ze stopu lekkiego z płaską  
powierzchnią przylegania /10/, do której do- 
ciskany jest uszczelnieniem /9/ zawór termo- 
statu /7/ w postaci płaskiej tarczy, odsadze- 
 

niami wciśniętej na czujnik temperatury /5/. 
Uszczelnienie /9/ zaworu termostatu /7/ ma pos- 
tać pierścienia obwulkanizowanego z mieszanki 
gumowej wokół obrzeża tarczy zaworu zaopatrzo- 
nej -no obwodzie w kilka otworków /8/ Zawór ter- 
mostatu /7/ dociekany jest cylindryczna spręży- 
ną /11/, drugostronnie wspartą o płaskie dno 
wspornika sprężyny /12/ i prowadzoną jego wystę-
pami. Wspornik sprężyny /12/ prowadzony jest w 
cylindrycznym prowadzeniu /22/ obudowy /1/ i 
jest ustalony względem niej pierścieniem osad- 
czym, sprężynującym /19/, wprowadzonym w rowek 
/20/ w obudowie /l/.       /7 zastrzeżeń/ 
 

 

 

 
4(51) B03B    Ul(21) 78485   22   86 10 24 
 

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego „Chwałowice”, 
   Rybnik 
(72) Paliga Zygmunt, Neuman Rajmund, Tyl Stefan 
 

(54) Urządzenie do ujęcia ciał obcych, 
   zwłaszcza drewna z urobku surowego w  
   osadzarce gruboziarnistej 
 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie mecha-
nicznego wybierania nie uchwyconych przez reku-
perator elektromagnetyczny ciał obcych, zwłasz-
cza elementów drewnianych, z urobku surowego, 
transportowanego do zakładu przeróbczego węgla 
kamiennego. 
   Urządzenie według wzoru użytkowego jest za-
budowane na przeciwległych ścianach /3a,3b/ 
przedziału roboczego osadzarki gruboziarnistej 
/3/ i ma umieszczony obrotowo wał /l/ z przyt-
wierdzonym w pionie zestawem położonych równo-
legle żerdzi chwytakowych /7/, połączonych pop- 
rzecznie dwiema listwami wzmacniającymi /8,9/. 
Każda żerdź chwytakowa /7/ jest wychylona od 
połowy swej długości, w dół, po łuku kołowym o 
promieniu równym połowie swej długości. Wał /1/ 
jest przyłączony poprzez przekładnię /4/ i 

 



 

52 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 
   

NR 16/356/ 1987 

 
sprzęgło /5/ do napędu silnikowego /6/, urucha-
mianego zdalnie przez obsługę osadzarki grubo-
ziarnistej.            /1 zastrzeżenie/ 

dyszy, zaś dla dwóch szczelin środkowych od  
0,15 do 0,45 obwodu cylindra dyszy, a dla dwóch  
pozostałych szczelin z par od 0,10 do 0,30 ob- 
wodu cylindra dyszy. 
   Najmniejsza odległość /s/ szczelin od zaś- 
lepionego zakończenia dyszy wynosi od 0,25 do 
1,8 średnicy dyszy, natomiast od strony wlotu 
dysza ma złączkę /6/ zawierającą pierścień /3/ 
zewnętrzny. Mały pierścień /3/ zewnętrzny złącz- 
ki /6/ jest zawarty w samozatrzaskowym sprężys- 
tym elemencie /2/, złącznyn, oprawy /1/ dyszy 
wtryskowej. Zewnętrzna płaszczyzna zwężającego 
się zakończenia złączki /6/ściśle przylega do 
uszczelki /4/ znajdującej się w wewnętrznej 
płaszczyźnie cylindra oprawy /l/. 
                 /3 zastrzeżenia/ 

 

 

4(51) B05B  Ul(21) 78068    22   86 08 22 
 
(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Sosnowski Jacek, Bińkowski Andrzej,  
   Kuszczak Aleksy, Wilczek Jan 
 
(54) Dysza wtryskowa poprzeczno-kierunkowa 
   do zabezpieczenia środkami konserwacyjnymi  
   zamkniętych profili nadwozi samochodowych 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra- 
cowania dyszy wtryskowej szczególnie przydat- 
nej do profili prostych i różnego rodzaju ot- 
worów technologicznych w ścianach tych profili.  
   Dysza stanowiąca od wlotu do wylotu pros- 
tkę rurową o prześwicie kołowym, zaślepioną u  
wylotu, według wzoru charakteryzuje się tym,  
że od strony wlotu ma złączkę /7/ zawierającą  
mały pierścień /3/ zewnętrzny, a bliżej wylotu  
ma dwie płytki trapezowego kształtu /6/, przy  
czym wylot /5/ dyszy stanowi króciec zamknięty  
na zakończeniu zaślepieniem /8/, o powierzchni  
zaślepiającej prostopadłej do podłużnej osi  
dyszy, zaś otwory wylotowe /9/ stanowią dwa wy- 
cięcia krzyżowe kształtu regularnej litery X  
o mniejszym kącie skrzyżowania /α / wynoszącym  
od 12° do 60°. 
   Wycięcia krzyżowe są tak usytuowane na po- 
bocznicy dyszy, że dwusieczna mniejszego kąta  
skrzyżowania /α / jest równoległa do podłuż- 
nej osi dyszy, odległość /a/ środka wycięcia  
krzyżowego od płaskiego zaślepienia dyszy wy- 
nosi od 0,8 do 2,0 wewnętrznej średnicy /D/ dy- 
szy, a wysokość /h/ wycięcia wynosi od 0,5  
do 1,6 wewnętrznej średnicy /D/ dyszy. Mały pierś- 

 
4(51) B05B  Ul(21) 77975   22   86 08 12 
 
(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Sosnowski Jacek, Bińkowski Andrzej, 
   Kuszczak Aleksy, Wilczek Jan 
 
(54) Dysza wtryskowa, promieniowa, kształtująca 
   strugę w postaci koła, do zabezpieczania  
   środkami konserwacyjnymi zamkniętych  
   profili samochodowych 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op-
racowania konstrukcji funkcjonalnej dyszy do 
zabezpieczania skrzynkowych profili zamknię-
tych. 
   Dysza wtryskowa promieniowa kształtująca 
strugę w postaci koła do zabezpieczania środ-
kami konserwacyjnymi zamkniętych profili nad-
wozi samochodowych, stanowiąca od wlotu do  
wylotu prostkę rurową o prześwicie kołowym  
zaślepioną u wylotu, według wzoru charaktery-
zuje się tym, że płaszczyzna zaślepienia jest 
płaska i prostopadła do osi podłużnej dyszy,  
zaś otwory wylotowe stanowi sześć szczelin  
poprzecznych, prostopadłych do tworzącej cy-
lindra dyszy, w przybliżeniu prostokątnych, 
usytuowanych tak, że dwie pary otworów są sy-
metryczne do siebie względem podłużnej osi dy-
szy i znajdują się po przeciwnych stronach  
cylindra, a otwory z każdej pary zawarte są 
jeden nad drugim w odległości od siebie wyno-
szącej /k/ i równej od 0,5 do 1,8 średnicy  
/D/ cylindra dyszy. 
   Pozostałe dwa otwory są obrócone wzglę- 
dem par otworów po obwodzie o 90° i licząc 
wzdłuż tworzącej cylindra dyszy są zawarte  
pomiędzy otworem górnym i dolnym każdej pary. 
Mniejszy wymiar /m/ szczeliny jest w przybli-
żeniu jednakowy dla wszystkich sześciu otwo- 
rów i wynosi od 0,03 do 0,2. średnicy /D/ dy-
szy. Większy wymiar /n/ szczelin znajdujących 
się najbliżej zaślepionego zakończenia dyszy 
równa się od 0,15 do 0,50 obwodu cylindra  
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cień /3/ zewnętrzny złączki /7/ jest zawarty 
w samozatrzaskowym sprężystym elemencie złącz- 
nym /2/ oprawy /i/ dyszy wtryskowej. Zewnętrzna 
płaszczyzna zwężającego się zakończenia złącz- 
ki /7/ ściśle przylega do uszczelki /A/ znaj- 
dującej się w wewnętrznej powierzchni cylind- 
ra oprawy /l/            /3 zastrzeżenia/ 

   Urządzenie ma dwie pary rolek, w których 
rolki górne /7 i 7a/ i rolki dolne (8 i 8a) 
połączone są przy pomocy przekładni cięgnowych 
/10/. Przełożenia przekładni cięgnowych /10/ 
są tak dobrane, że prędkość obwodowa rolek pow- 
lekających /7a i 8a/ w miejscu zetknięcia się 
 
 
 
                 

 

4(51) B05B  Ul(21) 78384   22   86 10 10 
   B01J 
 
(71) Zakłady Azotowe „Puławy”, Puławy 
(72) Kosidło Tadeusz 
 
(54) Urządzenie wysokociśnieniowe do wtrysku 
   medium technologicznego 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op- 
racowania zwartej konstrukcji szczelnego urzą- 
dzenia wysokociśnieniowego do wtrysku medium 
technologicznego. 
   Urządzenie według wzoru stanowi konstruk- 
cję zestawioną z wkładki soczewkowej /l/ za- 
opatrzonej w otwór wtryskowy, cylindryczno- 
stożkowy /10/, stanowiącej jednocześnie usz- 
czelkę i element wtryskowy medium technologicz- 
nego. Wkładka soczewkowa /1/ jest osadzona w 
gniazdach soczewkowych /14 i 15/ końcówki ru- 
rowej /7/ zaworu zwrotnego /8/ i końcówce ru- 
rowej /9/ zaworu, kątowego wysokociśnieniowego 
/4/. Końcówki rurowe /7 i 9/ są zaopatrzone w 
rozłączne kołnierze gwintowane /2 i 3/, a wkład- 
ka soczewkowa /l/ jest połączona rozłącznie z 
kołnierzami /2 i 3/ śrubami dwustronnymi /5/ i 
nakrętkami /6/.          /1 zastrzeżenie/ 
 

  
 

 
z powierzchnią powlekanej taśmy równa się pręd- 
kości liniowej taśmy. Pierwsza para rolek /7, 
8/, odpowiednio dociśnięta do powierzchni pow- 
lekanej taśmy stalowej, poprzez przekładnie 
cięgnowe /10/ napędza drugą parę rolek /7a, 8a/, 
które nanoszą na taśmę powłokę lakierową. 
                  /1 zastrzeżenie/ 
 
 
 
 
 
4(51) B07B   Ul(21) 76556   22   86 02 05 
 
(71) „Społem” CZSS Zakład Badawczy Przemysłu 
   Piekarskiego, Oddział w Bydgoszczy, 
   Bydgoszcz 
(72) Kitliński Edward, Sadkiewicz Kazimierz 
 
(54) Urządzenie wagowe służące do dozowania 
   i przesiewania, zwłaszcza mąki 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem opracowa- 
nia konstrukcji urządzenia wagowego służącego 
do automatycznego dozowania i przesiewania mąki 
w piekarniach. 
   Urządzenie wagowe jest wyposażone w kons- 
trukcję nośną /6/ z podwieszonym niezależnie 
dozownikiem /3/ na czujnikach tensometrycznych 
/4/, połączonych z elektronicznym przyrządem 
pomiarowym /10/ oraz mechanizm obrotowy /11/ 
przesiewacza /12/, umożliwiający jego poziomy 
obrót osiowy od 0° do 180°.   /1 zastrzeżenie/ 

 
 
4(51) B05C   Ul(21) 78487   22  86 10 24 
 
(71) Kombinat Metalurgiczny Huta im. Lenina, 
   Kraków  
(72) Szymecki Lech, Groyecki Jan, Piasecki 
   Adam 
 
