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Urzod Patentowy PRL - na podatawie art. 34 i art. 82 ustawy z dni<j 19 paździer¬
nika 1973 r. o wynalazczości /Dz.U.PRL Nr 33, poz. 177/ - dokonuje ogłoszenia w "Biu¬
letynie Urzędu Patentowego" o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłosze¬
nia o zgłoszeniach drukowane w "Biuletynie" podane sa w układzie klasowym według sym¬
boli Int. C l 4 i zgodnie z § 27 ust. 4 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego PRL
z dnia 12.XI.1984 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych /MP z 1964 r.
nr 26, poz. 179/ zawieraję następujęce dane:
- oznaczenie klasy i.podklasy
według eymboli IV edycji międzynarodowej klasyfikacji
patentowej, tJ. Int. C l 4 ,
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granica
lub oznaczenie wystawy - Jeżeli zastrzeżono pierwszeństwo,
- imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego,
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaezajęcego,
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
- skrót opisu wynalazku lub wzoru użytkowego wraz z figurę rysunku najlepiej obra¬
zujące wynalazek lub wzór użytkowy«
- liczbę zastrzeżeń.
Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym według symboli Int. Cl podaj« się wy¬
kaz zgłoszeń opublikowanych w danym numerze w układzie numerowym.

Ogłoszenia dotyczęce zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały ozna¬
czone literę T za numerem zgłoszenia. Jeżeli po dniu takiego ogłoszenia zostanie
złożony wniosek o udzielenie patentu /art. 26 ust. 3 u.o.w./ Urzęd Patentowy ogła¬
sza o wniosku w "Wiadomościach Urzędu Patentowego".
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, osoby trzecie
mogę:
1/ zapoznać się ze wskazanym opisem wynalazku lub wzoru użytkowego, zastrzeżeniami
patentowymi lub ochronnymi i rysunkami oraz sporzędzić z nich odpisy;
2/ w terminie sześciu miesięcy - nadsyłać do Urzędu Patentowego swoje uwagi co do
istnienia przeszkód uniemoźliwiajęcych udzielenie patentu /prawa ochronnego/.
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym /dokumentacja dowodowa/ i praw¬
nym uwagi należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres i Urzęd Patentowy PRL 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, Al. Niepodległości 188.
Informuje się, że odbitki kserograficzne dokumentów wymienionych w pkt. 1 można
zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należyt
a/ podać numer "Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgło¬
szeniu oraz numer stronicy,
b/ wskazać numer zgłoszenia, klasę patentowe i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego*

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

.

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 00-950 Warszawa
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Ogłoszenia o zgłoszonych w Poleca
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) A010
A01F

Al(21) 257868

(22) 86 02 07

(75) Góra Bogusław, Buczę k. Brzeska
(,54) Klepisko młocarni kombajnu
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opra¬
cowania klepiska nadającego się do zbioru i
młócenia zarówno zbóż Jak i kukurydzy.
Klepisko złożone z listew nośnych i usy¬
tuowanych poprzecznie do nich prętów charakte¬
ryzuje się tym, że ma listwy nośne / 2 / złożo¬
ne z elementu stałego z wgłębienie« wzdłuż osi
i umieszczonego w tym wgłębieniu przesuwnie
elementu ruchomego, a 8ęsiaduja.ce ze soba.
pręty / 3 / ma przymocowane na przemian do ele¬
mentu stałego i ruchomego lietew.
/2 zastrzeżenia/

4(51) A013

Al (21) 237455

(22) 86 01 10

(71) Zakład Produkcyjno-Neprt.wczy Mechanizacji
Rolnictwa, Tczew
(72) Dworakowaki Bogusław, Gawroński Alojzy»
Kaczyńeki Roman, Kramp Roman

(.54) Przejezdne urządzenie do udoju krów
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opra¬
cowania konetrukcjl urządzenia do udoju krów
pozbawionego pompy próżniowej wraz z zespołem
napędowym, stanowiącej nieodzowny element sto¬
sowanych aparatów udojowych. '
.

Urządzenie zamocowane na podnośniku ciąg¬
nikowy« charakteryzuje się ty«, że n» obudowie
filtra powietrza silnika spalinowego ciągnika
/ I / osadzona Jest lnżektorowa głowica /Z/, z
której wyprowadzony jest podciśnieniowy prze¬
wód / 4 / do wyrównawczego zbiornika /5/< P°*#"*
czonego z udojowa instalacja / 7 / współpracu¬
jące, z roboczy«! zespołami udojowymi /6/.
•'. /I zastrzeżenie/
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4(51) A01K

A2(2l) 259859

(22) 86 06 02

(75) Orudzieckl Jan, Wolsztyn
(54) Urządzani» do odchowu «łodego drobiu
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skons¬
truowania prostego urządzenie do samoczynnego
podawania paszy i wody kurczęto«.
Urządzenie składające ale z szeregu us¬
tawionych piętrowo klatek, których ściany
boczne i podłoga sa odpowiednio oslatkowane,
a pod eiatfce«! / 4 / znajdują sit szuflady na¬
wozowe /S/, charakteryzuje się ty«, że do zes¬
tawu kletek sa przytwierdzone piętrowe kar•idła Wftdntowane w Jeden wspólny kanał /&/ za¬
sypowy pűleczony z główny« zbiorniki»« paszy
/ I / , z którego pasza obsuwa się do kanału
zasypowego /(§/ po wysunięciu zasuwy /£/ i ot¬
warciu klapy / 3 / . Urzędzenie wyposażone jest
również w baseniki /18/ umieszczone na stoja¬
ku /21/, które sa poleczone wspólna rur« /2Q/
z główny« zbiornikiem wody /15/.
/3 zastrzeżenia/

/C 1 -C 2 /alkokay-/C 1 -C 2 /alkilowt lub grupę
/C 1 -C 2 /alkok„y-/C 1 -C 2 /alkok 8 y-/C 1 -C 2 /alkllowę, R 2 i R 3 s« Jednakowe lub rózn« i oznaczaję atomy wodoru, atomy chlorowców, grupy
/Cj-C^alkilowe lub grupy fenylowe, X ozna¬
cza ato« wodoru, sto« chloru lub ato« fluoru,
a n oznacza liczbę całkowita zero albo 1.
/4 zastrzeżenia/

A01N

Al (21) 256343

-i

(22) 85 11 20

(30J 84 li 22 - ÖP - 247381/84
84 05 31 - OP - 119498/85
85 06 07 - OP - 124708/85
(71) Suaitûoo Chemical Company, Ltd., Osaka,
JP
(7?) Tomioke Hlroki. Yano Toahikiko, Takeda
Wirate Naonori
(54) środek owadobójczy i/lub roztoczobóiczy
(S?) ârodek owadobójczy i/lub rpztoczobójczy
jako substanej« czynna zawiera użyte w lloéci
owadobójczo i/lub roztoćzobójczo skutecznej
pochodne bromodwuchlorolmidazolu o ogólny«
wzorze 1, w którym R oznacza grupę C.-C.-alkilowę, grup« C 2 -C 5 -alkiluw^ podstawiony jedny«
lub więkfłzęi liczbę atomów chlorowca, grupa
Cj-alkenylowa, grupę C^-elkenylowa podstawio¬
ne jednym lub większą liczbę atomów chlorowca,
grupę Cj-alkinylową lub grupę C^-olkinylowę
podstawiona jednym lub'większe liczbę atonów
chlorowca.
/7 zastrzeżeń/

4(51) A01N
C07D

Al (21) 254653

(22) 85 07 23

(30) 84 07 23 - OP - 152721/1984
84 08 03 - OP - 164020/1984
84 09 20 - OP - 198245/1984
(71) Sumitomo Chemical Company, Ltd., Osaka,
OP
(72) Nagano čriki, Haga Toru, Satoto Ryo.
Morita Kouichi
.
(54) 3rodek chwastobójczy
(57) Zagadnienie* podlegsjęcym rozwiązaniu
Jest opracowanie Środka wykazują» c<jgo silne
działanie chwastobójcze w odniesieniu do
chwastów "szerokolistnych i trži>*ío?siych, a
równocześnie nie działającego wcale lub pra¬
wie wcale na rośliny uprawne.
Środek według wynalazk . charakteryzuje
się tymc že jako czynne substancję zawiera
nowy tetrshydroftalimid o ogólnym wzorze 1, w
który« iłj oznacza atom wodoru, yrupv /^i"c^
nlkilowę „ /Cj-C^alkenylowe, /cychlorov«wą, /Cj-C^chlorowcoalkilowę, /C-^

CH£OR
4(51) AO1N
C070

Al(?i; 256452

(22) 85 11 26

(30J 84 12 03 - U8 - 677617
V
85 02 04 - US - 698Ö01
(71) PPG Industries, Inc, Pittsburgh, US

•
' .:'

(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych ' '
sul famylomocznikę
(57) Wynalazek rozw^ęzuje zagadnienie uzyska¬
nia nowych związków skutecznych w zwalczaniu
chwastów ezerokolietnych i trawiastych.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych sulfaayloaocznika o ogólny« wzorze 1, w który« Z
oznacza ato« azotu lub grupę CH, Rl i R 2 aa
jednakowe lub rótn« i oznaczaję atom chlorow¬
ca, grupę C^-C -alkilowa lub grupę elkokeylowa.,
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R 3 i R* eę Jednakowe lub różne i oznaczaj«
•to« «odoru, grupę Cj-f^-alkilowa, grup« al¬
kok syalk i Iowę, grupę chlorowcoalkilowę albo
zawierajęce do 3 atoaów węgla grupę elkenylowę lub alkinylowę, R 5 oznacza ugrupowania o

cyklodekstryny i ewentualnie ze zwykle etoaowenyai środka«! pomocniczy«!. /9 zastrzeżeń/

wzorza 2, w który« R oznacza ato« wodoru lub
chlorowca, R oznacza grupf o wzorze 3, w któfi
9
ry« R oznacza grup« C.-C--alkilowy, a R i
1O

4(51) A01N
C070

R

(54) Sposób 1 érodek ďo ochrony roślin
>rawnych. sposób selektywnego zwalczania
uprawny
chwastów oraz éroďek chwastobójczy
chwasto

oznaczają jednakowe lub różne grupy Cj-Cg-

alkilowe, albo R

oznacza grupę o wzorze 4, w

który« R
oznacza grup« C.-C.-alkilowe, a
12
13
R i R sę jednakowa lub różne i oznacza ja.
ato« wodoru lub grupa C^-C^-alkilowę, a n oz¬
nacza zero, 1 lub 2, a także dopuszczalnych
w rolnictwie kationowych soli tych związków,
polega na ty«, że chlorowcoaulfonylomocznik
o ogólny« wzorze 5, w który« Hal oznacza ato«
1 2
3
chlorowca, a R , R , R i Z maję wyżej podana
Znaczenie, poddaje ale reakcji
z co najmniej
etechlonetrycznę ilościę podstawionej aminy
o ogólny« wzorze 6, w któ^y« R i R maję wy¬
żej podane znaczenie«
/2 zastrzeżenia/

R*0

Mzórl

R* /0-R

9

ĆH-R«
Wzór 4

Al (23) 257923

(22) 86 02 12

(30) 85 02 14 - CH - 682/85-4 85 12 02 - CH - 5132/85-5
(71) Ciba-Geigy AG, Bazylea, CH

<57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ochrony
roślin uprawnych przed uszkadzający«! działa¬
niami substancji chwastobójczo czynnych.
6posób ochrony roślin uprawnych przed po¬
chodnymi kwasu 2- {~4-/5-chloro-3-fluoropirydynyl-2-oksy/-fenoksy3 -propionowego o wzorze 2,
w którym V stanowi grupę -NR* 6 R 1 7

»18 lub -O-N-CR 1 9 R 2 O )

-O-R 1 8 .