(54) Urządzenie do nanoszenia powłoki 
   lakierowej na taśmy stalowe blachy 
   prądnicowej 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie syn- 
chronizacji obrotu rolek powlekających z bie- 
giem taśmy powlekanej blachy prądnicowej, a 
tym samym równomiernego pokrycia taśmy powłoką 
lakierową. 
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 główną /7/. Do rurowego przewodu tłocznego /4/ 

podłączona jest równolegle bateria hydrosyfonów 
/5/ wyposażonych w zasuwy odcinające /8, 9/. 
Bateria ta poprzez przewód odprowadzający /10/ 
łączy się z końcowym odcinkiem wspomnianego 
przewodu rurowego /4/, na którego końcu osadzo- 
ny jest trójnik główny /12/ z zasuwami sterują- 
cymi /14, 15/. Trójnik główny /12/ łączy się z 
dwoma trójnikami przełączeniowymi /18, 19/, 
których drugie ramiona są wyposażone w króćce 
ciśnieniomierzy /21/ i w szybkozłącza /20/. 
Trzecie ramiona trójników przyłączeniowych /18, 
19/ mają zasuwy sterujące /16, 17/, poprzez któ- 
re łączą się one z trójnikiem filtroodmulnika 
/13/ na którym zamocowany jest filtroodmulnik 
/11/, połączony rurowym przewodem ssawnym /22/ 
z króćcem ssawnym /23/ agregatu deszczownianego 
/1/.                /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B21D   A1(21) 78297    22   86 09 30 
 
(71) Radomska Fabryka Wyrobów Metalowych 
   „Polmetal”, Radom 
(72) Gałek Wiktor, Mazurkiewicz Ryszard, 
   Walczak Krzysztof, Kuzia Bolesław 
 
(54) Urządzanie do tłoczenia 
 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządze- 
nie do tłoczenia zwłaszcza ściany bocznej pie- 
karnika kuchni. 
   Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra- 
cowania urządzenia zapewniającego wykonanie 
wytłoczeń o odpowiedniej wysokości w czasie 
jednej operacji, w jednym urządzeniu bez prasy. 
Urządzenie składa się z trzech płyt połączonych 
śrubami /4/, stanowiącymi jednocześnie prowadze- 
nie dla płyty dociskającej /3/. Płyta /l/ z ot- 
worami zaślepionymi z zewnętrz prowadzi nury 
/5/ popychające stemple. Płyta /2/ pełni rolę 
matrycy. Płyta dociskająca /3/ stanowi jedno- 
cześnie prowadzenie dla stempli tłoczących /6/. 
                   /5 zastrzeżeń/ 

4(51) B08B   Ul(21) 79056   22   86 12 30 
 
(71) Akademia Rolnicza, Wrocław 
(72) Alberski Zbigniew, Łomatowski Janusz 
 
(54) Urządzenie do hydrodynamicznego 
   oczyszczania rurociągów z osadów, 
   zwłaszcza instalacji centralnego 
   ogrzewania 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
skonstruowania urządzenia umożliwiającego 
płukanie instalacji centralnego ogrzewania 
za zmiennym kierunkiem przepływu wody w insta- 
lacji oraz usuwanie z wody zawiesin o cząs- 
teczkach większych od 13 μm. 
   Urządzenie składa się z agregatu pompo- 
wego typu deszczownianego /l/, którego kró- 
ciec tłoczny /2/ jest połączony przewodem 
elastycznym /3/ z rurowym przewodem tłocznym 
/4/, który w swej końcowej części ma zasuwę 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4(51) B22D  Ul(21) 78387    22   86 10 10 
 

(71) Zakłady Mechaniczne „Zamet”, Tarnowskie 
   Góry 
(72) Bloch Józef, Kaszuba Gerard 
 

(54) Urządzenie odbierające wlewki metalowe z 
   taśmowej maszyny odlewniczej 
 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienia op- 
racowania konstrukcji sprawnego i wydajnego 
urządzenia odbierającego wlewki metalowe z taś- 
mowej maszyny odlewniczej. 
   Urządzenie wyposażone w promieniowo uksz- 
tałtowany względem koła gwiazdowego /3/ ślizg 
/4/, obrotową rolkę /9/ i odbiorczy transpor— 
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ter /10/, ma łańcuchowy zespół obracający 
/13/, usytuowany po przeciwnej stronie rolki 
/9/ niż ślizg /4/, pod kątem mniejszym niż 
90° w stosunku do pionowej osi, wahliwie wzglę- 
dem wału /11/ transportera odbiorczego /10/, 
połączony z napędem tego transportera /10/. 
                 /3 zastrzeżenia/ 
 

ładne ustawianie noży bezpośrednio na stano- 
wisku roboczym. 
   Ustawiak noży tokarskich do tokarek ze  
sterowaniem numerycznym, wyposażonych w sześ- 
ciogniazdową głowicę rewolwerową składa się z  
obsady /1/, do której jest przymocowany uchwyt  
z prostokątnym częściowo otwartym wyjęciem /4/,  
w którym osadza się przesuwnie nastawnik /5/ 
lub /6/. Jeden nastawnik /5/ ma ramię /9/ od- 
chylone pod kątem około 45º w stosunku do ba- 
zowej krawędzi /10/ oraz ma końcówkę w postaci 
klina /11/, którego krawędź /12/ jest prosto- 
padła do bazowej krawędzi /10/ i pokrywa się z 
zerem początku podziałki. Drugi nastawnik /6/ 
ma ramię /13/ prostopadłe do bazowej krawędzi 
/10/. Wierzchołki /14/ końcówek nastawników 
/5 i 6/ są zakończone małymi promieniami. 
                  /2 zastrzeżenia/ 
 
 
 

 

4(51) B23B  Ul(21) 70267    22   86 09 24 
 

(71) Zakłady Mechaniczno-Precyzyjne „Mera- 
   Błonie”, Błonie k/Warszawy 
 

(72) Piechota Tadeusz, Gontarz Waldemar, 
   Gajewski Ludwik 
 

(54) Przyrząd wiertarski 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op- 
racowania, takiej konstrukcji przyrządu wier- 
tarskiego, która zapewni samoczynne ustawie- 
nie symetryczne detalu obrabianego typu wałek 
lub tuleja, jednocześnie z obu czół. 
   Przyrząd ma dwa wsporniki /2/ z tulejkami 
wiertarskimi /3/,.przymocowane do podstawy /l/. 
Do wsporników /2/ przykręcone są wkrętami /5/ 
płaskie sprężyny kształtowe /4/. Czynna część 
sprężyny /4/ jest dwukrotnie zagięta pod kątem 
45° tak, że jej końce znajdują się naprzeciw 
tulejki wiertarskiej /3/ prostopadle do jej 
osi. Koniec sprężyny /4/ na wycięcie o kształ- 
cie półowalu. Pomiędzy wspornikiem /2/ do pod- 
stawy /1/ przymocowane są pryzmy /6/ i urzą- 
dzenie docinkowe dźwigniowe /7/ mocujące obra- 
biany detal.            /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B23B  Ul(21) 78204   22   86 09 12 
 
(71) Huta Stalowa Wola, Kombinat Przemysłowy 
   w Stalowej Woli, Fabryka Maszyn, Janów 
   Lubelski 
(72) Głaz Władysław 
 
(54) Ustawiak noży tokarskich 
 
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie zaprojektowa- 
nia ustawiaka noży zapewniającego łatwe i dok- 

 

 

4(51) B23B   Ul(2l) 79100   22   87 01 02 
 
(71) Zespół Szkół Mechanicznych, Miastko 
(72) Pakuła Józef 
 
(54) Klin do wybijania wiertarskich tulei 
   redukcyjnych i narzędzi ze stożkowym 
   chwytem 
 
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie ułatwienia 
wybijania wiertarskich tulei redukcyjnych i 
narządzi ze stżkowym chwytem. 
   Narzędzie składa się z klinu /1/ i ręko- 
jeści /2/ połączonych ze sobą na osi /4/. Klin 
/1/, w postaci trójkąta prostokątnego, ma w 
miejscu kąta prostego ścięcie /5/ umożliwiające 
obrót klinu /1/ na osi/4/.    /1 zastrzeżenie/ 
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4(51) B23G   U1(2l) 78223   22   86 09 18 
 
(71) Biuro Projektowo-Konstrukcyjne 
   Mechanizacji Budownictwa „Zręb”, 
   Warszawa, 
(72) Stańczyk Janusz 
 
(54) Gwinciarka mechaniczna 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
opracowania gwinciarki o lekkiej konstrukcji, 
umożliwiającej gwintowanie elementów o du- 
żych i różnych średnicach z dużą prędkością 
skrawania. 
   Gwinciarka mechaniczna ma wrzeciennik 
/l/ wyposażony w czołową płytę /2/ z kołnie- 
rzem /3/, do którego jest zamontowany silnik 
/4/ elektryczny i od strony której jest osa- 
dzona głowica /6/ gwinciarska. Płyta /2/ czo- 
łowa jest wyposażona w dwa dolne sworznie 
/7, 8/ podporowe oraz w dwa górne sworznie 
/9, 10/ prowadzące. Wolne końce tych sworzni 
/7, 8, 9, 10/ są związane drugą płytą /11/ 
tworząc sztywny układ przestrzenny. 
   Na górnych sworzniach /9, 10/ prowadzą- 
cych jest osadzony przesuwnie uchwyt /12/ ze 
szczękami pryzmatycznymi a pod głowicą /6/ 
gwinciarską, a obok silnika /4/ elektrycznego, 
jest umieszczona miska /13/ chłodziwa. 
                  /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B23K   Ul(21) 77959    22 86 08 06 
 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu 
   Gospodarstwa Domowego „Domgos”, Chorzów 
(72) Olszowski Józef, Przybylski Bogusław, 
   Wysocki Krzysztof, Biegański Marek, 
   Kwaśnicki Jan, Łasko Bogusław, Lazar Marek 
 
(54) Stół wlelopodziałowy do zrobotyzowanego 
   stanowiska i spawalniczego 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op- 
racowania stołu wielopodziałowego o dużej 
funkcjonalności, trwałości i niezawodności. 
   Stół ma korpus /2/, w którym ułożyskowany 
jest wał /6/ części nośnoj-obrotowej /7/. W dol- 
nej części wału /6/ zabudowane są pierścienie 
ślizgowe /8/ oraz zespół szczotek sterujących, 
a pod częścią nośną znajduje się pierścień /10/ 
prądu spawania. Napęd /4/ składa się z silnika 
prądu stałego z wentylacją oraz samonastawnej 
przekładni ciernej. Górną część stołu stanowi 
słup /14/ zakończony kolektorom obrotowym /15/. 
Stanowiska spawalniczo oddzielono są szybko- 
montowalnymi przegrodami spawalniczymi /16/. 
                  /10 zastrzeżeń/ 

 

4(51) B23G  Ul(21) 78466   22   86 10 21 
 
(71) Fabryka Samochodów Osobowych „Polmo”, 
   Bielsko-Biała 
(72) Gurgul Kazimierz, Mączka Michał, Skupis 
   Jan 
 
(54) Urządzenie do formowania gwintów 
   wewnętrznych 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
opracowania konstrukcji urządzenia umożliwia- 
jącego zmniejszenie pracochłonności formowa- 
nia gwintów wewnętrznych, szczególnie w deta- 
lach z tworzyw sztucznych, w których nie wy- 
magana jest ciągłość gwintu. 
Urządzenie wyposażone jest w matrycę /l/ 
z gniazdem /2/ oraz stempel /3/, do którego 
mocowane są rdzenie /5/, ustalane za pomoce 
krzyżakowego rdzenia /&/. Rdzeń /&/ osadzony 
jest współosiowo do osi gniazda /2/, przy czym 
jego ramiona rozmieszczone są naprzeciwległe, 
tworząc powierzchnie dla umiejscowienia rdzeni 
/5/.                /6 Zastrzeżeń/ 

 
 
 
4(51) B23K   Ul(21) 78359   22   86 10 07 
   B25B 
 
(71) Bytomsko-Rudzkie Gwarectwo Węglowe, 
   Kopalnia Węgla Kamiennego „Powstańców 
   Śląskich”, Bytom 
(72) Czmok Wiktor 
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(54) Zacisk śrubowy do wykonywania prac 
   spawalniczych 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienia op-
racowania prostej konstrukcji trwałego i bez-
piecznego w obsłudze zacisku śrubowego do mo-
cowania przewodu uziemiającego do przedmiotu 
spawanego łukiem elektrycznym. 
   Zacisk według wzoru ma wkładkę izolującą 
/6/ umieszczoną na dolnym, swobodnym końcu 
śruby mocującej /4/. Wkładka ta jest osadzona 
nieruchomo w tulejki /7/, która jest zamocowa- 
na rozłącznie na  powierzeni czołowej śruby 
mocującej /4/.           /1 zastrzeżenie/ 
 

  
4(51) B23K   Ul(21) 78370    22  86 10 09 
 
(71) Instytut Spawalnictwa, Gliwice 
(72) Parylak Jarosław, Szendziolorz Norbert 
 
(54) Stanowisko zrobotyzowane do spawania 
   opasek resorowych wagonów towarowych 
 
(57) Stanowisko zrobotyzowane do spawania 
opasek resorowych wagonów towarowych składa 
się z przemysłowego robota /l/ wyposażonego 
w chwytak i zamocowanego na podeście /2/, do 
którego zamocowana jest również spawalnicza 
głowica /4/ wyposażona w zespół spawalniczych 
urządzeń /5/ i automatyczne urządzenia poda- 
jące i odbierające przedmiot spawany, którymi 
są zasobnik /6/ częściowo aktywny i taśmowy 
podajnik /7/.          /1 zastrzeżenia/ 

4(51) B23K    Ul(21) 78461   22  86 10 22 
 
(71) Warszawska Fabryka Sprzętu Spawalniczego 
   „Perun”, Warszawa 
(72) Borychowski Mirosław, Mądry Andrzej, 
   Pawłowski Paweł 
 
(54) Suport przecinarki do cięcia termicznego 
   stali 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op- 
racowanie konstrukcji łatwego w montażu i de- 
montażu suportu przecinarki. 
 

                
 
 
4(51) B23K   Ul(21) 78453   22   86 10 20 
 
(71) Polskie Koleje Państwowe, Zakłady 
   Naprawcze Taboru Kolejowego „Nowy Sącz” 
(72) Muzyk Andrzej, Mirek Władysław 

(54) Wzbudnik indukcyjny do lutowania 
 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest wzbudnik 
do nagrzewania łączonych poprzez lutowanie 
części maszyn. 
   Wzbudnik indukcyjny ma łączniki mimośrodo- 
we /3/ wykonane z rury o przekroju okrągłym, 
łączce induktor /1/ obejmujący nagrzewany do 
lutowania przedmiot, z uchwytami /2/, które 
mocują wzbudnik w nagrzewnicy indukcyjnej oraz 
doprowadzają do niego prąd elektryczny i czyn- 
nik chłodzący.          /1 zastrzeżenie/ 
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   Suport ma budowę modułową i składa się 
z korpusu /l/ połączonego z wałkiem /2/ oraz 
na przeciwległej stronie z prowadnikami, dol- 
nym /4/ i górnym /5/. Powyżej prowadnika gór- 
nego korpus /l/ połączony jest poprzez wspor- 
nik /6/ z hamulcem /7/. Dolny koniec wałka 
/2/ połączony jest z układem regulacji poło- 
żenia palnika /8/.       /1 zastrzeżenie/ 

przesuwnie podajnik /2/ z otworem fi/ dozuję- 
cym, który połączony jest z siłownikiem /4/  
podajnika. W stole /6/ prasy hydraulicznej /7/  
osadzony Jest wypychacz /8/ napędzany siłow- 
nikiem /9/ wypychającym.    /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B30B   Ul(21) 78205   22   86 09 12 
 
(71) Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego 
   „Polar”, Wrocław 
(72) Gadomski Władysław, Kaszczuk Waldemar 
 
(54) Śruba centrująco-dociskowa 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra- 
cowania śruby zapewniającej właściwe mocowanie 
przyrządów na prasach automatycznych. 
 

4(51) B26B   Ul(21) 78278    22  86 09 26 
 
(75) Ilukowicz Przemysław, Poznań 
(54) Mechanizm blokujący noża składanego 
 
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji mechanizmu skutecznie blokującego 
ostrze noża składanego. 
   Mechanizm blokujący noża składanego za- 
wiera dźwignię /l/ umocowane między oprawkami 
/2/ na osi /3/ oraz element sprężynujący  
/4/ umocowany między oprawkami /2/ na tulejce 
gwintowanej /5/, opierający się na oporowym 
kołku /6/. Ogon /7/ elementu sprężynującego 
/4/ naciska na dolną krawędź dźwigni /l/. 
                  /1 zastrzeżenie/ 
 

 

 
4(51) B28B   Ul(21) 78509   22   86 10 28 
 
(71) Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów 
   „Prefabet-Poznań”, Poznań 
(72) Tschuschke Stanisław, Talarczyk Zygmunt, 
   Ratajczak Ryszard, Turek Zbigniew 
 
(54) Urządzenie do produkcji elementów 
   betonowych drobnowymiarowych 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie  
opracowania urządzenia umożliwiającego polep- 
szenie wydajności i jakości produkowanych  
elementów betonowych, zwłaszcza płytek chod- 
nikowych. 
   Urządzenia do produkcji elementów betono- 
wych posiadające stół podawczy, prasę hydra- 
uliczne i stół odbiorczy, charakteryzuje się  
tym, że na stole /1/ podawczym osadzony jest 
 
 

   Śruba centrująco-dociskowa składa się z 
łba /1/ prostokątnej szyjki śruby /2/ i części 
gwintowanej /3/. Szyjka prostokątna /2/ ma 
cztery ścięcia na bokach dla łagodnego wsuwania 
śruby w wybrania stołu prasy i przyrządu. 
                  /1 zastrzeżenie/ 
 
 
 
 
4(51) B60R   Ul(21) 75816    22   95 10 28 
 
(75) Czempiński Stanisław, Warszawa 
 
(54) Podstawka pod koła samochodu 
 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest podstaw- 
ka blokująca koła samochodu stojącego na po- 
chyłym terenie. 
   Podstawka składa się z podstawy /1/ o ksz- 
tałcie zbliżonym do litery U, mającej opornik 
boczne /3/ oraz wygiętą część tylna /5/, z 
którą za pomocą zawiasów /7/ jest połączony 
opornik tylny /2/ blokowany zapadką 
                   /5 zastrzeżeń/ 
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4(51) B62B   Ul(21) 78004    22   86 08 18 
   B62M 
 
(71) Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych, 
   Kobyłka 
(72) Siedlecki Janusz, Machniewski Andrzej, 
   Sadomski Andrzej, Niewieczerzał Jan, 
   Perkowski Dózef, Kempisty Wojciech, 
   Tadeusiak Zbigniew 
 
(54) Polowy, lekki wózek kablowy 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie, op- 
racowania prostej i wytrzymałej konstrukcji 
lekkiego wózka kablowego. 
   Wózek składa się z ramy /l/, ręcznego uk- 
ładu napędowego /2/, dwóch kół /4/ oraz układu 
sterowania zawierającego hamulec do hamowania 
bębna oraz sterującego zapadkami do mocowania 
osi bębna. Rury wzdłużne ramy /1/ zakończone 
są z_ jednej strony znanymi ślizgami, a z dru- 
giej wygięte są do góry łukiem o promieniu R. 
i następnie wygięte do dołu łukiem o promieniu  
R2 w ten sposób, że styczna do łuków opisanych 
promieniami R1 i R2 tworzy z osiami rur wzdłuż- 
nych kąt mniejszy od kąta 180º. Wspornik służą- 
cy do mocowania mechanizmu napędowego /2/ wyko- 
nany jest z rury otaczającej ten mechanizm, a 
rury poprzeczne ramy /l/ tworzą mocowanie oraz 
część ścianek półki przeznaczonej do pomiesz- 
czenia osprzętu telekomunikacyjnego i pomiaro- 
wego.               /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B62B   Ul(21) 77464   22   86 06 03 
 
(71) „Społem” CZSS, Zakład Produkcji 1 Usług 
   Technicznych, Koszalin 
(72) Wyka Adam 
 
(54) Wózek sklepowy 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienia op- 
racowania lekkiej i wytrzymałej konstrukcji 
zwrotnego wózka do zakupów w sklepach samoob- 
sługowych. 
   Wózek według wzoru składa się z ramy pod- 
wozia /l/, do której przymocowane są z jednej 
strony obrotowe koła jezdne /2/ na płytce mo- 
cującej, a z drugiej przymocowane są wsporni- 
ki, do których z jednej strony przymocowane 
są pozostałe dwa koła obrotowe /2/, a z dru- 
giej przymocowany jest kosz /7/ w uchwycie /8/, 
podparty dodatkowym wspornikiem /9/. Kosz /7/ 
wyposażony jest w ruchomy haczyk /10/ i ma 
przymocowane ramiona /11/, na których umiesz- 
czona jest ruchoma tylna ścianka kosza, a w 
górnej części przymocowany jest uchwyt wózka 
/12/.               /3 zastrzeżenia/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4(51) B62D   Ul(21) 78092   22   86 08 25 
 
(75) Kucza Henryk, Rybnik 
 
(54) Przystawka schodkowa do przyczep 
   campingowych 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op- 
racowania przystawki schodkowej zapewniającej 
łatwe i wygodne wchodzenie do przyczep campin- 
gowych. 
   Przystawka składa się z ramy /1/, przymo- 
cowanej do podwozia przyczepy, w której prze- 
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suwnie poprzez czopy w podłużnych szczelinach 
zawieszony jest schodek /3/, stanowiący pozio- 
my stopień /4/, wypełniony falistym wkładam, 
z dwoma wspornikami /5/ w kształcie pochylo- 
nego równoległoboku po bokach, zaopatrzonego 
w górnej części w prowadnicze czopy. Opisana 
przystawka nadaje się szczególnie do stosowa- 
nia w przyczepach jednoosiowych. 
                /1 zastrzeżenie/ 

 

4(51) B62D   Ul(21) 78426   22   86 10 15 
 
(71) Instytut Gospodarki Magazynowej, Poznań 
(72) Biernat Stanisław, Kaczmarek Mieczysław, 
   Ławniczak Bogdan, Łabędzki Jerzy 
 
(54) Wózek jezdny 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie za- 
pewnienia niezawodnej jazdy wózka na wprost 
przy równoczesnym zapewnieniu możliwości wyko- 
nywania skrętów. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4(51) B65D   Ul(21) 78299   22   86 09 30 
   B64D 
 
(71) Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego 
   „PZL-Świdnik”, Świdnik, 
(72) Muszyński Antoni 
 
(54) Złącze zamka szybkozłącznego z zaworem 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra- 
cowania konstrukcji złącza o zwiększonej 
szczelności. 