17

R
niezależnie ód siebie ozhaczaję atom wodoru, grupę
Cj-Cg-alkoksyIowa, rodnik C^-Cg-alkiloiwy, rod¬
nik fenyłowy lub benzylowy, albo R 1 6 i R 1 7
razem z wi^żęcym je atomem azotu tworzą 5-6
członowy nasycony azotowy pierścień heterocyk¬
liczny ewentualnie przedzielony atomem tlenu
18
lub siarki, R
oznacza atom wodoru lub równo¬
ważnik jonu litowca, berylowca. miedzi lub że¬
laza, czwartorzędowy rodnik C . - C ł
niowy lub C^C^hydroksyaikilöaminiowy, rodnik
C.-Cg-alkilowy ewentualnie jedno- lub wielo-'
křotnie podstawiony grupę aminowa^ chlorowce«,
$rupQ hydroksylowe, cyjanowQ, nitrowy, fenylowa, C-C.-alkoksylowe., grupę polietoksylowę o
21
2-6 jednostkach tlenku etylenu, grup« -COOR
-COSft**,
-CONH,
2 , -C0N/C 1 -C 4 -alkoksy/-C 1 -C 4 21
alkil, -(

aftcil, -r

lub gru¬

pę dwu-Cj-C^alkiloaminowę, rodnik
nylowy ewentualnie podstawiony chlorowce« lub
grupę G.-C4-alkóksylowę, rodnik C 3 -C g -alkinylowy ewentualnie podstawiony chlorowcem lub
grupę alkokeylowę, rodnik C^-Cg-cykloalkilowy
lub rodnik fenylowy ewentualnie podstawiony
grupę cyjanowę, C j - C ^ alki Iowę, C^-C^elkokeylowa, acetylowę, grupę -C00R 2 1 . -COSR 21 ,
- CONy
- C0-N-dwu-C 1 -C 4 -alkil
fcW

i R

lub grupę

-CONH-

niezależnie od siebie

oznaczaję rodnik Cj-C-alkilowy albo raze«
tworzę 3-6 członowy łańcuch alkilenowy, a R
oznacza atom wodoru, rodnik Cj-C.-alkilowy,
■4(5J) A01N

Al (21) 257572

(22) 86 Ol 21

(71) Chlnoin OySgyezer êe Vegyészeti Teralkak
GyÄra R.T., Budapeszt, HU
(54) Środek ochrony roélin
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opra¬
cowania środka ochrony roélln o działaniu
grzybobójczy«, zwiększony« przez zastosowa¬
nie cyklodekatryny.
Przedaiotea wynalazku jest środek ochro¬
ny roélin o działaniu grzybobójczy«, zawiera¬
jący 3 - 90% wagowych grzybobójczego składni¬
ka aktywnego w mieszaninie z I - 9 0 % wagowych

Cj-Cg-chlorowcoalkilowy, ^-Cg-alkoksyalkilowy, Cj-Cg-alkenylowy, C3-Cg-chlorowcoalkenyIo¬
wy, C^-Cg-alkinylowy lub C^-Cg-chlorowcoalkinylowy, polega na tym, że rośliny uprawne, części
lub nasiona tych roślin, lub glebę przeznaczo¬
ne pod uprawę tych roślin uprawnych, traktuje
1 2
3
się związkiem o wzorze 1, w którym R , R i R
niezależnie od siebie oznaczaję atom wodoru,
chlorowca, grupę nitrowe, cyjanowę, rodnik
C.-C,-alkilowy lub grupę C..-C,-alkokeylowę,
R 4 , R i R niezależnie od aiebie oznaczaję
atom wodoru, chlorowca lub rodnik C^-C,»alki¬
lowy, A oznacza jedne z grup -GH.-, CH--CH-ál

*

aC

lub -CH/CH,/-, a Z oznacza grupę cyjenowę lub
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grupę amidoksymu ewentualnie zecylowanego
przy atomie tlenu, grupę karbokeylowę lub Jej
eoli, grupę karbotiolową lub Jej soli, zeetryfikowanę grupę karboksylowę, zeetryflkowena.
grupę karbotiolowę, ewentualnie podstawione
grupę karbonemidu, zcyklizowanę, ewentualnie
podstawione pochodne grupy karbonaiaidu lub
grupę karbohydrazydu, albo A i Z razem tworzą
ewentualnie podstawiony pierścień tetrahydrofuranong-2, włęczajęc w to eole addycyjne z
kwasami 1 metalokompleksy tago związku, albo
traktuje się środkiem zawierający» jeden z
tych związków.
árodek do ochrony roślin uprawnych cha¬
rakteryzuje się tym, że zawiera Jako substan¬
cję odtruwajaco czynne związek o wzorze 1,
w którym wszystkie symbole maja wyżej podane
znaczenie.
Sposób selektywnego zwalczania chwastów
polega no ty«, że płaty roślin uprawnych,
części tych roślin uprawnych lub powierz¬
chnie uprawowe pod rośliny uprawne, traktuje
się odtrutkę o wzorze 1 1 substancję chwas¬
tobójcze o wzorze 2, w których wszystkie sym¬
bole maja wyżej podane znaczenie. Środek
chwastobójczy obok substancji chwastobójczej
o wzorze 2 zawiera odtrutkę o wzorze 1, w
których to wzorach wszystkie symbole maja
wyżej podane znaczenie.
/37 zastrzeżeń/
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rodnik alkilowy o 1 - 6 atomach węgla, ewen¬
tualnie podstawiony rodnik alkenylowy o 2 - 6
atomach węgla, rodnik alkinylowy o 3 - 6 ato¬
mach węgla, rodnik cykloalkilowy o 3 - 12
atomach węgla ewentualnie podstawiony, rodnik
cykloalkiloalkilowy o 4 - 10 atomach węgla,
rodnik arylowy, który może być jednokrotnie
lub wielokrotnie, jednakowo lub różnie pod¬
stawiony, rodnik arylonlskoalkllowy o 7-12
atomach węgla, który może być podstawiony,
R , R i R niezależnie od siebie stanowię
jednakowe lub różne podstawniki i oznaczają
atom wodoru, prostołańcuchowy lub rozgałęzio¬
ny rodnik alkilowy o 1 - 6 atomach węgla,
grupę alkokaylowa. o 1 - 4 atomach węgla, gru¬
pę ecylowę o 1 - 4 atomach węgla« atom chlo¬
rowca, rodnik chlorowcoalkilowy o 1 - 4 ato¬
mach węgla, rodnik cykloalkilowy o 3 - 7 ato¬
mach węgla, rodnik aryloniakoalkilowy o 7 12 atomach węgla, rodnik arylowy, grupę nitro¬
wa, grupę cvjanowe, grupę tiocyjanianowę,
grupę NHCOR, grupę COOR l/lub grupę C O N R ' R - ,
przy czym R'i R" niezależnie od siebie ozna¬
czają atom wodoru, prostołańcuchowy lub rozga¬
łęziony rodnik alkilowy o 1 - 6 atomach węgla,
rodnik arylowy lub rodnik aryloniakoalkilowy
o 7 - 12 atomach węgla, Z oznacza atom tlenu
lub siarki, a X" oznacza anion nie fitotoksycznego kwasu, albo R3 i X~ »a. nieobecne.
s*..

H3C

,-■■•■

/4 z a s t r z e ż e n i a /

h/zôrl

O Ń

O-A-Z
Nzor i

-CO-Z-R3

VÍzůr e

0-ĆH-CO-Y
Wzór 7

Wzór 2
4<5l) A01N
C070

Al(21) 260474

(22) 86 07 04

(30) 85 07 05 - OD - WPA01N/276 323/8
85 07 05 - OD - »PA01N/278 325/4
(71) Institut fúr Pflanzenschutzforschung,
Kleinmachnow, DD
(72) BanasŁak Lothar, Leuner Brita, Lyr
Horst, Nega Eva, Sunkni Marianne
(54) środek grzybobójczy o dodatkowym
Bziałaniu regułujgcym wzrost ros Lin
(57) Środek według wynalazku zawiera jako
substancję czynna co najmniej jcdon nowy
związek o wzorze 1, w którym A oznacza ijruP5 o wzorze 6 lub 7, R* oznacza pro-toiwńcuchowy lub rozgałęziony rodnik alkilowy u
2
6 - 2 0 atomach węgla, rt oznacza prosiv>łań¬
cuchowy lub rozgałęziony rodnik alkilenowy
o 1 - 6 atomach węgla, R oznacza prostołnńcucbowy lub rozgałęziony rodnik alkilowy
o 1 - 20 atomach węgla, ewentualnie podsta¬
wiony proetołańcuchowy lub rozgałęziony

4(51) A230

Al (21) 260052

(22) 86 06 11

(71) Instytut Przemysłu Mięsnego i
Tłuszczowego, Warszawa
(72) Kosiba Edmund, Oanicki Mieczysław,
Brett Henryk
(54) Sposób wytwarzania érutu kostnego
(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco¬
wania sposobu wytwarzania śrutu kostnego o
bardzo małej zawartości tłuszczu.
Sposób wytwarzania érutu kostnego polega
na wstępnym rozdrobnieniu koéci, poddaniu ob¬
róbce cieplnej, odmienianiu kości, oddziela¬
niu śrutu z kruszu kostnego w stflnie wilgot¬
nym przy zawartości wody od 35 do 50^ w obro¬
towym przeeiewaczu bębnowym. Krusz kostny
przemieszczając się wewnątrz bębna przcsiewncza jest zabierany z^Btawkami z położunia dol¬
nego w górne i grawitacyjnie opada na'dój,
przy czym tyben posiada otworki o średnicy
5 mm, a obwodowa szybkość bębna wynosi 40-00
m/roin. Po odd2'aleniu érut poddaje się płuka-
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nlu w obrotowej płucze« bębnowej i silny« nat¬
rysku wody o te«p«r«turze powyżej 65°C i clśnisnlu nis mniejszym ni* 0,2 MPa z równoczes¬
ny« przemieszczeniem się cząstek śrutu wzglę¬
dem sisbi« w trakcie jago obtaczania sie po
wewnętrzny« obwodzie bębna i kilkuminutowym
ociekaniu, po czy« árut przekazywany jea.t do
suszenia znany«i sposobami. /I zastrzelenia/

4(51) AÖ18

Al (21) 257276

(22) 85 12 31

(71) Akadaaia Medyczna, Lublin
(72) Warda Edward, Nieayski Włodzimierz,
Augustyniak Edward
(54) Zastaw do trępąnobiopali
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco¬
wania konstrukcji zestawu umożliwiającego
bezoperacyjne pobieranie prób tkanek w sposób
łatwy 1 bezpieczny dla chorego.