 
   Wózek jezdny ma jedną parę kół /3/ samo- 
nastawnych oraz dwie pary kół /2/ stałych. 
Koła /3/ samonastawne osadzone są na wahaczu 
/4/, który połączony jest odchylnie z ramą /l/ 
wózka. Opuszczenie podestu /6/ powoduje osa- 
dzenie wózka na kołach /3/ samonastawnych. 
Wózek jezdny z podestem służy do prac zwołasz- 
cza magazynowych na różnych wysokościach. 
                 /2 zastrzeżenia/ 

 
 
 
 
4(51) B65D  Ul(21) 78253    22   86 09 23 
 
(71) Przedsiębiorstwo Polonljno-Zagraniczne 
   „APCO”, Warszawa 
(72) Kwiatkowski Marek 
 
(54) Nakrętka na butelkę 
 
(57) Nakrętkę na butelkę stanowi nasadka /1/ 
z wewnętrznym gwintem, nakręcana na gwintowa- 
ną tuleję /2/, osadzoną na korpusie /3/ szyj- 
ki butelki poprzez pierścień /4/, który na 
wewnętrznej ściance ma kanały /5/ odpowiada- 
jące pionowo usytuowanym garbom /6/ wyprofi- 
lowanym na powierzchni owalnego wybrzuszenia 
/7/ korpusu /3/ szyjki butelki, przy czym na- 
sadka /l/ połączona jest z pierścieniem /4/ 
perforowaną opaską.       /1 zastrzeżenie/ 
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   Złącze zamka szybkozłącznego z zaworem, 
zestawione z korpusu zamka szybkozłącznego 
/l/, z dźwigniami krzywkowymi /2/, mocowanego 
do korpusu zaworu /3/ oraz uszczelki gumowej 
/4/, charakteryzuje się tym, że między korpu- 
sem zamka szybkozłącznego /l/, a korpusem za- 
woru/3/ znajdują się pierścienie dystansowe 
/6/.              /1 zastrzeżenie/ 

 
 

4(51) B65D  Ul(21) 78377    22   86 10 10 
 
(71) Polski Związek Głuchych, Zakład 
   Szkoleniowo-Produkcyjny, Ostrowiec Św. 
(72) Michalski Stanisław, Przydatek Jerzy, 
   Kołt Andrzej, Zajączkowski Bogdan, 
   Dzialuk Roman, Podsiadły Janusz 
 
(54) Kosz sześciokątny, zwłaszcza do balonów 
   szklanych 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op- 
racowania lekkiego i stabilnego kosza do ba- 
lonów szklanych. 
   Kosz ma pręty /7/ z drutu wygięte w 
kształcie litery U z odchylonymi na zewnątrz 
ramionami tworzącymi dno i boki kosza. Na prę- 
ty /7/ nałożone są kolejno sześciokątne obrę- 
cze z drutu /2/, /3/, /4/, /5/ i /6/ połączone 
z prętami /7/ w sposób trwały. Sześciokątna 
obręcz /1/ z nałożonymi uchwytami /8/ jest 
połączona z prętami /7/ przez owinięcie w 
pierścień końców prętów /7/, na zewnętrznej. 
Średnicy drutu tworzącego obręcz /1/. 
                 /4 zastrzeżenia/ 

4(51) B65G   Ul(21) 78424   22   86 10 16 
 
(75) Ufnalewski Mieczysław; Piaseczno 
 
(54) Korek do syfonu butelek napojów 
   gazowanych 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra- 
cowania prostej i szczelnej konstrukcji korka 
z dozownikiem do butelek z napojami gazowanymi. 

  

 
4(51) B65G   Ul(21) 78326   22   86 10 06 
   A47G 
 
(71) „Społem” CZSS, Zakład Produkcji i Usług 
   Technicznych, Koszalin 
(72) Wyka Adam 
 
(54) Regał piekarski 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op- 
racowania konstrukcji regału piekarskiego do 
transportu i sprzedaży pieczywa w sklepach 
samoobsługowych. 
   Regał według wzoru składa się z podstawy 
/1/ oraz stojaków /2/, wewnątrz których umiesz- 
czone są ukośne półki /3/ wyposażone w boczne 
ścianki /4/, przy czym górne zwieńczenie sto- 
jaków /2/ tworzy poziomą półkę /5/. Podstawa 
regału /l/ wyposażona jest w cztery kółka /6/, 
z których dwa są ruchome. Obok ruchomych 
kółek /6/ umieszczone są nóżki /7/, które pod- 
noszone są za pomocą linki /8/ poprzez układ 
dźwigni. Nóżki wyposażone są w mechanizm blo- 
kujący /9/, który składa się z mechanizmu za- 
padkowego, układu dźwigni /11/ i uchwytu ste- 
rującego.            /2 zastrzeżenia/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Korek ma korpus /l/ połączony z pompką po- 
wietrzną /2/, przy czym w korpusie /l/ umiesz- 
czony jest korek gwintowany /3/, współpracujący 
poprzez sprężynę /4/ z suwakiem /5/ mającym 
występ /6/, w którym osadzone jest ramię dźwig- 
ni /7/. W dolnej części korpusu /l/ znajduje 
się otwór /8/ o średnicy butelki, w którym 
umieszczona jest uszczelka /9/ z rurką /10/ 
oraz rurka połączona z korkiem w korpusie /l/ 
poprzez zawór zwrotny.      /2 zastrzeżenia/ 
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4(51) B65G   Ul(2l) 78489   22   86 10 27 
 
(71) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
   Zakład Urządzeń Gazowniczych „GAZOMET”, 
   Rawicz 
(72) Rak Rudolf 
 
(54) Regał przemysłowy 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op- 
racowania konstrukcji regału przemysłowego 
pozwalającego na racjonalne wykorzystanie 
przestrzeni przemysłowej z jednoczesnym swo- 
bodnym wyjmowaniem pojemników tub palet. 
   Regał składa się z odlewanych segmentów 
/l/ przystawionych do siebie i tworzących 
zestawy pionowe łączone ze sobą w dowolnych 
ilościach i odległościach w zależności od 
potrzeby. Segment /1/ zbudowany jest ze słup 
/2/, ramion półek /3/ i podstawy /4/. Na po- 
wierzchniach bocznych słupa /2/ znajdują się 
trzy pary otworów przelotowych /7/, a w pod- 
stawie dwa otwory przelotowe /8/. Ponadto 
na powierzchni tylnej /9/ słupa /2/ umiesz- 
czone są płytki /10/ z otworami przelotowymi 
/11/. Otwory /7, 8 i 11 / służą do umiesz- 
czania w nich elementów złącznych. 
                /3 zastrzeżenia/ 
 

zespół /16/ mechanizmów układacza kabli, sko- 
jarzony konstrukcyjnie z zespołem /18/ pomiaru 
długości kabla. Na konstrukcji wsporczej są 
zamocowane rolki poziome wewnętrzne /19/ i 
zewnętrzne prowadzące kabel. /5 zastrzeżeń/ 
 
 
 

 
4(51) B67C   Ul(21) 77129   22   86 04 21 
 
(75) Wołosz Jacek, Wołosz Zbigniew, Warszawa 
 
(54) Dozownik, zwłaszcza do płynnych przetworów 
   spożywczych rozprowadzanych w butelkach  
   z zakrętkami typu „Twist” lub podobnymi 
 
(57) Dozownik charakteryzuje się tym, że w zak- 
rętce /3/ zamocowane są na stałe zakrzywiona 
pod kątem prostym rurka /2/ oraz mieszek /l/, 
którego przestrzeń wewnętrzna połączona jest z 
atmosferą oraz poprzez otwór w zakrętce /3/ z 
wnętrzem butelki.        /1 zastrzeżenie/ 

 

 
 

 
4(51) B65H   Ul(21) 77361   22   86 05 16 
 
(71) Centrum Techniki Wytwarzania Przemysłu 
   Okrętowego „PROKOR” Przedsiębiorstwo 
   Projektowo-Technologiczne, Gdańsk-O1iwa 
(72) Buksiński Kazimierz, Stec Ryszard, 
   Grzelak Leszek, Kolenda Mirosław 
 
(54) Przewijarka do kabli i lin 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
opracowania konstrukcji bezpiecznej w obsłudze 
oraz wydajnej przewijarki do stosowania w maga- 
zynach i krajalniach kabli i lin o wysokim i 
niskim składowaniu bębnów na regałach ustawio- 
nych z obu stron drogi jazdy przewijarki. 
   Przewijarka składa się z przewijarki ob.- 
rotowej /l/ z rama obrotowe /4/ i wózka /2/ 
szynowego, samojezdnego, wyposażonego w ramę 
nośną /3/. Rama /3/ i /4/ jest połączona zes- 
połem /5/ mechanizmów obrotu o pionowej osi 
obrotu z blokada położenia mechanizmem /6/ 
blokady. Na ramie obrotowej /4/ jest osadzony 
zespół / mechanizmów przejmowania, unosze- 
nia i obrotu z zabierało om bębna oraz konstruk- 
cja wsporcza /15/, a na niej jest zamocowany 

4(51) B67D   Ul(21) 78215   22   86 09 16 
 
(71) „Społem” CZSS, Zakłady Wytwórcze 
   „Mazowszanka”, Warszawa  
(72) Biernacki Józef 
 
(54) Zespół podajnika butelek 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
zwiększenia trwałości konstrukcji zespołu po- 
dajnika butelek urządzenia rozlewniczego do 
napojów gazowanych. 
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   Zespół według wzoru składa się z rucho- 
mego cylindra /l/ i tłoka /2/ umocowanego 
na stałe do korpusu urządzenia. Cylinder 
/l/umieszczony jest w tulei prowadzącej 
/3/ i zakończony jest rozłączną stopką podają- 
cą /16/ przy czym na drugim jego końcu znajduje 
się zabierak /4/, na ramieniu którego przymo- 
cowana jest rolka prowadząca /6/. Zabierak /4/ 
połączony jest z cylindrem /l/ połączeniem 
gwintowym /7/ i zaciśnięty jest śrubami /8/. 
Pomiędzy tuleją prowadzącą /3/ a zabie- 
rakiem /4/ umieszczona jest tuleja dystansowa 
/5/ oraz pierścień /22/ z uszczelką /23/. 
Tłok /2/ z jednej strony wyposażony jest w 
czop /10/ z uszczelką profilowaną /11/, a z 
drugiej strony ma króciec /14/ z otworami na 
obwodzie /15/. Na końcówce króćca /14/ umiesz- 
czona jest płytka /25/ mocująca tłok /2/ do 
urządzenia rozlewniczego.   /3 zastrzeżenia/ 

 

 
 
 
 
 

DZIAŁ C 
CHEMIA I METALURGIA 

 
 

4(51) C01B   Ul(21) 77764   22   86 07 08 
 
(71) Biuro Studiów, Projektów i Realizacji 
   Inwestycji Przemysłu Nieorganicznego 
   „Biprokwas”, Gliwice 
(72) Gałażewski Andrzej, Kotowicz Bolesław, 
   Wolny Werner, Pawlyta Alojzy, Baranowski 
   Jan, Foltyn Tadeusz 
 
(54) Urządzenie do przesuwania aparatu 
   kontaktowego 
 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządze-
nie do przesuwania aparatu kontaktowego, sto- 
sowanego do przemiany SO2 w SO3 w wytwórniach 
kwasu siarkowego. 
Urządzenie według wzoru użytkowego ma w 
dwóch częściach jezdny tor /l i 6/, na których 
znajdują się rolkowe przesuwnice, a na nich 
spoczywa nośna rama /3/ wykonana ze skratowa- 
nych kształtowników /4/ tak, aby podporowe słu- 
py /5/ aparatu kontaktowego były usytuowane na 
osiach kształtowników /4/.    /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C02F   Ul(21) 77969   22   86 08 07 
 
(71) Techniczno-Ekonomiczna Spółdzielnia Pracy 
   „Ekspert”, Kraków; Instytut Fizyki 
   Jądrowej, Kraków 
(72) Szkatuła Antoni, Ratajczak Tadeusz, 
   Modrzewski Henryk, Piotrowski Tadeusz, 
   Biel Stanisław, Kocot Bronisław 
 
(54) Urządzenie do uzdatniania wody metodą 
   magnetohydrodynamiczną 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
zwiększenia skuteczności oddziaływania pola 
magnetycznego na uzdatnianą wodę. 
   Urządzenie według wzoru składające się z 
rurowego korpusu, w którym umieszczony jest 
pakiet magnetyczny zawierający osadzone na 
trzpieniu magnesy pierścieniowe przedzielone 
nabiegunnikami, przy czym pomiędzy korpusem 
a pakietem magnetycznym zachowana jest szcze- 
lina stanowiąca kanał przepływu wody, charak- 
teryzuje się tym, że zewnętrzna pobocznica 
pierścieniowych nabiegunników /5/ jest wklęsła, 
a ich średnica zewnętrzna mierzona w jakimkol- 
wiek przekroju poprzecznym jest większa od zew- 
nętrznej średnicy pierścieniowych magnesów /4/, 
zaś wysokość nabiegunników /5/ jest większa od 
wysokości magnesów /4/.      /1 zastrzeżenie/ 
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4(51) C02F   Ul(21) 78438   22   86 10 17 
 
(71) Bydgoskie Biuro Projektowo-Badawcze 
   Budownictwa Przemysłowego, Bydgoszcz 
(72) Zabłocki Lech, Bajak Andrzej 
 
(54) Pakiet osadnika wielostrumieniowego  
   poziomego 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
opracowania konstrukcji pakietu osadnika wie- 
lostrumieniowego poziomego, stosowanego do 
wypełniania komór osadnika w celu zintensyfi- 
kowania procesu sedymentacji zawiesin z wody 
lub ścieków nadającego się do tworzenia zes- 
tawów składających się z kilku pakietów. 
 

4(51) C21D   U1(21) 79189    22   87 01 21 
 
(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa „POLMAG”, 
   Centrum Mechanizacji Górnictwa „KOMAG”, 
   Gliwice 
(72) Muszyński Jan, Przybytniowski Wenancjusz, 
   Nocoń Ignacy, Barglik Jerzy, Kazimierz 
   Romuald, Sajdak Czesław 
 
(54) Urządzenie do indukcyjnego hartowania 
   wewnętrznej powierzchni elementu rurowego 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zmo- 
dyfikowania konstrukcji znanego urządzenia tak, 
aby możliwe było hartowanie wewnętrznej powierz- 
chni elementu rurowego, niezależnie od ukształć- 
towania jego powierzchni zewnętrznej. 
   Urządzenie charakteryzuje się tym, że in- 
dukcyjny wzbudnik /l/ zamocowany jest do nat- 
ryskiwacza, a w stojaku /3/ znajduje się za- 
silająco-chłodząca instalacja /4/ indukcyjnego 
wzbudnika /l/, przy czym natryskiwacz wyposa- 
żony jest w obwodowo na nim usytuowany oraz 
przestawnie osiowo osadzony pierścień /7/, two- 
rzący ze ścianką /8/ komorę /9/ oraz wypływowe 
szczeliny /11/ o nastawnym przekroju. 
                   /6 zastrzeżeń/ 
 
 

 

    
   Pakiet osadnika wielostrumieniowego po- 
ziomego charakteryzuje się tym, że ma rynny 
/1/ mocowane bezpośrednio do bocznych ścianek 
pionowych prętów /2/, przy czym zewnętrzne 
przewody pakietu wykonane są w formie połów- 
kowych rynien /3/ i stykają się z osłonowymi 
bocznymi ściankami /4/. /1 zastrzeżenie/ 

 

 
 
 

DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

4(51) D01G   Ul(21) 78452   22   86 10 20 
 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
   Przędzalnictwa Wełny „BEFAMATEX”, 
   Bielsko-Biała 
(72) Zabłocki Stanisław, Hebda Józef, Siuda 
   Fryderyk 
 
(54) Urządzenie napędowe do prac pomocniczych 
   w zgrzeblarni 
 
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowa- 
nia takiego urządzenia, które umożliwiałoby 
płynne regulację obrotów elementów roboczych, 
od zera do żądanej wielkości zarówno podczas 
rozruchu elementu roboczego jak i jego postoju. 
   Urządzenie ma podstawę na której osadzony 
jest silnik /2/ sprzężony z przekładnię pasową 
i obiegową /3/. W narożnikach podstawy są jezd- 
ne rolki /8/ oraz podpórki /9/ mocowane obro- 

towo w rurowych końcówkach transportowej ramki 
/7/. Urządzenie jest stosowane do napędu bębnów 
zgrzeblarek lub wałków roboczych przy nawijaniu 
obić elastycznych lub sztywnych. 
                 /3 zastrzeżenia/ 
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4(51) D01H   Ul(21) 78250   22   86 09 22 
 
(71) TSENTRALNY NAUCHNO-ISSLEDOVATELSKY 
   INSTITUT KHLOPCHATOBUMAZHNOI 
   PROMYSHLENNOSTI, Moskwa, SU 
 
(72) Ermilov Grigory A., Drozdov Nikolai A., 
   Angarov Ernst I., Vartanyan Arkady P. 
 
(54) Mechanizm skręcająco-formujący do 
   otrzymywania przędzy rdzeniowej 
 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest mecha- 
nizm skręcająco-formujący do otrzymywania 
przędzy rdzeniowej bezwrzecionowym sposobem 
przędzenia. 
   Mechanizm zawiera obracającą się tarczę 
perforowaną z kanałem osiowym do przepuszcze- 
nia nici rdzeniowej oraz element do dociska- 
nia do tej nici włókien, doprowadzanych w spo- 
sób ciągły do tarczy. Element do dociskania 
włókien, ma postać płytki /8/, osadzonej nieru- 
chomo w kanale osiowym /3/ wzdłuż średnicy  
względem tarczy /2/.       /4 zastrzeżenia/ 

 

 
 
 
 

DZIAŁ E 
BUDOWNICTWO: GÓRNICTWO: KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

 

4(51) E02D   Ul(211 77926   22   86 07 31 
 
(71) Biuro Studiów i Projektów Energetycznych 
   „Energoprojekt”, Poznań 
(72) Włodarczyk Wiesław, Chmielewski Zbyszko, 
   Marszałek Marian, Albrecht Romuald, 
   Skrzypczak Bogdan, Łańczak Władysław 
 
(54) Prefabrykowany fundament pod napęd 
   zasobnikowo-sprężynowy wyłączników 
   małoolejowych napowietrznych 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op- 
racowania fundamentu łatwego w montażu i przy- 
zwanego do różnych warunków terenowych. 

4(51) E04C   Ul(21) 78404   22   86 10 13 
 
(71) Pomorskie Przedsiębiorstwo Produkcji 
   Elementów Budowlanych „PREBUD”. Bydgoszcz 
(72) Kosowski Gerard, Niesobski Adam, Matysik 
   Jerzy, Piltz Ryszard 
 
(54) Płyta warstwowa ścienna 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra- 
cowania płyty warstwowej ściennej nie powodują- 
cej uszkodzeń krawędzi okładzin. Płyta charak- 
teryzuje się tym, że rama /l/ ma podcięcia /2/, 
w które wchodzą okładziny /3/, przy czym głębo- 
kość podcięcia /2/ jest większa od grubości 
okładziny /3/.           /1 zastrzeżenie/ 

  

 
   Prefabrykowany fundament pod napęd wy- 
łączników małoolejowych napowietrznych, skła- 
dający się z płyt prefabrykowanych, charakte- 
zuje się tym, że płyty prefabrykowane /2/ 
leżące w jednej płaszczyźnie i ułożone obok 
siebie dłuższymi bokami, znajdują się pomiędzy 
kształtownikami stalowymi poprzecznymi /3/, 
prostopadłymi do dłuższych boków płyt prefab- 
rykowanych /2/, leżącymi po obu ich stronach 
i skręconymi ze sobą śrubami /4/, przy czym 
pomiędzy kształtownikami stalowymi poprzecz- 
nymi /3/, a płytami prefabrykowanymi /2/ wbite 
są kliny drewniane /5/ usztywniające konstruk- 
cję fundamentu.          /1 zastrzeżenie/ 

 
 
 
 
 
 
 
4(51) E04F   Ul(21) 78978   22  86 12 19 
   F24F 
 
(71) Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakład 
   Budownictwa Górniczo-Hutniczego, Lublin 
(72) Dąbrowicz Hieronim, Formusiewicz 
   Eugeniusz, Śliwiński Stanisław 
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(54) Czerpnia ścienna 
 
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji czerpni skutecznie zabezpiecza- 
jącej instalację przed opadami atmosferycznymi, 
nie wymagającej spawania przy jej montażu. 
   Czerpnią ścienne stosowana jako element 
zakończający przewody wentylacyjne, ma złącza 
/4/ zakładkowe usytuowane na bokach obudowy 
/l/ oraz na krawędziach ścianek żaluzji /2/. 
                /1 zastrzeżenie/ 

4(51) E05G   Ul(21) 78210   22   86 09 15 
 
(71) Kombinat Metalurgiczny Huta im. Lenina, 
   Kraków  
(72) Ludomirski Artur, Ksieniewicz Bogdan 
 
(54) Przyrząd do zdejmowania z zawiasów drzwi 
   i okien 
 
(57) Przyrząd według wzoru użytkowego ma dwu- 
ramienną dźwignię /l/, której krótsze, wygięte 
ku górze ramię /4/ zaopatrzone jest w wyprofi- 
lowany zaczep /5/ o podstawie w kształcie kli- 
na/6/, a drugie ramię /7/ zakończone jest 
stopkę /8/, przy czym dwuramienna dźwignia /l/ 
wsparta jest na, rolce /2/ osadzonej na osi /3/. 
                  /1 zastrzeżenie/ 

  

4(51) E04O   Ul(21) 78520    22   86 10 30 
 
(71) Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno- 
   Drogowego Biłgoraj 
(72) Grzyb Ryszard, Buczek Stanisław 
 
(54) Szalunek ściany czołowej przepustu 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op- 
racowania konstrukcji szalunku ścianki czołowej 
przepustu, która zapewnia wielokrotność jego 
stosowania do przepustów o różnych średnicach. 

 
 
 
 
 
4(51) E21C   Ul(21) 78231    22   86 09 17 
 
(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa „Polmag” 
   Fabryka Maszyn Górniczych im. M. Nowotki 
   „Niwka”, Sosnowiec 
(72) Zabrzeski Tadeusz, Rogowski Włodzimierz, 
   Budna Janina 
 
(54) Urządzenie zabezpieczające przewód oponowy 
   maszyn samobieżnych 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie za- 
bezpieczenia przewodu oponowego górniczych ma- 
szyn samobieżnych przed zerwaniem lub wyrwa- 
niem ze skrzynki rozdzielczej. 