L

4(51) A61P

A2(21) 261680

(22) 86 10 02

(75) Goworek Waldeaar, Skassa Roman, Wołoaln
(54) Sygnalizator przeszkody dla niewidomych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco¬
wania prostej i taniej konstrukcji urządzenia
ostrzegającego niewidomego o zbliżaniu się do
przeszkody.
W sygnalizatorze według wynalazku gene¬
rator impulsów / I / steruje wzmacniaczem / 2 / ,
którego obciążenie etanowi dioda nadawcza
podczerwieni. Emitowane przez nią impulsy,
po odbiciu się od przeszkody /10/ odbierane
są przez fotodiodę z układem optycznym / 3 / i
wzmacniane przez wzmacniacz / 4 / . Układ dopa¬
sowujący / 5 / zamienia odebrane impulsy na po¬
ziom napięcia stałego zależny od amplitudy
tych impul-sów. Generator /6/ przestrajany po¬
ziomem napięcia z układu dopasowującego daje
po wzmocnieniu we wzmacniaczu / 7 / sygnał
akustyczny o częstotliwości zależnej od odleg¬
łości urządzenia od przeszkody. Układ jest za¬
silany napięciem ze stabilizatora / 8 / . Przy
spadku napięcia zasilającego działa układ syg¬
nalizacyjny /9/.
/I zastrzeżenie/

-\
4(51) A61K

Al (.21) 255121

(22) 85 08 22

i71) Akademia Medyczna, Lublin
(72) Wolski Tadeusz, Mieiuna Paweł, Klamut
Marian, Chrośclcki Andrzej, SzczerboTrojanowska Małgorzata
.
(54) Preparat do obli terać 1 i i embolizadi
przewodów 1 naczyń oraz sposób otrzynw~
wania preparatu flo obliteracji i embolTzacii przewodów i naczyń

Fi$Z
'.
Zastaw składa si« z trepanu, dwóch mandrynów oraz po«pki tłokowej, przy czym tre¬
pan stanowi rurka /!/ z uchwytem / 4 / mająca
średnią wewnętrzny 3-6 ««, zakończone nawęglanym i obrobionym cieplnie frezes / 2 / czołowo-walcowy« o długości 5-7 «a i ustawieni«
ostrzy pod kątem 18-22° w stosunku do osi
rurki. Ponadto rurka /!/ »obrębia uchwytu
jest wewnętrznie nagwintowana gwint«« /5/.
Handryny maję grubość od 0,1 do 0,2 mm «niej•z« od grubości rurki /I/, przy czy« Jeden
* nich zakończony Jest ostrze* trójpłaezczyznowy«, a drugi zakończony jest płasko.
Poapke tłokowa «a płaszcz wewnętrzny /&/ za¬
kończony stożkie« /9/ z nagwintowane końców¬
ką. W stożku znajduj« się otwór /10/ zakoń¬
czony siatka /li/. Tłok /12/ pompki «a rozpręż¬
ny. gu«owy pierścień /13,/.
/I lastrzeżenie/

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwa¬
rzania łatwego w stosowaniu i taniego prepa¬
ratu do obliteracji i embolizacji przewodów
1 naczyń.
Preparat do embolizacji przewodów i na¬
czyń według wynalazku zawiera białko typu prolamin l/lub kerotyn, korzystnie zeinę i/lub
keratynę piór w ilości 1-40% wagowych rozpusz¬
czone w polarnym rozpuszczalniku organicznym
elektronodonorowym takim jak dimetyloeulfotlanek, dimetyloformamid lub dimetyloacetamid
lub w rozpuszczalniku elektronodonorowy» i
protonodonorowy« albo w dwuskładnikowej mie¬
szaninie tych rozpuszczalników.
Deko rozpuszczalniki elektronodonorowe 1
protonodonorowe zawiera alkohol« Jedno- lub
wielowodorotlenowe'; korzystnie etanol lub
glicerynę. Sposób otrzymywania preparatu polega
na tym, że białko typu prolamin i/lub keratyn
rozpuszcza się w podany« rozpuszczalniku or¬
ganiczny«, w temperaturze 30-70°C ciągle in¬
tensywnie mieszając składniki, korzystnie
przy użyciu ultradźwięków.
/5 zastrzeżeń/
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4(51) A6IK

Al (21) 255122

(22) 85 08 22

r
Akademia Medyczna, Lublin ; '
'. ""(72) Wolski Tadeusz, Mieiuna Pewsł, Klamut
Maria, Chrościcki Andrzej, SzczerboTrojsnowsks Małgorzata, Szaigielski
Wojciech
r

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco¬
wania łatwego 1 bezpiecznego w stosowaniu
preparatu do obliteracji i eubolizacji prze¬
wodów 1 naczyń oraz sposobu jego wytwarzania.
Cieniujący prépara* do obliteracji i
edboilzacji przewodów i naczyń według wyna¬
lazku zawiera białko typu prolamin i/lub
keratyn, korzystnie z.« Inę i/lub karatynę piór
w ilości 1-40% wagowych, rozpuszczone w po¬
larny« rozpuszczalniku organiczny* elektronodonorowym lub elektronodonorowy* 1 protonodpnorowy« lub w dwuskładnikowej ■ieszaninle wymienionych rozpuszczalników. Ponadto
preparat zawiera substancje cieniujące w ob¬
razie Rtg, korzystnie jodowy środek cieniujęoy w ilości 20-200% wagowych w stosunku do «a«
sy białka.
Sposób otrzymywania cieniującego prepara¬
tu do obliteracji i embollzacji przewodów i
naczyń polega n» ty, że białko typu prolamin
i/lub kerątyn rozpuszcza się w polarny« roz¬
puszczalniku organiczny* n temperaturze 3080°C, przy ciągły« intensywny* «ieszaniu do
uzyskania stężenia białka od 1 do 40% wago¬
wych, po czy« do Mieszaniny wprowadza elf
jodowy środek cieniujący.
/6 zastrzeżeń/

4(51) A61K

Al (21) 255606

nych o podwyższonej lepkości, przeznaczonego
do odkażania opakowań produktów ływnośclo«h/ch, środków transportu 1 poaleezczan «aga^* • '
zynowych.

(94) Cieniujący preparat do obliteracii
i embolizacii przewodów 1 naczyń gi
sposób otrzymywania cieniulacepo
eabolizacU
preparatu do bbllteracjl 1 ei
, yrzswodow 1 naczyft .; ^ >: :;
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Rozcieńczalnik do płymów d*zynf#4tçyji»ych
charakteryzuje alf tyl, że zawiera następują*
ce składniki w roztworze wodnym: glikol pro¬
py łanowy w ilości od 10% do 80% wagowych, ' .
glikol dwup ropy łanowy - od 1O% do 80% wago- ■.*
wych, żelatynę spożywczą - od 0,05% do 0,20%
wagowych 1 środek obniżający napięcie powierz¬
chniowe cieczy - od 0,005 do 0,150% wagowych.
Rozcieńczalnik aa, zależnie od jego składu .., ,
temperaturę krzepnięcia w granicach od -40°C
do -60°C ą
; ".. : ;
/3 zastrzeżenia/'

4(51) A62B
A638

Al (21) 264116

(22; 87 02" 12

(71) Zskłsd Techniczno-Usługowy "TECHNOTON'
8p. z o.o,, Gdańsk
Korta Henryk

^

ř

'

C ■

. "

'. '■'

.04) Podwieszany ześlizg linowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zaprojek¬
towania bardzo łatwego w obsłudzs i użyciu
ześlizgu linowego.
Ześlizg składa się z płyty korpusu / I /
.
połączonej sztywno z frzsaa prowadnikami /2,
3, 4/, które rneja powierzchnie ślizgowe /10,
11, 12/ o odpowiednim profilu, przy czym pły¬
ta korpusu / I / ma w położeniu roboczy« profil
powierzchni zbliżony do owalu mającego dłuż¬
sza oś pionowe, a pokrywy /5, 6, 7/ maję poatao płyt o opływowym profilu powierzchni i
sę oddalone od slsbls na odległość zbliżone
do średnicy liny /13/. Ześlizg linowy lest
stosowany w taternictwie górskim i jaskiniowym
orsz ratownictwls górski« i morskim.
■
.
~/\
zastrzsżsnla/

(22) 85 10 02

Í7lj Uniwersytet Warszawski, Warszawa
(72) Semochocka Krystyna
(54) Sposób wytwarzania środków farnaceutycz-

■

UÎ

>

V

C57) wynalazek rozwiezuje zagadnienie opra¬
cowania sposobu wytwarzania środków farmace¬
utycznych wykazujących powinowactwo do tka¬
nek nowotworowych,
Sposób wytwarzania środków farmaceutycz¬
nych o powinowactwie do tkanek nowotworowych,
polegający na dodaniu do roztworu metioniny
roztworu soli *eialu, intensywny« wymiesza¬
niu składników, doprowadzeniu pH mieszaniny
wodorotlenkis« sodu do wartości około 6,5 i
przsaaczsniu roztworu przez filtr sterylny,
charakteryzuje ale tym, że po rozpuszczeniu
«etloniny w roztworze chlorku sodu, dodaniu
soli netalu i wyregulowaniu wartości pH,
czeka ale około pół godziny i dopiero wów¬
czas przesącza.alf roztwór przez filtr etek ^-^C-\ f* ■ fy,.,r : "' ''■" /*• « • * rzężenie/

4Ç51)

ÍE22) 86 09 04

(71) Wojskowy Instytut Higien/ A
„:
Epide«iologii, Warszawa
'-1 :"';,3 '
(72) Blelecki awletosław, Szpakowska
Małgorzata, Górski Wiesław, Alksnin
".
Antoni

.,
.

(54) RoecienczalnUt do oły^ów dezynfekcyjnych
(57) Wynałezek rozwiązuje zagadnienie opraco¬
wania roscl*nczai,olka do płynów dezynfekcyj-

4(51) A63H
G09F
t75j

Badowski

Al(21) 256842
Marian,

85 12 17

Warszawa

; C 5 4 ) U r z ą d z s n j s n a p ę d o w e '■'-':■■

[I rf

'•"■"?'■ . " ". '

■

(57) Wynelazek rozwiązuje zagadnienie zeproJektowanis stosunkowo prostego 1 sfsktownsgo
urządzenie, spsłniajęcsgo rolę zabawki lub
reklamy handlowej.
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Urządzani« napadoweZawiera pod«taw«
połączona z obudowa, przy czy« do podstawy
zamocowany J«»t silnik elektryczny /24/ oraz
wyłącznik elektryczny /2/, a obudowa połączo¬
na Jeat z korpus«* / 5 / . do którego dolnej
écianki zamocowane a« tulejki /15/ za pomocą
érub /14/. W tulejkach /15/ osadzona jest
obrotowo wifksza ilość osi /9/. do których
zaaocowane aa. wirniki turbin /17/ oraz platforay noéno-robocze. Na wale silnika elek¬
trycznego /24/ zamocowany jest wirnik /23/
wentylatora.
/9 zaetrzeżen/

■■■■-;.