  

 
   Szalunek składający się z płyty przedniej, 
płyt bocznych i płyty tylnej, charakteryzuje 
się tym, że płyta przednia /l/ składa się z 
części górnej kapinosowej /2/ połączonej prze- 
gubowo z częścią dolną /3/, a płyta tylna /4/ 
zawiera wymienną wstawkę średnicową /5/ z wy- 
cięciem, umieszczoną suwliwie we wpustach /6/ 
przymocowanych do płyty tylnej /4/ symetrycz- 
nie względem osi pionowej szalunku. 
                /2 zastrzeżenia/ 

 
 
 
 
 
 
   Urządzenie charakteryzuje się tym, że wy- 
posażone jest w prowadnicę /2/, przez którą 
przeprowadzany, jest zasilający przewód oponowy 
/l/, a w podstawie /3/ prowadnicy /2/ znajduje 
się uszczelka /4/ zaciśnięta na przewodzie /1/ 
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i dociskana występem /5/ kołnierza /6/ moco- 
wanego śrubami /7/ do podstawy /3/ prowadnicy 
/2/. Do podstawy /3/ przyspawany jest zaczep 
/8/ współpracujący z dźwignią /17/ znanego 
awaryjnego wyłącznika /14/, Na prowadnicy /2/ 
zbudowana jest sprężyna /9/ opierająca się 
o tarczę /10/ z wspornikami /13/ mocowanymi 
do znanego awaryjnego wyłącznika /14/. 
                /2 zastrzeżenia/ 

dowy /2/, zaś w odgiętych końcach ramion kab- 
łąków /l/ osadzone są na stałe znane śruby /3/ 
z nakrętkami /4/, za pomocą których kabłąki /l/ 
połączone są między sobą łącznikiem dystanso- 
wym /5/ opierającym się swymi końcami na po- 
wierzchniach kołnierzy profili łuków obudowy 
dwóch sąsiednich odrzwi.     /1 zastrzeżenie/ 

 
 
 
4 51 E21D  Al 21 78301   22   86 09 30 
 
 71  Gwarectwo Budownictwa Górniczego – 
   Zakład Robót Górniczych, Łęczna 
 72  Ciania Zygmunt, Świątkowski Waldemar, 
   Prasow Lechisław 
 
 54  Rozpora chodnikowej obudowy górniczej 
 
 57  Przedmiotem wzoru użytkowego jest roz- 
pora chodnikowej obudowy górniczej, przezna- 
czona do wzajemnego stabilizowania odrzwi. 
   Rozpora chodnikowej obudowy górniczej, 
złożona z kabłąków i elementów złącznych, cha- 
rakteryzuje się tym, że kabłąki /l/ wykonane 
są z płaskownika wygiętego w kształcie litery 
z odgiętymi na zewnętrz końcami ramion i 
mają głębokość nieco mniejszą od krotności 
wysokości kołnierza profilu kształtownika obu- 

4 51 E21D  Al 21 78302   22   86 09 30 
 
 71  Gwarectwo Budownictwa Górniczego, Zakład 
   Robót Górniczych, Łęczna 
 72  Ciania Zygmunt, Świątkowski Waldemar, 
   Prasow Lechisław 
 
 54  Rozpora chodnikowej obudowy górniczej 
 
 57  Przedmiotem wzoru użytkowego jest rozpora 
chodnikowej obudowy górniczej, przeznaczona do 
wzajemnego stabilizowania odrzwi. 
   Rozpora chodnikowej obudowy górniczej, 
złożona z kabłąków i elementów złącznych, cha- 
rakteryzuje się tym, że kabłąki /1/ połączone 
są między sobą łącznikiem dystansowym /2/, opie- 
rającym się swymi końcami na powierzchniach 
kołnierzy profili łuków obudowy /3/ dwóch są- 
siednich odrzwi, przy czym szerokość oparcia 
końca łącznika jest większa od połowy szerokości 
kołnierza profilu łuku obudowy /3/. 
                  /1 zastrzeżenie/ 

  

 
 
 

DZIAŁ F 
 

MECHANIKA: OŚWIETLENIE: OGRZEWANIE: UZBROJENIE: TECHNIKA MINERSKA 
 

4 51 F02N   Ul 21 79328   22   87 01 29 
 
 71  Kombinat Państwowych Przedsiębiorstw 
   Ogrodniczych, Owińska 
 72  Kaczmarek Stanisław, Olender Michał, 
   Korta Romuald 
 
 54  Podgrzewacz do nagrzewania zimnego 
   silnika spalinowego przed rozruchem 
 
 57  Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op- 
racowania konstrukcji łatwego w obsłudze urzą- 
dzenia do podgrzewania silnika spalinowego 
przed rozruchem. 
   Podgrzewacz charakteryzuje się tym, że 
ma cylindryczny pojemnik /1/ z króćcami /2/ 
odpływu i dopływu, w dennicy którego osadzone 
jest gniazdo /3/ osadcze dla grzejnika elek- 
trycznego /4/. Pojemnik /l/ ma izolację ter- 
miczną /5/ i otulinę zewnętrzną /6/, a złącze 
grzejnika i kabla /8/ zabezpieczone jest osło- 
ną /7/.              /1 zastrzeżenie/ 
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4(51) F04D   Ul(21) 78095    22  86 08 27 
 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
   Przemysłu Betonów „CEBET”, Warszawa 
(72) Santkiewicz Zbigniew 
 
(54) Szkielet wirnika z wykładziną ochronną 
   do pompy wirowej 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op- 
racowania konstrukcji szkieletu wirnika umoż- 
liwiającej równomierne zużycie wykładziny 
ochronnej. 
   Szkielet wirnika charakteryzuje się tym, 
że na zewnętrznych, pionowych powierzchniach 
łopatek /2/.wykonane są ukośne wcięcia pochy- 
lone pod kątem /α/ ≈ 45º w stosunku do płasz- 
czyzny tarczy /l/, a wysokość tego wcięcia 
/a/ uzależniona jest od wysokości /L/ łopatek 
/2/ i zawiera się w przedziale 1/3L ÷ L. 
                 /1 zastrzeżenie/ 

do tylnej powierzchni /6/ przymocowane są 
króćce /7/. Wkład wodny /l/ wsparty jest na 
blasze podłogi komory popielnika /2/ i przymo- 
cowany dodatkowo do ściany tylnej kuchni /3/. 
                 /1 zastrzeżenie/ 
 
 
 
4(51) F24D   Ul(21) 78476   22   86 10 24 
 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Mańkowski Stanisław, Wciślik Edmund, 
   Wiszniewski Andrzej 
 
(54) Gazowy kocioł ogrzewania wodnego 
 
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji takiego kotła, który w stosunku do 
istniejących rozwiązań odznaczałby się mniejszą 
materiałochłonnością, prostszą technologią wy- 
konania oraz wyższą sprawnością cieplną. 

  

4(51) F24B    Ul(21) 78432   22  86 10 16 
 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
   Wyrobów Metalowych „POLMETAL”,.Kraków 
(72) Domin Barbara, Kosmala Leszek, Zabiegaj 
   Bolesław, Litak Stanisław. 
 
(54) Kuchnia węglowa z wkładem wodnym 
 
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie wyeliminowa- 
nia stosowania kształtek szamotowych oroz zap- 
rawy szamotowej na tylnej ścianie komory pale- 
niskowej kuchni. 
   Kuchnia węglowa ma wkład wodny /1/ w 
kształcie litery „L”, którego zewnętrzna po- 
wierzchnia /5/ osłonięta jest izolacją /4/, a 
 

   Gazowy kocioł ogrzewania wodnego zawiera- 
jący spalinowo-wodny wymiennik ciepła oraz zes 
pół palników eżekcyjno-dyfuzyjnych charaktery- 
zuje się tym, że spalinowo-wodny wymiennik 
ciepła ma postać prostopadłościanu /1/ otwar- 
tego od dołu i góry o podwójnych ścianach. 
Między wewnętrznymi ściankami prostopadłościa- 
nu /l/ znajduje się szereg pionowych paneli /2/. 
Boczne ściany paneli /2/ wyposażone są w żebra 
/3/ w postaci płaskowników usytuowanych wzdłuż 
kierunku przepływu spalin. Żebra /3/ ponacinane 
są poprzecznie i poodginane. Nad panelami /2/ 
znajduje się pozioma przegroda dławiąca /19/ 
o regulowanej wysokości położenia. W komorze 
paleniskowej /6/ pod panelami /2/ znajduje się 
zespół palników.         /2 zastrzeżenia/ 
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4(51) F24D   Ul(21) 78550   22   86 11 05 
   F23G 
 
(71) Biuro Studiów i Projektów Przemysłu 
   Drzewnego, Warszawa, Zakłady Metalowo- 
   Odlewnicze, Rumia-Janowo 
(72) Kalinowski Cezariusz, Romański Tadeusz, 
   Wernerowski Stefan 
 
(54) Kocioł grzewczy do spalania odpadów 
   drzewnych 
 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest kocioł 
grzewczy o konstrukcji skrzyniowej, przezna- 
czony do spalania odpadów drzewnych. 
   Kocioł grzewczy wyposażony w zasobnik 
odpadów i wentylator, charakteryzuje się tym, 
że ma ruszt /3/ stały, pochylony, dwuspadowy 
oraz przenośnik ślimakowy /4/, przechodzący 
przez przestrzeń wodną kotła /l/ i służący 
do podawania paliwa.      /1 zastrzeżenie/ 

 

 
 
 
 
 
 

DZIAŁ G 
 

F I Z Y K A  

4(51) G01B   Ul(21) 78236   22   86 09 18 
 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Meblarstwa, 
   Poznań, Akademia Rolnicza, Poznań 
(72) Kień Wojciech, Kortylewski Bolesław, 
   Miński Kazimierz, Borowicz Edward 
 
(54) Przyrząd do sprawdzania wymiarów 
   liniowych zewnętrznych 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op- 
racowania przyrządu, który umożliwia spraw- 
dzenia wszelkich wymiarów liniowych zewnętrz- 
nych wyznaczanych zarówno płaszczyznami wza- 
jemnie równoległymi jak i nierównoległymi. 
   Przyrząd do sprawdzania wymiarów linio- 
wych zewnętrznych, na którego rurowym korpusie 
osadzone są nastawnie szczęki z powierzchniami 
bazową i mierniczą, charakteryzuje się tym, że 
w szczęce /3/ na mocowaną nastawnie płytkę /6/, 

której płaska powierzchnia /7/ stanowi jedną 
powierzchnię bazową a szczęka /4/ ma zaokrąg- 
loną dolną powierzchnie /24/, na której usytu- 
owana jest druga powierzchnia bazowa a ponadto 
w szczęce /3/ osadzona jest tuleja /14/ z 
umiesz- 
czonym w niej suwliwie i. mimośrodowo trzpieniem 
/17/, którego czołowe powierzchnie /27/ i /28/ 
o różnej średnicy stanowią powierzchnie mierni- 
cze.                /2 zastrzeżenia/ 
 
 
 
 
4(51) G01B   Ul(21) 78237   22   86 09 18 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Meblarstwa, 
   Poznań; Akademia Rolnicza, Poznań 
(72) Kień Wojciech, Kortylewski Bolesław, 
   Miński Kazimierz 
 

 (54) Przyrząd do sprawdzania wymiarów liniowych 
   wewnętrznych 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra- 
cowania przyrządu, który pozwala na poszerza- 
nie zakresu pomiarowego oraz umożliwia sprawdze- 
nie wymiaru w dowolnym miejscu przedmiotu. 
   Przyrząd do sprawdzania wymiarów liniowych 
wewnętrznych w postaci rurowego korpusu, na któ- 
rego jednym końcu osadzona jest nastawnie koń- 
cówka bazowa z kulistą powierzchnią bazową a na 
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drugim końcu jest osadzony trwale trzpień po- 
łączony z tuleją o ustalanym położeniu, w 
którą wkręcona jest nastawna końcówka pomiaro- 
wa z kulistą, powierzchnią pomiarową, charakter- 
ryzuje się tym, że końcówka bazowa /6/ z ku- 
listą powierzchnią bazową /8/ osadzona jest w ' 
szczęce /3/, zaś końcówka pomiarowa /18/ z 
powierzchnią pomiarową /19/ poprzez tuleję 
/16/ o ustalanym położeniu i połączony z nią 
trzpień /12/ osadzony jest w szczęce /4/ przy 
czym szczęki /3/ i /4/ osadzone są na rurowym 
korpusie /1/ nastawnie i blokowane w żądanym 
położeniu.            /1 zastrzeżenie/ 
 
 
4(51) G01B   Ul(21) 78238   22   86 09 18 
 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Meblarstwa, 

dzonymi nastawnie szczękami, w których usytu- 
owane są powierzchnie bazowa i miernicza, cha- 
rakteryzuje się tym, że nastawna powierzchnia 
bazowa usytuowana jest na czołowej powierzchni 
/8/ końcówki bazowej /7/, osadzonej w szczęce 
/4/, zaś szczęka /5/ ma trójramienny korpus, 
na którego ramionach skrajnych /12/ i /13/, 
równoległych względem siebie osadzone są .współ- 
osiowo i suwliwie końcówka pomiarowa /22/ z 
powierzchnią czołową /23/ i trzpień /25/, na 
którego nagwintowanej części /24/ osadzony jest 
pierścień /27/, którego walcowa powierzchnia 
/28/ ze ścięciem /29/ współpracuje z powierzch- 
niami mierniczymi /18/ i /19/ kowadełek /14/ i 
/15/ osadzonych w skrajnych ramionach /12/ i 
/13/ pomiędzy końcówką /22/ lub trzpieniem /25/ 
a ramieniem środkowym /11/ szczęki /5/. 
                  /4 zastrzeżenia/ 

   Poznań; Akademia Rolnicza, Poznań 
(72) Kień Wojciech, Kortylewski Bolesław, 
   Miński Kazimierz 
 
(54) Oprzyrządowanie przyrządów do sprawdzania 
   wymiarów 
 
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania 
oprzyrządowania, które pozwala na używanie 
znanych przyrządów dwugranicznych w każdej 
dowolnej sytuacji pomiarowej dla wymiarów li- 
niowych zewnętrznych i wymiarów położenia ot- 
worów. 
   Oprzyrządowanie przyrządów do sprawdzania 
wymiarów mające postać płyty, na której w pod- 
łużnych rowkach osadzone są nastawnie elementy 
ustalający i dociskowy charakteryzuje się tym, 
że na płycie /1/ ma usytuowane naprzeciwległe 
dwie listwy /5/ i /13/ z prowadnicami /7/ i 
/14/, do których są przymocowane: element . 
ustalający /8/ i element dociskowy /16/ ze 
sprężynami /15/ z tym, że górne części element- 
tów /8/ i /16/ mają płaskie pionowe ściany /9/ 
i /17/ a ponadto na płycie /1/ pomiędzy ele- 
mentem ustalającym /a/ a elementem dociskowym 
/16/ umocowany jest boczny element ustalający 
/21/.               /1 zastrzeżenie/ 

 

4(51) GO1B   Ul(21) 78240   22   86 09 18 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Meblarstwa,  
   Poznań, Akademia Rolnicza Poznań 
(72) Kień Wojciech, Borowicz Edward, Miński 
   Kazimierz, Szymański Marek 
 
(54) Przyrząd do sprawdzania wymiarów liniowych 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra- 
cowania przyrządu, który umożliwia łatwe, i dok- 
ładne dwugraniczne sprawdzenia wymiaru linio- 
wego zawartego pomiędzy wzajemnie nierównoleg- 
łymi powierzchniami. 

  

 
4(51) GOlB  Ul(21) 78239   22   86 09 18 
 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Meblarstwa, 
   Poznań; Akademia Rolnicza, Poznań 
(72) Kień Wojciech, Kortylewski Bolesław, 
   Miński Kazimierz 
 
(54) Przyrząd do sprawdzania wymiarów liniowych 
   wewnętrznych 
 
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania 
przyrządu który umożliwia sprawdzanie wymia- 
rów w dużym zakresie. 
   Przyrząd do sprawdzania wymiarów linio- 
wych wewnętrznych mający rurowy korpus z osa- 

 
 
 
   Przyrząd do sprawdzania wymiarów liniowych 
mający trójramienny korpus, na którego ramionach 
usytuowane są nastawne powierzchnie bazowa i 
miernicza, charakteryzuje się tym, że na sąsia- 
dujących ramionach /1/ i /3/ ma usytuowaną sta- 
łą powierzchnię bazową /4/ i nastawną powierz- 
chnię bazową /6/ zaś w ramieniu /2/ ma tuleję 
/10/, w której osadzony jest suwliwie i mimośro- 
dowo sworzeń /11/ zakończony walcową końcówką 
/12/ o średnicy mniejszej od średnicy sworznia 
/11/ przy czym połowa różnicy średnic sworznia 
/11/ i końcówki /12/ odpowiada wartości tole- 
rancji sprawdzanego wymiaru.   /4 zastrzeżenia/ 
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4(51) GO1B  Ul(21) 78241    22   36 09 18 
 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, Poznań; 
   Akademia Rolnicza, Poznań 
(72) Kień Wojciech, Kortylewski Bolesław, 
   Miński Kazimierz, Borowicz Edward 
 
(54) Przyrząd do sprawdzania wymiarów 
   liniowych 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op- 
racowania przyrządu, który umożliwia łatwe 
dwugraniczne sprawdzanie wymiaru ścięcia za- 
wartego pomiędzy dwoma ramionami kąta. 
   Przyrząd do sprawdzania wymiarów linio- 
wych mający rurowy korpus, na którym osadzone 
są nastawne szczęki z nastawnymi powierzch- 
niami bazową i mierniczą charakteryzuje się 
tym, że w szczękach /3/ i /4/ osadzone są 
współosiowo tuleje /14/ z umieszczonymi w nich 
suwliwie i mimośrodowo trzpieniami /17/, któ- 
rych czołowe powierzchnie /27/ i /28/ o różnej 
średnicy stanowią powierzchnie miernicze a po- 
nadto w szczęce /3/ umocowana jest nastawnie 
płytka /6/, której płaska powierzchnia stanowi 
jedną powierzchnię bazową zaś szczęka /4/ ma 
zaokrągloną dolną powierzchnię /24/, na któ- 
rej usytuowana jest druga powierzchnia bazowa 
przyrządu.           /3 zastrzeżenia/ 

/6/, uszczelka dławikowa dolna /10/ nasunięta 
na elektrodę /7/, opierająca się o ściankę 
oporową /9/ i połączony z elektrodą /7/ zacisk 
tulejkowy /11/, oraz uszczelka dławikowa górna 
/12/ nasunięta na izolowany, poleczony z tu- 
lejką /11/ przewód /1/, opierająca się o zacisk 
tulejkowy /11/ i dociskający całość do ścianki 
oporowej /9/ poprzez podkładkę /13/ wkręcony w 
gwint /14/ dławik /2/.     /1 zastrzeżenie/ 
 

 

4(51) G01L  Ul(21) 78280   22   86 09 26 
 
(71) Kujawska Fabryka Manometrów „MERA-KFM”, 
   Włocławek 
(72) Chwalisz Wiesław, Gostyński Henryk 
 
(54) Zespół ciśnieniomierza 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie up- 
roszczenia konstrukcji zespołu ciśnieniomierza. 

 
4(5l) G01F   Ul(21) 78282   22   86 09 26 
 
(71) Zakłady Automatyki Chemicznej „Metalchem”, 
   Gliwice 
(72) Domański Włodzimierz, Tomczyk Jerzy, 
   Kusz Krzysztof 
 
(54) Konduktancyjny czujnik poziomu cieczy 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op- 
racowania prostej konstrukcji czujnika o zwięk- 
szonej niezawodności działania. 
   Konduktancyjny czujnik poziomu cieczy sta- 
nowi korpus /3/ o kształcie zbliżonym do walca, 
wykonany z jednolitego tworzywa izolacyjnego, 
wewnątrz którego jest wykonany stopniowany 
otwór przelotowy zakończony z jednej strony 
częścią cylindryczną ograniczoną ścianką opo- 
rową /9/ i gwintem /14/, a z drugiej strony 
zakończony jest podzieloną wzdłużnymi szczeli- 
nami /4/ wnęką cylindryczną /5/, ograniczoną 
dnem /8/ z rurowo-stożkowym wypustem izolacyj- 
nym /6/. W części cylindrycznej, ograniczonej 
cianką oporową /9/ i gwintem /14/, umieszczo- 
na jest elektroda wewnętrzna /7/, przechodząca 
na drugą stronę stopniowanego otworu poza ko- 
niec rurowo-stożkowego wypustu izolacyjnego 
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Zespół ciśnieniomierza charakteryzuje 
się tym, że króciec /3/ ma przy zewnętrznym 
końcu pierścieniowy kanałek /6/, w którym 
jest osadzona pierścieniowa uszczelka /7/, 
korzystnie gumowa, mająca wewnętrzną średnicę 
/8/ mniejszą od wewnętrznej średnicy pierście- 
niowego kanałka/6/, a zewnętrzną średnicę/9/ 
większą od średnicy cylindrycznego otworu /10/ 
nakrętki /4/.          /1 zastrzeżenie/ 
 
 
4(51) G01M  Ul(21) 78273    22   86 09 26 
 

/9/ śrubami. Część górna komory jest obracana 
względem dolnej wokół trzpienia /10/ stanowią- 
cego oś obrotu. W pierścieniu dolnym komory 
/6/ znajduje się poszerzone gniazdo trzpienia 
/11/ dla sprężyny dociskowej /12/, zabezpie- 
czonej podkładką /13/ i nakrętką /14/. W pod- 
stawie komory psychrometru /15/ zamocowany 
jest trójpozycyjny przełącznik /16/. Pozycja 
przełącznika ustalana jest gałką przełącznika 
/17/, W podstawie komory psychrometru znajduje 
się również wskaźnik przepływu prądu /18/ oraz 
pojemnik na baterie /19/.    /1 zastrzeżenie/ 

(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin 
(72) Bednarski Leszek, Kukliński Marian 
 
(54) Basen do prób urządzeń podwodnych 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op- 
racowania łatwej w wykonaniu, rozbieralnej 
konstrukcji basenu do prób urządzeń podwodnych 
umożliwiającego zmianę początkowych jego gaba- 
rytów. 
   Basen składa się z trzech zbiorników /l, 
2, 3/ usytuowanych nad poziomem gruntu. Zbior- 
nik płytki /l/ łączy się progiem ze zbiorni- 
kiem średniogłębokim /2/, w rogu którego usy- 
tuowany jest zbiornik głęboki /3/. Zbiorniki 
mają kształt prostopadłościanów. W dnie zbior- 
nika średniogłębokiego /2/ i głębokiego /3/ 
wykonane są klapy spustowe /5 i 6/. W jednej, 
bocznej ściance zbiornika głębokiego /3/ wyko- 
nane są wzierniki /4/, zaś w drugiej ściance- 
furta /8/. Zbiorniki /l, 2, 3/ wykonane są 
jako cienkościenne z blachy i wsparte na pa- 
lach /7/.           /1 zastrzeżenie/ 

 

4(51) GOlN   Ul(21) 78283    22   86 09 27 
 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
   Przemysłu Bawełnianego, Łódź  
(72) Sobczak Halina, Marczak Jan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4(51) GOlN    Ul 21 77710   22  86 07 01 
 

(71) Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja, 
   Kraków 

 
(54) Uchwyt zrywarki do badania włókienniczych 
   półproduktów prządzenia 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie za- 
pewnienia prawidłowego zamocowania półprodukt- 
tów przędzenia w czasie badań metrologicznych 
na zrywarce. 
   Uchwyt zrywarki do badania włókienniczych 
półproduktów przędzenia ma tylną szczękę /l/ 
i przednią szczękę /2/ usytuowane prostopadle 
do kształtowego łącznika /12/ i wzajemnie po- 
łączone zawiasowym połączeniem /4, 5, 6/. 
Kształtowy łącznik /17/ jest połączony rozłącz- 
nie z tylną szczęką /l/ kątowymi łącznikami 
/15/. Uchwyt wykonany jest z lekkiego materiału. 
W wycięciu /9/ tylnej szczęki /l/ zamocowana 
jest wahliwa śruba /11/, przechodząca przez wy- 
cięcie /13/ przedniej szczęki /2/, na której 
jest nakrętka /12/.         /5 zastrzeżeń/ 