•'.

■■ -.

D Z I A Ł
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;

■

'
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RÛZNE PROCESY PRZEMYSŁOWE ; TRANSPORT
4(51) BÛ1D

A 1(21) 262076 (22) 86 10 27

(SO) 85 10 28 ■* Át■'.'» A 31Í1/S5 \
(71) Envi rot ec Aß, Vaduz, Üt
(54) Ono zaworowe do koluan. zwłaszcza do
»asv

. ■ " .

:

(57) Wynalazek rozwifzuje zagadnienie opracowanla dna zaworowego koluan do wyaiany «asy
uwotllwlajacego przepływ fazy gazowej przy
Jak najanl«jS2y«i spadku ciśnienia.
Ono zaworowe »ajace wychylne zawory, któ¬
re zawieraj« dwa raaiona, ustawione pod kata*
«xçlfdea alebie, charakteryzuje si« ty«, źe
»awory / I / a# wykonana z «ateriału «prfzyetafio i *e poleczone za poérednictwe* pionowych
•ramen /Z/ z siatkowymi obaadaml /f/, przy
czy* pozioae w położeniu «poczynkowym ramio¬
na / V zaworów / I / «tykaj« sie za soba.,
/6 zaatrzèleiV

/v

4(51) BOlD

A2{21) 262113

(71) Biuro Projektów Ochrony Atmosfery
•PROAT-, Szczecin
';.
••,'■■
(72) Rudnicki Bolesław
:
' '■/■
(54) Urządzenie do rozdzielania dwćch nie
mieszczących sit cieczy o różnych
właćclwych .

2

-10

■■,-

(57) Wynalazek rozwiązuje zegaĄnienie opraco¬
wania p'rostej , mełogabarytowej konstrukcji
urządzenia do rozdzielania dwóch nie miesza¬
jących ai« cieczy o różnych ciężarach właeciwych.
Urządzenie według wynalazku charaktery¬
zuje sie ty», te »a przegrody /2 i 3/ zamoco¬
wane do zbiornika /!/, przy czym jedna przeg¬
roda /2/ przylega do dna /4/ zbiornika, a
druga przegroda /!/ z dnem /*/ tego zbiornika
tworzy szczulinf /5/, tmê poniżaj Qórnej tora-

12

-i

(22) 86 10 28

17

J_
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męózl tej przegrody zamocowana Jest do zbior¬
nika kętowa écianka przelewu /li/. Dolny króciec / 9 / doprowadzający ciecz jest osłonięty
przysłona wylotu /13/. Na wysokości przegrody
/ 2 / przylegającaj do dna / 4 / zamocowany Jest
górny króciec / 7 / cieczy o większej gęstości.
/I zastrzeżenie/

4(51) 6013

Al (21) 256338

(22) 85 11 20

4(51) B013

Nr 2 0 / 3 6 0 / 1987
Al (21) 256966

(22) 86 12 20

(71) Instytut Katalizy i Fizykochemii PAW,
Kraków
. . .
(72) Wojciechowski 3erzy
- .
(54) Reworay.iny reaktor katalityczny
(57) Przedmiotem wynalazku jest reaktor do
katalitycznego oczyszczania przemysłowych gazów
odlotowych od zanieczyszczeń organicznych.

(71) Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych
"Pola«", im. Róiy Luksemburg - Zaklad
-. - Doświadczalny Sprzętu Oświetleniowego
:
i Urzędzeń Technologicznych, Warszawa
(72) Reif Bogdan, Słabęcki Waldemar, Matey
Ewe, Wójclk Gracjan, Leaniewski Andrzej,
Ûurlik Waldemar

10

(54) Sposób wytwarzania granulatu tlenku
g4inu jako materiału na elementy
przepuszczalace światło, zwłaszcza
rurki .jarznikćw larop sodowych
(57) Sposób według wynalazku charakteryzuje
•lę ty«, le zawiesinę wodne tlenku glinu ze
znanymi dodatkami sporządza się równocześnie
z proces«* jej mielenia poprzez zestawienie
jej stałych składników cięgle w tych samych
proporcjach i dodawanie ich do składników
ciekłych aż do uzyskania możliwie małego sto¬
sunku wagowego wody do tlenków i przy zacho-"
weniu własności lejnych zawiesiny, przy czym
■ielenie to przeprowadza się za pomoce mielników o taki« samym składzie chemicznym jak
mielony zestaw tlenków, zaá po zmieleniu za¬
wiesinę mieszę eię à znane środki zlepiające
dodaje się dopiero w czasie tego mieszania.
Korzystne jest jeeli podczas tego mieszania
do zawiesiny dodaje się również środki przeciwplanotwórcze oraz érodki uplastyczniajęcoftoélizgowa.
/2 zastrzeżenia/

4(51) B010

A1C21) 256964

(22) 85 12 20

(71) Instytut Katalizy i Fizykochemii
Powierzchni PAN. Kraków
(72) Wojciechowski 3erzy
(54) Katalityczny konwerter etylenu

:
\ : ■

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie kons¬
trukcji urządzenia do katalitycznego dopala¬
nia etylenu z przechowalni owoców.

10'

-B
Podstawowy częścią konstrukcji jest płyta
stalowa /!/, do której przyepewane sę z obu
atron perforowane półcylindry / 2 / , / 3 / i / 4 /
oraz /2 /, / 3 * / i / 4 * / , tworzęce komory z wy¬
pełnieniem ceramicznym / 5 / i /5*/ oraz komory
z katalizatorem / 6 / i /6*/i Pionowe półcylindry
/ 4 / i /AJ tworzę komorę grzewcze / 7 / , w której
umieszczone sa grzałki elektryczne, /&/, przy¬
mocowane do płyty zamykającej komorę / 7 / od
góry. Osłonę zewnętrzne stanowię pionowe półcylindry / 1 0 / i /10'/. również dopasowane do
płyty /!/.
/i zastrzeżenie/

4(51) B013

■ i •

•

«

Al (21) 256968

(22) 86 12 20

(71) Instytut Katalizy i Fizykochemii
Powierzchni PAN, Kraków
(72) Wojciechowski Darzy, Piekareka-Sadowska
HBlin3, Foryś 3adwiga, Danes Danusz,
Michalski Leszek, Rachwał Andrzej,
Krasoń Zbigniew, Wysocki Zygmunt
-

.i» ,
'la

\

Urządzenie według wynalazku ma kształt
cylindra lub prostopadłościanu, dzielonego
płytami perforowanymi na pięć komór: dwie kaonry /8 Ł 9/ z wypełnieniem ceramicznym, dwie
komory /10 1 11/ katalityczne oraz komorę
grzejna /12/, zaá wentylatory /l4 i 15/ umiesz¬
czone na obu końcach cylindra lub prostopad¬
łościanu tłoczę oczyszczane powietrze cyklicz¬
nie przemiennie w odwrotnych kierunkach przez
urządzeni«. .
•
>:_:
/2 zastrzeżenia/

(54) Katalizator do dopalania zanieczyszczeń
organicznych w gazach
(57/ Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwa¬
rzania katalizatora platynowego do procesów
całkowitego utleniania węglowodorów i tlenku
węgla, zawartych w przemysłowych gezach odlo¬
towych, spalinach silnikowych, w atmosferze
magazynów płodów ogrodniczych itp.
Sposób według wynalazku polega na nano¬
szeniu na aktywny tlenek glinu, który służy
jako nośnik, platyny z wodnego roztworu chlor¬
ku trój/etyloenodwuamino/platynowego o stęża¬
niu O.165& wagowych.
/I zastrzeżenie/
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4 CM) 8013
coia

Al U l ) 256970

(22> 85 12 20

(71) Instytut Katalizy 1 Fizykochemii
Powierzchni PAN, Kraków
(72) Wojciechowski Jerzy, Danas Oanuez,
Habar Oarzy, Foryś Oadwiga, SadowakaPiekarska Halina, Trzeclak CJerzy,
Iřrason Zbigniew, Machaj Tadeusz
.
Katalizator dp utleniania gazowych
związków siarki do S0_

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wyt¬
warzania katalizatora platynowego na aktyw¬
ny« t lanku glinu, nie ulegającego dezaktywa¬
cji podczae stosowania w procesach oczysz¬
czania gazów odlotowych od gazowych związków
siarki, przede wszystkim siarkowodoru i dwu¬
siarczku węgla, poprzez ich utlenianie do

składający się■"* pionowego cylindrycznego
płaszcza z półkami kontaktowymi, przegrodami .
1 rura centralna wewnętrz, charakteryzuje elf
tym, że jeet wyposażony w płaszczowo-rurkowy
wymiennik ciepła / 3 / zamontowany w górnej
części aparatu wokół jego rury centralnej /S/
i na on główny króciec wlotowy /%/ gazów z
kotła, usytuowany w osi aparatu oraz boczny
króciec wlotowy / 2 / zabudowany w bocznej
ścianie wymiennika, zaś poniżej, również w
ścianie bocznoj zamontowany jeet króciec wy¬
lotowy / 8 / do doprowadzania gazów z wymienni¬
ka, na pierwsze półkę / 4 / aparatu kontaktowe¬
go, przy czyn dno /9/ wymiennika / 3 / z otwora¬
mi wlotowymi rurek znajduje się w przestrzeni
między pierwszą półkę / 4 / a przegrodę / 7 / ,
oddzielając dwie górne półki aparatu.
/I zastrzeżenie/

2
Sposób według wynalazku polega na imprsgnowaniu powierzchni aktywnego tlenku glinu
wodnym roztworem krzemianu sodu lub potasu,
o stężeniu korzystnie 0,5%, suszeniu i prażę- .
niu w zakresie temperatur 400 - 50Q°C, a tak
zal*.pregnowany nośnik nasyca się po schłodząnití 0,032} wodnya roztworem kweeu chloroplatyno»ego, suszy w temperaturze do 10O°C i nas¬
tępnie praży przez okres 4-5 godzin w tempe¬
raturze 45O-55O°C.
/i zaśtrzezania/

Al (21) 256971 (22) 86 12 20

4(51) B013

coie
171) Instytut Katalizy i Fizykochemii
Powierzchni PAN, Kraków
(72) Wojciechowski Óerzy, Fory* Jadwiga,
Danas Danusz, Trzeciak Darzy, Krason
Zbigniew« Mlchalski Leszek, Wyeooki
Zygmunt, Machaj Tadeusz
(54) Katalizátor do utleniania gazowego 8
d o SOj

■;■

"

-

(57} Przedmiotem wynalazku jeat sposób wytwa¬
rzania katalizatora platynowego na aktywnym
tlenku glinu, nie ulegającego dezaktywującej
sulfatacji podczae stosowania w procesach
oczyszczania gazów odlotowych od dwutlenku .
sitrkl poprzez utlenienie tego związku do
jBpOaób Według wynalazku polega na im¬
pregnowaniu powierzchni noénika, korzystnie
«ktywnago tlenku glinu w postaci kulek, wod¬
nym roztworem siarczanu magnezu, wysuszeniu,
* następnie wyprażeniu w zakresie temperatur
400 - 500°C i tak przygotowany nośnik nasyca
slf następnie wodnym roztworem kwasu chloroplatynowego, o stężeniu korzystnie 0,03%,
•Uwzy i prały przez okree około 4 godzin w
tsmpsrstürze 450 - 55O°C.
/I zastrzeżenie/

4(51) BO 10

coiB

A 1(21) 257007 (22) 85 12 19

(71) Biuro Studiów, Projektów i Realizacji
Inwestycji Przemysłu Nieorganicznego
"Biprokwae", Gliwice
<72) Chsial Tadeusz
&*l Apsrat kontaktowy do konwarsil SO^
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skons¬
truowania aparatu umożliwiajęcego lepsza wyfcorzyetanie ciepła gazów ze spalania siarki.
Stosowany do produkcji kwasu siarkowego.
Aparat kontaktowy do konwersji 80 2 #

4(51) B03B

A2(2l) 261895

(22) 86 10 25

(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice
(72) Martyniak Oerzy, Kalemba Oanusz, Roj
Henryk
(54) urządzenie do hydraulicznego rozdziału
mieszanin ziarnowych we wznoszącym
strumieniu wody
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uprosz¬
czenia konstrukcji i zwiększenia efektywności
urządzenia do hydraulicznego rozdziału mieazanln ziarnowych we wznoszącym strumiatiu wody.
Urządzenie ma układ /21/ automatycznego
Sterowania natężenia« wody w zależności od po¬
żądanej w przestrzeni roboczej prędkości stru¬
mienia wody, określonej założoną wielkością
ziarna podziałowego oraz od zmiennej w czeale
ilości wody. układ /21/ Jaet sprzężony z regu¬
latorén /20/ na rurociągu doprowadzającym wodę
do zbiornika / 2 / w kształcie części walca, w
którym jest umieszczony centrycznie element
roboczy w kształcie prostopadłościanu z progiem
przelewowym produktu unoszonego w tym elemen¬
cie, znajdującym eię poniżej jego ścianek.
W zbiorniku / 2 / jest ponadto umieszczony odbie-
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ralnik produktu opadającego z elementu robo¬
czego mający postać znanego, wynoszącego koła
/6/ podzielonego na zamykane pokrywami /10/
segmenty /9/ ze szczelinami odpływowymi /15/.
/2 zastrzeżenia/

Nr 20 /360/ 19U/

bryzgowe zaopatrzone pod spodem w otwarte *
zbiorniczki przepływowe o średnicy większej
niż średnica półki, przy czy« dno / 2 / tego
zbiorniczka przepływowego ma na powierzchni
odległej od krawędzi o 10-25 mm równomiernie
rozmieszczone otwory / 3 / .
/I zastrzeżenie/

4 (51) B07B

Ai (21) 262403

(22) 86 11 14

U ) 85 11 15 - HU - 4359/85
(71) Magyar Színhidrogžnipari KutatS-FeJleaztÄ
Intézet, Százhalombatta, HU
(54) Sposób intensyfikacji suchych metod
'
rozdzielania lub klasyfikowania węgla
kamiennego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwięk¬
szenia ekonomiczności i wydajności rozdziela¬
nia węgla kamiennego.
Sposób według wynalazku polega na tym,
że w proceaie rozdzielania doprowadza aię za»
wartość wody w węglu kamiennym do wartości,
która Jest wyższa o 0,1 - 3% wagowych niż w
węglu euazonym na powietrzu. /I zastrzeżenia/

4(51) B08B

Al (21) 257445

(22) 86 01 09

(71) Zakład Energetyczny - Kalisz, Kalisz
(72) Majchrzak Stanisław, Przybył Hieronim
4(51) B04C

Al (21) 257671

(22) 86 01 27

(71) Północny Okręg Energetyczny, Bydgoszcz
(72) Oomżalskl Tadeusz, Ogonowaki Darzy,
Reich Edward, Lubowaki Zenon, Męczkowskl
Eugeniusz, Walczyk Marek, Partyga
Sławomir, Olech Waldemar, Szymanek Marak
(54)

zenośny zbiornik do uzdatniani»
ajów izolacyjnych

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapro¬
jektowania zbiornika do odgazowania i odparo¬
wania wilgoci i gazów z oleju w wyniku dzia¬
łania wysokiej próżni.
Zbiornik według wynalazku wykonany jest
w formie walczak«' próżniowego wewnątrz, któ¬
rego w części wlotowaj znajduje aię stożek
z równomiernie rozmieszczonymi na dnia otwo¬
rami rf a pod stożkiem znajduj« ai« półki roz¬

(54) Przyrząd do czyszczenia rur
(57)
nago
łego
nych

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ekutecz»
1 dokładnego usuwania warstwy skamienia¬
osadu z iwttwnatrznych powierzchni żeliw¬
rur żebrowych podgrzewaczy wody.
Przyrząd składa ai« z korpusu / I / , w któ¬
rym pod kąten 90° w stosunku do eiebla umiesz¬
czone a« suwllwie w otworach prostopadłych
do osi korpusu / I / rylce / 2 / rozpierane od
wewnątrz przez sprężyny. Rylca / 2 / uatawione
a« na nominalna średnic« czyszczonej rury i
zabezpieczone sa przed wysunięciem si« z kor¬
pusu /!/ wkładkami gwintowymi / 3 / . W korpusie
/ I / przed rylcami / 2 / zabudowany jest zdziarak / 6 / unieruchomiony wkrętem / 7 / , służący
do usuwania wstępnego wewnętrznej warstwy ska¬
mieniałego chropowatego osadu.
'..'..
/I zastrzeżenie/

4(51) B088

A3 (21) 257590

(61) 248743

.

._ ;

(75) Geczkowska Łucja, Wisła

(22) 86 01 21
...
-""'

:

.

(54) Urządzanie do pochłaniania oparów 1 oazów
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do
pochłaniania oparów i gazów wydzielających
ai« w procesach chemicznych 1 hutniczych.
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Urządzeni« do pochłaniania oparów i ga¬
zów zawiera danistar /2/ f> w«wnątrz którego
znajdują aię przegroda /3/ zewnętrzna i prze¬
groda / 4 / wewnętrzna, które umieszczone są w
rynience /6/. Na przegrodzie JA/ umieszczona
jest «eta /5/ chłonna. W części cylindrycz¬
nej zbiornik na otwór vtlotowy, na przeciw któ¬
rego znajduje ale osłona /!/, a w środku dna
znajduj-e ale otwór / 8 / wylotowy, W dnie znaj¬
dują elf króćce / 7 / odprowadzające skroplona
ciecz. Przegrodę / 3 / zewnętrzne stanowię dwie
cylindryczne ściany boczne, miedzy którymi
znajduj« ale kształtki /9/. Kształtki /9/ 39
to płytki pionowe połączone korzystnie pod
kata» prosty«, a dwie kolejne kształtki /9/
tworzę kanaliki, których szerokość zmniejsza
if w kierunku wewnętrznej ściany bocznej,
elany boczne w górnej części maję kanał /10/
przelotowy..
.
/I zastrzeżenie/

11

w główny przewód wentylacyjny 1 zamocowanej
na części nieruchomej / 3 / obudowy komory wy¬
buchowej /!/.
/2 zastrzeżenia/

3

15
4(51) B21D

Al (21) 257807

(22) 86 02 04

(71) Fabryka Maszyn Rolniczych "Agromef,
Opalenica
(72) Raguszka Dan
.
(54) Tłocznik

, ;■

J Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco¬
wania konstrukcji tłocznika z dociekaczen pozwalajęcej na płynne zmniejszenie siły docis¬
kania wraz ze zwiększaniem eię głębokości tło¬
czenia.
■""'•''."
Tłocznik według wynalazku charakteryzuj«
eię tym, że do górnej płyty dociekacza / 5 / za¬
mocowana Jest przegubowo dźwignia / 8 / , której
dolna część ukształtowane jest w postaci zacze¬
pu / 9 / z wybraniem /10/. którego koniec ze
skosem skierowany jest w stronę odpowiadające¬
go mu wybrania / 1 2 / w matrycy /%!/'. Zaczep / 9 /
po przeciwnej stronie wybrania / 1 0 / ma wybrzu-*
azenie ze skosem, a z płytę głowicową / I / zwią¬
zany jest pionowy ślizg / 3 / również ze skosem
w dolnej jego części odpowiadający skosowi za¬
czepu / 9 / dźwigni / 8 / .
/2 zastrzeżenia/
4(31) B21D

Al (21) 257527

(22) 86 01 17

(71) Speteialnoe Konstruktorskoe Bjuro
Gidroimpulsnoi Tekbniki Sibirekogo
Otdelenia Akademii Nauk 8SSR,
Nowosybirsk, SU
(72) Kuznetsov Dury G., Sanin Alexandr L.,
Rykov Dury P.
(54) Urządzenie do obróbki wybuchowej
materiałów

.