(72) Boroń Krzysztof 
 

(54) Psychrometr do pomiaru potencjału wodnego 
   gleb i roślin 
 

(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji psychrometru umożliwiającego okreś- 
lenie faktycznego stanu wodnego gleb i roślin. 
   Psychrometr ma termoelement /l/ zamocowany 
w teflonowym walcu /2/ na wcisk przy pomocy 
drutów mocujących /3/. Do drutów mocujących  
przylutowany jest przewód miedziany /4/ dopro- 
wadzony do przełącznika /16/, Badane próbki 
wkładane są do pojemnika /5/, lub przy pomiarze 
nieniszczącym liść układany jest na pierście- 
niu dolnym komory /6/ i zamykany częścią górną 
komory /8/. Szczelność części górnej komory 
zapewnia uszczelka gumowa /7/. Część górna ko- 
mory psychrometru składa się z trzech aluminio- 
wych pierścieni skręconych razem gwintowanym 
trzpieniem /10/ i połączone z rączką z pleksi 
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4(51) G05D   Ul(21) 78270    22   86 09 24 
 
(71) Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego 
   „PZL-Mielec”, Mielec 
(72) Kochman Adam, Nowiński Józef 
 
(54) Regulator odśrodkowy z automatycznym 
   urządzeniem rozruchowym 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
konstruowania regulatora odśrodkowego z auto- 
matycznym urządzeniem rozruchowym przystosowa- 
nego do konstrukcji regulatorów typu R2 i R4. 
   Regulator ma prowadnicę /1/, połączoną z 
jednoramienną dźwignią /2/. Dźwignia /2/ ma  
wkręt regulacyjny /8/, poddany działaniu sprę- 
żyny /9/, ustalający położenie /b/ i b1/ za- 
padki /3/ blokującej zderzak /a/. 
                 /4 zastrzeżenia/ 

 

 
 
 
 

DZIAŁ H 
 

ELEKTROTECHNIKA 
 
4(51) H02B   Ul(21) 70198   22   86 09 12 
 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
   Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w 
   Budownictwie „Elektromontaż”, Warszawa 
(72) Florek Kazimierz, Gozdalik Krzysztof, 
   Lipski Zygmunt, Strafnel Stanisław 
 
(54) Zawiasa dociskowa 
 
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania 
zawiasy o konstrukcji pozwalającej na dwukrot- 
ne zmniejszenie ilości stosowanych dotychczas 
zamków dociskowych oraz na podwyższenie ja- 
kości uszczelnienia obudów ęlektroenergetycz- 
nych urządzeń rozdzielczych i sterowniczych. 

4(51) H05B   Ul(21) 78072   22   86 08 22 
   F27D 
 
(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Sołtan Stanisław, Doliński Adam, 
   Owczarek Andrzej 
 
(54) Zwieracz oporowych, zasilanych trójfazowo 
   elementów grzejnych, zwłaszcza taśmowych 
   dla wysokotemperaturowych pieców do 
   obróbki cieplnej 
 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra- 
cowania zwieracza o sztywnej i lekkiej kons- 
trukcji, umożliwiającej proste łączenie z nim 
elementów oporowych oraz ich rozłączanie. 

  

 
 
 
 
 
 
 
   Zwieracz według wzoru użytkowego utworzo- 
ny z dwóch kształtowników /l/ o kołowych prze- 
krojach poprzecznych, usytuowanych w odstępie, 
jeden nad drugim i połączonych ze sobą za po- 
mocą kształtek dystansowych /2/, rozmieszczo- 
nych równomiernie w tym odstępie i przyspawa- 
nych do kształtowników /l/. Między obydwa 
kształtowniki /l/ jest wprowadzony rozcięty 
pierścień rozprężny /3/ o kołowym przekroju 
poprzecznym, o zewnętrznej średnicy mniejszej 
od średnicy podziałowej kształtowników /l/ i 
większej od ich średnicy wewnętrznej. 
                /1 zastrzeżenie/ 

    
 
   Część stała /1/ zawiasy ma, zaopatrzony 
we wkręty regulacyjne /1b/, element oporowy 
/1a/ łączący oba jej ramiona, zaś część ruchoma 
/2/ występ dociskowy /2b/ z krzywizną /2c/ w 
kształcie spirali od strony konstrukcji obudowy 
/4/.               /1 zastrzeżenie/ 
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Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków opublikowanych BUP Nr 16/1987 

 
 

 
 

Nr zgłoszenia Int. Cl Strona  Nr zgłoszenia Int. Cl Strona 

1 2 3 1 2 3 

253245 C07H 19 256318 E21D 25 

253722 B28B  9 256729 E21F  6 

253904 B01D  3 256749 G01M 33 

254568 B07B  5 256753 H03N 48 

254666 O97D 18 256756 G01R 34 

255027 C08O 21 256773 E21F 26 

255430 G01N 34 256776 H02M 44 

255584 E04H 23 256777 H05K 49 

255871 G09F 38 256780 G01S 36 

256139 F02N 27 256884 H02J 42 

256456 CO2F 16 256813 B23B  7 

256473 E06B 24 256814 G01K 33 

256484 CO8C 21 256815 G01H 32 

256498 CO4D 17 256818 G01F 31 

256499 CO4B 17 256819 G01F 32 

256511 B23K  7 256827 G01N 26 

256527 CO4B 17 256836 G07F 19 

256531 E04C 23 256839 F23D 29 

256533 CO8L 21 256841 G01B 30 

256555 C08F 21 256847 B02C  5 

256577 B60Q 10 2568 4 B02G 39 

256591 E21B 24 256865 H02G 40 

256593 B61L 11 256866 R02G 40 

256594 FO2M 27 256887 B24B  8 

256598 G11B 38 256895 E21C 24 

256601 B25J  9 256909 B29F  9 

256603 G03L 33 256918 B29D  9 

256604 H02H 42 256922 H02M 44 

256606 H03G 46 256923 H02M 44 

256613 H03B 45 256925 H01L 39 

256616 G01B 30 256927 C09K 22 

256617 H02K 43 256947 F27D 30 

256618 H02K 43 256956 H02G 41 

256630 HO4B 47 256959 G01K 33 

256644 G01C 31 256972 E04B 23 

256655 H01P 39 257006 E21F 26 

256665 H02M 43 257017 B01J  4 

256668 H03F 46 257023 G06F 37 

256669 H04B 47 257026 B65G 12 

256673 B23P  8 257028 B61F 11 

256682 E21B 24 257029 G01R 35 

256683 G01V 36 257033 B61B 10 

256685 B21D  5 257034 H01B 11 

256693 B23K  8 257039 H03K 47 

256702 B23B  7 257046 F61B 11 

256707 F16B 28 257047 B22D  6 
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Nr zgłoszenia Int. Cl Strona  Nr zgłoszenia Int. Cl Strona 

1 2 3 1 2 3 

257060 C01R 35 257366 C01G 16 

257088 G05F 37 257369 B65G 13 

257090 H02P 44 257372 C02F 16 

257091 G05B 37 257373 C02F 17 

257094 H03K 47 257374 C02F 17 

257096 H01F 39 257382 B66F 15 

257097 H05B 49 257438 C07D 18 

257108 G01R 35 257513 G01B 31 

257109 G01R 36 258062 C23F 22 

257110 H03B 45 258584 B65D 12 

257111 B66F 14 258981 A23C  2 

257112 E21D 25 259535 CO7H 20 

257115 B02C  5 259837 C07D 18 

257129 A01F  1 260521 B22F  6 

257130 A01F  2 260522 B01J  4 

257143 F23Q 29  260548 C08C 20 

257152 H02H 42  260656 G03C 37 

257157 H03B 45  260804 C07H 20 

257188 H02J 42  261021 G01N 34 

257189 G01R 36  261049 F04D 28 

257194 B65G 13  261153 F16B 28 

257198 H04R 48  261161 A01B  1 

257199 H02G 41  261162 F16D 28 

257216 B66C 14  261266 B65G 13 

257221 B66F 15  261273 C07K 20 

257228 G06H 38  261362 E21D 25 

257236 G01F 32  261801 A61K  2 

257258 D03D 22  261802 A61K  2 

257340 B01F  3  261609 F02C 27 

257343 B66C 14  261872 C05D 18 

257347 F23L 29  261911 E21C 25 

257349 B01D  3  262481 B60B 10 

257365 C01G 16  263136 B61L 12 
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Nr zgłoszenia Int. Cl Strona  Nr zgłoszenia Int. Cl Strona 

1 2 3 1 2 3 

75816 B60R 58 78283 O01N 72 

76556 B07B 53 78284 A43B 50 

77129 B67C 62 78297 B21D 54 

77464 B62B 59 78301 E21D 67 

77710 G01N 72 78302 E21D 67 

77764 C01B 63 78326 B65G 61 

77926 E02D 65 78359 B23K 56 

77959 B23K 56 78360 A61F 51 

77969 C02F 63 78370 B23K 57 

77975 B05B 52 78377 B65D 61 

78004 B62B 59 78384 B05B 53 

78068 B05B 52 78387 B22D 54 

78072 H05B 73 78390 B01L 51 

78092 B62D 59 78404 E04C 65 

78095 F04D 68 78426 B65G 61 

78198 H02B 73  78426 B62D 60 

78204 B23B 55  78432 F24B 68 

78205 B30B 58  78438 C02F 64 

78210 E05G 66  78452 D01G 64 

78215 B67D 62  78453 B23K 57 

78223 B23G 56  78461 B23K 57 

78231 E21C 66  78466 B23C 56 

78236 G01B 69  78476 F24D 68 

78237 G01B 69  78485 B03B 51 

78238 G01B 70  78487 B05C 53 

78239 G01B 70  78489 B65G 62 

78240 G01B 70  78509 B28B 58 

78241 G01B 71  78520 E04G 66 

78250 D01H 65  78550 F24D 69 

78253 B65D 60  78883 A47L 50 

78267 B23B 55  78978 E04F 65 

78270 G05D 73  79056 B08B 54 

78273 G01M 72  79100 B23B 55 

78278 B26B 58  79189 C21D 64 

78280 G01L 71  79328 F02N 67 

78282 G01F 71  79423 A46B 50 
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Cyfrowe kody identyfikujące i kody rodzaju dokumentu, 
które poprzedzają informacje o ogłaszanych zgłosze- 

niach wynalazków i wzorów użytkowych. 
 
 
 
 
        Kody rodzaju dokumentu 
 

A1 - ogłoszenie zgłoszenia o patent 

A2 -  ״  ״  ״    tymczasowy 

A3 -  ״  ״  ״    dodatkowy 

A4 -  ״  ״  ״    tymczasowy dodatkowy 

U1 -  ״  ״    o prawo ochronne    

U3 -  ״  ״  ״  ״ dodatkowe 
 
 
 
 

INID – kody 
 
 
/21/ - nr zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego 

/22/ - data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego 

/30/ - pierwszeństwo /data, kod kraju, nr wcześniejszego 

     zgłoszenia/ 

/51/ - symbol międzynarodowej klasyfikacji patentowej; 

     cyfra przed kodem /51/ oznacza kolejną edycję MKP 

/54/ - tytuł wynalazku 

/57/ - skrót opisu wynalazku 

/61/ - nr zgłoszenia głównego lub patentu głównego, 

     patentu tymczasowego głównego lub głównego prawa 

     ochronnego 

/71/ - nazwa zgłaszającego który nie jest twórcą wynalazku 

     lub wzoru użytkowego 

/72/ - nazwisko i imię twórcy/ów/ wynalazku lub wzoru użytkowego 

/75/ - nazwisko i imię twórcy/ów wynalazku lub wzoru  

użytkowego który jest zarazem zgłaszającym. 

 
 