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opra¬
cowania konstrukcji urządzenia do obróbki
wybuchowej materiałów o zwiększonej niezawod¬
ności działania i uproszczonej obsłudze.
Urządzenie do obróbki wybuchowej materia¬
łów według wynalazku zawiera koaorę wybuchowe
/I/, łającą obudowę złożone z części ruchomej
/ 2 / i części nieruchomej /3/, łączonych za
pomoce zespołu zamkowego / 4 / . W komorze znaj¬
duj« eię przymocowany do części ruchomej / 3 /
obudowy atół roboczy /5/, do którego przymo¬
cowana Jest z kolei zasuwa /10/ zaworu / 7 / ,
przemieszczana razem ze stołem roboczym / 5 /
1 zamykająca podczas swego ruchu główny prze¬
wód wentylacyjny w chwili poleczenia części
ruchomej / 2 / i części nieruchomej / 3 / obudowy
komory wybuchowej /I/. Zasuwa /10/ Jest osa¬
dzona w obudowie / 8 / zaworu/ 7 /« wstawionej
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4(41)

B210

A2(21) 261786

Nr 2 O / 3 6 O / 1907

122) 86 10 08

(71) Fabryko Samochodów Małolitrażowych
"Ćolmo" ^Zakład Nr 2, Tychy
(72) Toatfciawicż erzagoťz« Sikor« Jarzy,
Porcek Zygmunt,Daru» Władysła*
Sposób automatycznego podawania pojedyn¬
czych »a ter talów magnetycznych na

3ârê

zwłaszcza

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco¬
wania sposobu zapewniającego utrzymanie sta¬
łego czasu cyklu podawania.
Sposób automatycznego podawania pojedyn¬
czych «ateriałów magnetycznych na urządzania,
zwłaszcza prasy, charakteryzują się ty«, że
pojedynczy materiał /I/, oddzielony elektro¬
magnesami / 4 / od pakietu / 2 / umiesączonego n«
palecie /3/, podaje sie przy pomocy wózka z
przyssawkami na podajnik, który wsuwa «atari«/
/ I / na narzędzie / 8 / zabudowana m prasta /9/.
elektromagnesy / 4 / zasilane aa okresowo na¬
pięciem stałym, co umożliwia wielokrotne i
dynamiczne odrywanie pojedynczego materiału
/I/ od pakietu / 2 / . Przysoawki /6/ wyłącza
alf kolejno podczas ruchu wózka /5/'do.przodu
przez co pojedynczy materiał / I / spada łagod¬
nie ruchem ślizgowym na podajnik / ? / .
/3 zastrzeżenia/

4(51) B22C

Al (21) 257260

(22) 86 01 14

(71) Fabryka Maszyn Odlewniczych. Kraków
(72) Baaler Zbigniew, Szklarczyk Kazimierz,
Gajek
(54) Sf>ulffuu«trk» nadta-

4(51) 6213
BiOS

A2(21) 261741

(22) 86 10 07

(57) Wynala?«W rozwiaztije zagadnienie opraco¬
wania prostoj konstrukcji spulchniarki cha¬
rakteryzującej sit? wysokim stopniem spulchnia¬
nia 1 nadwjęcej się do dobudowy w stacjach
przeróbki mas formierskich.
.■
W spulctmiarce według wynalazku obudowa
/A/ z zamocowanymi wownętrz dwoaa wirnikami
połączonymi wspólnym układem napędowym / 2 /
jest zamocowana nad transportowe taśmę w ta¬
kiej odległości, że warstwa transportowane!
masy formierskiej znajduje się w polu działa¬
nia spulchniających łopatek obu wirników»
/2 zastrzeżeni«/

(71) Ośrodek bed«wozo-Rozwojowy "PLASOMET",
Warszaw«
(72) Hazurczek Zbigniew
(54) Układ napadowy prasy z waha.iaca matrycy
(57) Wynalazek rozwiazaje zagadnienie opra¬
cowania układu napędowego prasy z wahająca
•fltrycs, upraszczającego kinematyczny łań¬
cuch napędowy, zmniejszającego hałae oraz
eliminującego szarpnięci* i uderzania układu
klnącatycznego.
Układ według wyneis^Àu «a kollate «asy
wyważone /6/ i / 7 / napędzano bezpośrednio
przy pomocy peso« /11/ dwoma niezależnymi
silnikami /$/ i /9/. umieszczonymi tak. że
o«ie >»«łów /16/ i /17/ silników / 8 / i / 9 / a«
oddaioneod osi kolistych mas wyważonych / 6 /
i / 7 / o odległości spełniające warunek it
odległości te s« różne od zera 1 mniejsze
lub większe od połowy sumy średnic podziało¬
wych odpowiadających sobie napędowo kolistych
mas wyważonych /6/ 1 / ? / i kół napędzających
7 1 2 / 1/13/osadzonych na wałach /16/ i )%7/
silników /B/ i /9/.
/3 zastrzeżenie/

4(51) 6220

Al (21) 257721

(22; 86 01 31

(71) Instytut Odlewnictwa, Kraków
(72) Sobczak Derzy, Danczur Andrzej, MiłoŚ
Stefan, 2urawik Mieczysław, Trela Oózaf,
Piotrowicz Marek
(54j> Sposób otrzymywania odlewów warsztato¬
wych, zwłaszcza półwyrobów łożysk
ślizgpwych biwetąlowych typu pana
stalowa - bręz ołowiowy
(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie zmniejszeola pracochłonności otrzymywania odlewów
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warstwowych, poprawieni« ich jakości i obni¬
żenie kosztów produkcji.
Sposób otrzymywania odlewów warstwowych,
zwłaszcza półwyrobów łożysk ślizgowych bime¬
talowych, typu pane w stalowa - bręz ołowiowy,
polega na poddawaniu ciekłego, wylanego me¬
talu ciśnieniu od kilkudziesięciu do kilkuset
MPa, przez cały czas jego krzepnięcia. Wars¬
twa przejściowe utworzono na wylewanej powie»
rzchni.z jednego lub kilku metali, o tempera¬
turze topienia niższej niż temperatura wyle¬
wanego »• talu. . : /2 zastrzeżenia/

4(51) B236

Al (21) 257693

Urządzenie składa mię z korpusu /!/ 1
tulel / 2 / , wewnątrz których zespół kół zęba¬
tych /10/, / 9 / stożkowych, oraz kół zębatych
/&/, / 5 / walcowych, przenosi napęd z trzpie¬
nia /li/ na frez /14/. Frez /14/ osadzony jest
za pośrednictwem tulei zaciskowej / 4/ we wrze¬
cionie /3/, którego zewnętrzna powierzchni«
w częeci środkowej ukształtowana jest w formie
wieńce zębatego /12/ a w częściach bocznych
me kształt stożkowych bieżni łożysk /13/,
/I zastrzeżenie/

4(51) 823K

(22) 86 01 28

Al (21) 258179

C22) 86 02 28

85 02 28 - IT--- 67213-A/85
(71) COMAU S.p.Av. Grugllasco^ IT
(72) eosaotto Piero, arandino Mario

(71) Instytut Cbróbki Skrawanie«, Kraków
(72) Zdunek Stanisław, Sikora darzy. Dyrda
Dan, Izydorczyk Henryk, Korzeniowski

(54) Urządzenie do spawania, zwłaszcza
automatycznego karoserii Bawochodo'wych
z tłocznych elementów z arkuszy metalo¬
wych
.

._; S z c z e p a n V. : .,.;., • : - ; ' ' ; . v . ;•■-.■ '-: --■'■■ . --'-.; '.->;

v (Sifl Sposób wytwarzania tulei przeciętych
i wytaczadło do wytaczania rulei
przecietych
(57} Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyko¬
rzystania tokarki ogólnego przeznaczenie do
wytaczania tulei przeciętych.
Sposób polega na tym, ze ugięta sprężyś¬
cie tuleje, osadzone nieruchomo, obrabia sie
w jednym przejściu Jednym narzędzie« obroto¬
wy», wykonuj e/Cym obróbkę wewnętrznej powierz¬
chni przelotowej, powierzchni czołowej i wew¬
nętrznych powierzchni kształtowych nieprzelo¬
towych. Wytaczadło na suwak / 6 / osadzony w
otworze korpusu / I / połączony z pppychaczem
/?/ 1 zaopatrzony w s t o ż k i / 5 / podpierając«
dolne części wysuwanych noży kształtowych
/3/.
.
/2 zastrzeżen%a/

V
4(51) B23C

13

Al (21) 257712';■'" (22) 86 01 29

(57) wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco¬
wania uniwersalnego urządzenia do automatycz¬
nego spawania karoserii samochodowych z tło¬
czonych elementów z arkuszy metalowych.
:
Urzędzenie według wynalazku, wyposażone
w elementy do dokładnego ustawiania części
wstępnie, luźno zespolonej karoserii oraz w
programowane roboty spawające, ma co najmniej
dwie pary bocznych stawidsł /6/, umieszczo¬
nych po obu bokach przenośnikowej linii / 2 / ,
zawierajęcych narzędzia ustawiające, odpowia¬
dające dwu różnym typom karoserii /A, B/.
Boczne stawidła / 6 / sa korzystnie przesuwane
na prowadnicawych elementach / 5 / usytuowanych
po obu '-bokach przenośnikowej linii / 2 / . dla
zapewnienia szybkiej wymiany pary bocznych
etawideł / 6 / w położeniu roboczym na stano¬
wisku spawania, o4powiednio do typu spawanej.
karoserii /A, B/. Urządzenie zawiera także
skład /12/ dodatkowych bocznych etawideł majacych narzędzia ustawiajęce odpowiadające róż¬
nym typom karoserii, a także elementy / 8 / do
wymiany którejkolwiek z dwu per bocznych stawideł / 6 / , znajdujęcych się po obu bokach lińil, no którekolwiek z par dodatkowych bocz¬
nych etawideł znajdujących się w składzie
/12/.
/4 zastrzeżenia/

(71)ŁańcuckaFabryka 'Srub, Łańcut
(72) Haruszewski Ryszard, Plizga Kazimierz,
.
Betka Andrzej
.
<54) Urządzenie do frezowania rowków w
bocznych powierzchniach otworów
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umoż¬
liwienia frezowania rowków w bocznych po¬
wierzchniach otworów o małych wymiarach fre¬
zami trzpieniowymi.

4(51) B23K
HOSK

A2C21) 261825

(22) 86 10 1O

(71) Zakłady Radiowe "Diora", Ośrodek
Projektowania i Wdrożeń Radiofonii
■
Odbiorczej, Ozierżoniów
. : "•, \
(72) Kłys Osnuta, Trybus Czesław/
. .'y.^ Urządzenie do lutowania zanurzeniowego
płytek obwodów drukowanych
(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco¬
wanie urządzenia do lutowania zanurzeniowego
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płytek obwodów drukowanych zapewniajęcego
uzyskanie odpowiednich parametrów lutowania/
takich jek odprowadzanie gazów oraz lepsze
zwilżanie lutowanych końcówek cynę.
Urządzenie według wynalazku wyposażone
w ruchomy wózek z płytka drukowane /I/,
umieszczony nad wanna z roztopione cynę /3/,
charakteryzuje się tym, że wózek z płytkę
obwodu drukowanego /!/ osadzony na ramowym
traneporterze poziomym / 2 / połęczony Jest z
układem napędu pionowego /4/, którego ruch
pionowy realizowany jest poprzez mechanizmy
napędzane silnikami skokowymi.
... ■
/I zastrzeżenie/

Nr 20 /36Ö/ 198?

Obrabiarka laserowa z filtrację przest¬
rzenne więzki zaopatrzona jest w laser dużej
mocy / 3 / oraz w głowicę optyczne ogniskujące
/4/, które eę umieszczone na płycie granito¬
wej / 2 / osadzonej na podstawie / I / p regulo¬
wanej wysokości, przy czym głowica / 4 / ma
okular /17/ służący do justowania i kontroli
procesu technologicznego oraz oświetlacz*/14/
z reflektorem /15/ 1 zestawem filtrów barw¬
nych /16/. Obrabiarka ma także stół wymienny
/&/ przymocowany odej»owalnie do podstawy / I / .
Na stole / 8 / jest osadzona komora próżniowa
/ 9 / zaopatrzona odgórnie w okno z płytkę och¬
ronne /X0/. Głowica / 4 / Jest sprzężona z komo¬
rę /9/ przez filtr przestrzenny próżniowy /12/,
zaopatrzony w diafragmy wymienne i przez obiek¬
tyw skupiający, wymienny /13/. W osi pionowsj
głowicy /A/ Jsst umieszczona odgórnie kamera
telewizyjna /6/ połęczone z monitorem / 7 / .
Komora /9/ oraz filtr /12/ sę połęczone z uk¬
ładem pompowania i napełniania ich wnętrz«
gazami roboczymi.
:
/3 zastrzeżenia/

4(51) B24B

A2(21) 261852

(22) 86 10 13

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(.72) Pszczołowski Wacław, Zeborski Stanisław
(54) SpoBÓb szlifowania płaskich powierzchni

4(51} B23K

Al (21) 263376

(22) 86 12 31

(71) Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej
Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego,
Warszawa
(72) Śtojewski Maciej, Owsik Oan, Oubik Adam.
Marczak Dan, Makowski Józef, Keczmarczyk
Bogdan
(54) Obrabiarka laserowa z filtracie
przestrzenna wjgzki

■

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwięk¬
szenia sprawności technicznej i uniwersal¬
ności obrabiarki laserowej.

(577 Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyelimi¬
nowania wpływu zużycia się ściernicy na wyso¬
kość szczeliny międzyelektrodowej.
Sposób szlifowania polega na rozdzieleniu
procesu obróbki na co najmniej* dwa procesy
częstkowe prowadzone przemiennie,'z których
jednym procesem Jest obróbka skrawaniem, na-tomiast drugim procesem cząstkowym Jest elek¬
tromechaniczna roztwarzanie wierzchniej wars¬
twy obrabianego przedmiotu z wykorzystaniem
elektrody lub elektrod pomocniczych..
/2 zastrzeżenia/
4(51) B240

A2(2l) 261850

(22) 86 10 13

(713 Politechnika Wrocławska, Wrocław
C72) Zabor8ki Stanisław
(54) Tarcza ścierna
(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa¬
nia łatwej w wykonaniu konstrukcji tarczy

i

i

i

1
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Nr 2O /36O/ 19«7

éeiernej do szlifowania elektrochemicznego.
Tarcze ścierna aa metalowa tarcz« /I/, n«
której naniesiona jest wäretwa éciarna w poetaci segmentów ściernych / 2 / 1 «kładek grafi¬
towych /3/. Segmenty ścierne /Z/ o spoiwie
niemetalowym i wkładki grafitowe / 3 / osadzone
•a przemiennie na «Stołowej powierzchni Meta¬
lowej tfróiy /l/i
/l' zastrzeżenia/

stosunku 1 1 6 . środek przeznaczony j«tst do
impregnacji drewna narażonego na bezpośrednie
działanie czynników atmosferycznych oraz ele¬
mentów i konstrukcji drewnianych wewnętrz bu¬
dynków.
/2 zastrzeżenia/

4(51) B27N
4 (51) B258

23^350

(22) 86 Ol 02

(70 Instytut Obróbki Skrawanie«, Kraków
(72) Słaclrt&ki Zdzisław, Nikiel Jacek,
Králka Adaa
Oprawka do wkręcania śrub dwuetronrych
(57) Wynalazek rozwiązuj« zagadnienie opraco¬
wania prostej i zwartej konstrukcji oprawki
umożliwiajacsj stosowanie jako zespołu napę¬
dowego jednostki z jedny« kierunkiem obrotów.
Oprawka, «ajęca korpus /I/ z osadzony*
m niai suwakiem / 2 / połączonym z* szczękani
/ 3 / chwytającymi wkręcane śrubę, charaktery¬
zuje sis tym, ze szczęki / 3 / maję wewnętrzne
powierzchnia ślizgowa zbieżne, tworzące wyb¬
ranie, w którym usytuowany Jest przesuknie
względem szczęk / 3 / kołek /§/ osadzony sztyw¬
no w korpusie /!/.
/I zastrzeżenie/

15

. Al (21) 257550

(22) S6. 01 17

' V7ià Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
"Blachownia", Kędzierzyn-Kożle; Biuro
Projektów i Realizacji Inwestycji
Przemysłu Syntezy Chemicznej "Prosynchem",
Gliwice; Zakłady Płyt Pilśniowych,
Czarna Woda
<72) Gil Tadeusz, Maciejewski Zdzisław,
Bronlkowski Krzysztof, Witek Oen, Brunka
Jerzy, Rutkowska Elżbieta, Łachman Ignacy
Maślona Zenon, Nowafcowek i. Eugeniusz,
MsjJcowski Marian
(54) Sposób wytwarzania płyt pilśniowych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco¬
wania sposobu wytwarzania płyt pilśniowych z
wykorzystaniem lignocelulozy pohydrolitycznej.
Sposób wytwarzania porowatych lub twar¬
dych płyt pilśniowych na drodze rozwłóknienia
drewna, przygotowania zawieeiny pilśni w oś¬
rodku wodnym wraz z dodatkiem środka zakleja¬
jącego i środka impregnującego» uformowanie,
sprasowania i suszenia badi tez formowenia,
sprasowania na mokro 1 hartowania, polega na
tym, że rozwłókniona masa zawiana w Swoi« skła¬
dzie 50-95 części wagowych »asy włóknistej
drewna drzew szpilkowych oraz 5-50 części wè-'
gotwych masy włóknistej z drewna bydrólizowanego, stanowiącego pphydrolityczn^ lignocelulozo z procesu wytwarzania fuřfuralu, na bazia
drewna drzew liściastych, korzystnie drewna
brzozy, dębu, buku 1 grabu, a do masy włók¬
nistej w ośrodku wodnym, przed poddaniem jej
filtracji, dodają się ewentualnie 1-10 części .
wagowych, licząc na »asę zawieeiny w ośrodku
wodnym, korzystnie 2-4 części wagowych 0,1%
wodnego roztworu flokulants w posted wysokocza8teczkoWego polimeru, korzystnie polimeru
kationowego, O ciężarze częsteczkowym 500001000000.
/4 zastrzeżenia/

4(51) B29O

Al (21) 264O85

(22) 87 O2 il

(71)- Zakłady Tworzyw Sztucznych "Gawrat-Erg",
3esło
172) Kwaśny Kazimierz, Adamkowski Andrzej,
Matłok Andrzej, Węgrzyn Krzysztof, Pepera
Marion, Semborski Dózef, Węgrzyn Stanisław»
Brach Bronisław, Kołodziej Dan
4(«i) B27K

Al(21) 256253

(22) 05/41 14

(75J Weleżak Anna 1 Walczak Oerzy, Warszawa
(54) <rodek podkładowy do malowania drewna
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco¬
wanie Środka podkładowego do malowanie drew¬
na o włesnoAciach zapobiegających porażaniu
drewna przez grzyby.
Środek według wynalazku charakteryzuje
elf tým, że zawiera ś-8 części wagowych
P-KU«ylofnnolu, 35-40 czyści wagowych pokostu
lnianego, 10-12 części wagowych oleju maszy¬
nowego br a z 40-50 części Wagowych rozpusZczelnike, który stanowi mieszanina benzyny
do lakierów i ksylenu w stosunku 4 i 1 lub
•lSszanlne benzyny do lakierów i butanolu w

(54) Sposób wytwarzania rur z polichlorku
winylu o nsprgżeńiu obwodowy» powyżej
3L2.Ś MFa*
"
Sposób według wynalazku charakteryzuje
się tym, ż« suche misszsnKę sporządza się sto¬
sując na 100 części wagowych polichlorku winy¬
lu suepénsyjnogo o stałej K 66-70 dodatek 0-4
części wagowych żywicy poliwinylowej o stałej
K powyżej 60, otrzymanej przez kopoliaeryzację
emulayjraô chlorku winylu z 10% wagowymi octanu
winylu, 0-2 części wagowych żywicy epoksydo¬
we j , 0-2 części wagowych chlorowanej parafiny
o zawartości chloru powyżej 40>"j wagowych, zaé
przy wytłaczaniu głowicę formująca profil rurowy ternoetatuje się tak, by ciśnienie uplas¬
tycznionej mieszanki w kanala wlotowym utrzy- '
mywało się w granicach 18-20 MPa, nis przekraczając temperatury 475 K na wylocie głowicy.
..•'■■
^
/i zastrzetenie/fl
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4(51)

64 IF

Al (21) 2574.79

Nr 20 /360/ 1967

f22> 86 01 15

(71) Centrum »adawczo-Wdrozeniowe "MERCOMP"
Sp. z o.o. Warszawa
(72) Cyklią pf;rz.Y» Górecki Roman. Łasiński
(54} Sposób drukowania punktowego lub

-^.

■OKre-Sowb' ci^Cjie;}0 praż urzQüzariie do ■".•- stosowania totjo gposoüu
;

(57} Wynalazek rozwiązują zagadnienie opraco¬
wania prostego w eksploatacji i taniego sposo¬
bu zap ie u oraz urządzenia realizującego ten
8pQ8Ób. ""'
Sposób drukowania punktowego lub okreso¬
wo ciągłego po laga na "ty»., ze «etylowy pręcik
prowadzi się suwliwie w prowadnicach, e nas¬
tępnie wypycha się energicznie z prowadnicy
dolnej do zetknięcia z materiałem przyjmują¬
cym kolorant przy czym powierzchnio czołowa
pręcika zrasza się kolorenteo w pozycji spo¬
czynkowe j- dzięki siłom adhezji.

©6ÖL

Al(21) 262267

(22) 86 11 07

(30) 85 11 08 - CH■* 04815/85-6
;
(71) Werkzeugmaschinen fabrik Oerlikon-Bührle
AG, Zurych, ČH
:
(54) Przełączany układ mognesów trwałych^
: . 4.va\äsz-aza d o hamulca

Urządzenie wyposażone jas t «ą pręcik /%/
oraz zbiornik /&/ z kolorantem zamknięty herladtycznie. Pręcik /%/ umieszczony jest w pro¬
wadnicach/2, 3/. Prowadnica / 2 / w dolnej
części ma średnicę większa od érednicy jej
części górnej« a długość cz^éci rozszerzonej
prowadnicy / 2 / jest większa od amplitudy sko¬
ku pręcika /ł/ podczas drukowania.
/5 zastrzeżeń/

4 (51} B60G
B62D

Al (21) 262004

(22? 86 10 23

85 10 28 - A T - A 3114/85
^
<71) Voeat - Alpine Aktiengeeeliechaf t, Linz,
AT
'
(72) Kojlath «orat
;
(54) Podwozia oesiennicowo do potazdow > .
(57) Wynalazek roznlęzuje zagadnienie zmniej¬
szenia wyalarów podwozia gaeiennicow»go po¬
jazdów ciężkich.
Podwozia charakteryzuj« się. ty«, że pros¬
topadła oé obrotowa /li/ «echaniuwu obrotowego
dla rawion wysięgnika jeet przesunięta od
érodka ciężkości /10/ trójkąta weporczego / 4 / ,
zanocowanego do gąsienic / 2 , 9/. do wl»rzchołka / 8 / trójkąta: wspornego we wskazanym
«Biarunku podłużny« pojazdu. /4 zastrzeżenia/

(57) Wynalaźtik rozwiązuje zagadnienie zmniej¬
szania ciężaru oraz zwiększenia skuteczności
działania hamulców wiropradowych.
Układ według wynalazku,, majęcy nieruchome
magnesy trwał« i obrotowe magnesy trwałe, w
który» włączanie i wyłęczanie lub regulacja
bezBtopniowá strumienia magnetycznego następu¬
ją przez obracanie obrotowych magnesów trwa¬
łych charakteryzuje eię tym, że na przemian z
obrotowymi magnesami trwałymi / 7 / znajduję się
dodatkowo nieruchome magnesy trwałe /9/, które
powierzchniami jednpbiegunowymi przylegają do
dwóch sgsiednich elementów biegunowych o zmien¬
nej biegunowości.
/3 zastrzeżenia/
2

4(51) 8608
B50K

Al U l ) 263659

(22) 87 02 12

(71) Słupskie Przedsiębiorstwo Budowlane,
Słupsk
(72) Repetowicz Oerzy, Piskorz Stanisław
Sjiosćb odblpkowywania biegów, zwłaszcza
i wjstecznefio i przyrznd do"*"
stosowania tego sposobu
(57} Wynalazek rozwiązuje zagadnienie odblokowywania biegów, zwłaszcza pierwszego i wstecz¬
nego, bez demontażu ekrzyni biegów.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
nacina się gwint na prowadnicy wodzika, wykonu¬
je się otwór w pokrywie skrzyni biegów i wprowâiiza się przez ten otwór przyrząd do odblokowyw&nia biegów, który wyciąga prowadnicę na
odpowiednie długość. Przyrząd do odblokowywania według wynalazku ma trzon / 7 / zakończony.
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z jednej «trony uchwytem / 8 / z»é druga »trô¬
né trzonu / 7 / ma wzdłuż osi wewnętrzny otwór
/9/.
/2 zastrzeżeni«/

4(51) 86 IG

Al (21) 262448

17

Aeronoénlkl płato*e charakteryzują «ię
tym, że maję platformy kontenerowe / 7 / do mo¬
cowania kontenerów aerodynamicznych zakończone
kadłubami z ueterzeniem ogonowym ořez przeauwans za pomocš siłowników hydraulicznych kabi¬
ny nawigacyjne /18/ i obejmy skrzydeł /10/
a podwozia sa odciężone lub zastąpione podczas
startu i ładowania przez poduszki powietrzne.
W ueterzeniu ogonowym aeronoónika trzypłatowego stateczniki sterów wysokości sę połączone
w liter« "T" ze statecznikiem eteru kierunku,
a ich działanie wspomagają czołowe etery wy¬
sokości zamocowane do stateczników poziomych
oraz czołowy ster kierunku umocowany do sta¬
tecznika pionowego, a każdy z nich połęczony
jast z kabinę nawigacyjne.
/6 zastrzeżeń/

(22) 86 11 17

(30) 83 11 22 - OB - P.3541363.8
(71) Knorr - Bremse Kommanditgesellschaft,
Monachium, 06
(34) Urządzenie centrujące i podpierające do
samoczynnego sprzęgania pojazdów
"':.
•..

s z y n o w y c h

. ■'

.■"

: ' ■ ' ' .

•■

'■•■''-■,•"'••'-..■.

"s

(97) Wynalazek rozwiązuj« zagadnienie opra¬
cowania taniej konstrukcji pewnego w działa¬
niu urządzenia centrującego i podpierającego
do samoczynnego sprzęgania pojazdów szynowych.
Urządzenie według wynalazku ma giętkie
cięgło /3/. którego konce sa utrzymywane pop¬
rzecznie i powyżej trzonu /!/ sprzęgu ne ra¬
mie /S/ podwozia pojazdu. Co najmniej jeden
koniec cięgła /3/ jest przy tym prowadzony
nad rolka / 7 / i jest połączony poprzez jeden
człon sprężynowy /13, 14/ z rama podwozia po¬
jazdu. Trzon /!/ sprzęgu opiera się ne cięgle
/V poprzez rolkę / 2 / leząca n« cięgle /3/.
Dzięki rolce /Z/ trzonu '/%/ sprzęgu Jest za¬
pewniona stale równie duże naprężenie w od¬
cinkach cięgła po obu stronach trzonu /I/
sprzęgła, przez co osiąga się optymalne wyko¬
rzystanie sprężyn 1 powrotny sprzęg również
przy bocznych odchyleniach trzonu / I / sprzęgu.
.■■-..
/7 zaetrzeżeiy

8 a
4(51) 864C

Al (21) 249572

(75) Kujawa Marian, Gdynia

(22/85 09 13
, . -

\

: -

(54) Aeronośnikj płatowe przeznaczone do
transportu kontenerów
.
(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie zapro¬
jektowania ekonomicznych i funkcjonalnych
w eksploatacji eeronoánlków przeznaczonych
do transportu dużych kontenerów aerodynamicz¬
nych.
.
.
..'.'../■' .... -. . '. -,: .-.

4(51) B64C

Al (21) 257692

(22) 86 01 27

(71) Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
•PZL-őwidnik-, Świdnik
(72) Płowaś Stefan, Kamiriski Stanisław,
Nowakowski Romuald, Czobot Stanisław
(54) Łopatę wirnika nośnego, zwłaszcza
śmigłowca
.
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco¬
wania konstrukcji lekkiaj łopaty wirnika noś¬
nego.

Łopata wirnika nośnego jest zestawiona z
dżwigara /I/ wykonanego z tworzywa zbrojonego
tkaninami 1 włóknami szklanymi stanowiącego
dwie oddzielne powłoki górne / 2 / i dolne /3/.
W powłokach / 2 / i / 3 / jest zabudowane dzielone
v* płaszczyźnie cięciw /X-X/ okucie nesedowe
poleczone śrubami. Powłoki / 2 / i /3/ w przed¬
niej i tylnej części profilu dżwigara /I/ sa
zakończone pionowymi ściankami /7/, /8/, / 9 /
i /10/ zachodzącymi na siebie w strefie łącze¬
nia 1 biegnącymi równolegle wzdłuż długości
powłok. Kołnierze dzielonego okucia nasadowego
sa owinięte na całym obwodzie włóknami szkla¬
nymi, które łącza się z wiazkeni nośnymi opa¬
sującymi przednie cylindryczne część okuć,
ułożonymi w kanałach /18/ i /19/ wzdłuż długości diwigar« /!/.
/I zastrzeżenie/

BIUCETYN URZÇOU
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4(51) 8640

A2(21) 261B88

(22) 86 10 16

(75) Qabsfci Marek, K.rasnod?bekl Otnvz,
Kaniowski Oerzy, Warszawa
(54) Wózek
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienia opra¬
cowania proa iej i lekkie} konstrukcji wózka
spadochronu umożliwiającego utrzymanie pod¬
czas postoju i «taftu spadochronu na.ď po- .
wierzchnia ziemi.
KVÓZ6K stanowiący konstrukcję z rur ciankościennych osadzonych na trójkołowym podwo¬
ziu cnarekteryzuje się tym', ze rura układu sterowania /18/ osadzona jest euwliwle «y ru¬
rze /14/, na której osadzony jest fotel /10/„
przy czy» do rury /14/ poprzez węzłowe płyty
trójkątne przyłączona jest skośna rura /15/,ne której osadzone jest łoże /26/ silnika /7/,
napędzającego poprzez przekładnie przeciw¬
bieżne śmigło / 3 / .
/7 zastrzeżeń/

Nr 20 /360/ Í9«7
pięć« według wynelozku charakteryzuje ale tym,
że m» nadciéniealowe komory / I / łączące sie z
koworaai sp*l»niü /2/, na kw^cu których umiesz¬
czone *q palniki /3/ połączyła z kolektorem
powietrza / 7 / i kolek<or«A paliwa /8/, przy
czy«, z g*ry na ściaruach bocznych /9/ komór /t/
znajdują sio prowadniki / 4 / blach. Trzon ma
spadek w kierunku koócs. no którym umieszczone
&a ci$g/tace rolki wyprowadzające. • ponadto
prowadniki / 4 / wykonere 9ę w postaci rolek i
*t rvaetawne.
/i zastrzeżenie/

4(S1) B65C

Al (21) 256566

(22> 85 12 02

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "Polmag",
C
Mechanizacji Górnictwa"Komag",
(72) topora Piotr, fros Karol
(54), Urz&dzenle do napinąnio łańcucha

^

.

(57) Wynalazek rozwiązuje problem przenoszenia
obciążeń dynamicznych przez zappdkę urządzenia
w momencie wyłączenia silnika elektrycznego,
z» pomoce którego nopina sio łańcuch.
Urządzenie wwdług wynalazku charakteryzuje
się tym, ze oa zapadkę zamocowana do kadłuba
/3/ napędu przenoénike zgrzobłowogo ze pośred- ■
nictwem amortyzatora,, który stanowi trwale zes¬
polony ż kadłubem /3/ wspornik / 2 / z wycięciem
/ 4 / , obejmujęcys) połowę otworu /5/ dla czopa
/6/ zapadki, przy czym w wycięciu / 4 / usytuo¬
wany jest dystőnsDwy blok /9/, z wybranie» od¬
powiadającym połowie czopa /6/, parowany z za¬
chowaniem luzu /t>/, w którym usytuowany jest
sprężysty elerent / 8 / .
/4 zastrzeżenia/

4(51) B65G

Al (21) 254Ő51

(22) 95 07 23

(71) Muta "Pokój", Ruda Slaska
(72) Kornas Dózef, Potocki Tadeusz, Kornae
, ■

.■ G r z e g o r z ■-

;

v '.:-■-,; , ■ ■ .

' " . .; . . : •

-

■• •-

(54) Sposób transportu, zwłaszcza blach w
piecach do oLróbtfj .ciepine.1 oraz trzon
pieca, zwłaszcza do obróbki cieplnej'
(57) Wynalazek rozwiązuje problem transportu
blach w piecach grzewczych bez użycia koeztownych i wrażliwych na temperaturę mecha¬
nizmów.
Sposób charakteryzuj« ale tym, że w pie¬
cu pod blachy wprowadza sie robocze ępaliny
pod ciénieniem p > 8 g, gdzie p - oznacza ciś¬
nienie spalin określone w mm ełupfl wody, a goznacza gruboeć blachy określona w mm. Trzon

■=♦;.-'

4(51) B65G

Al (21) 257126

(22) 85 Í2 23

(71) Akademia Uórniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica, Kraków
(72) Jabłoński Roman, Furmanik Kazimierz,
Owinski Adam, Paraszczak Oacek, Sodkiewicz
Tadeusz Wożnisk Tadeusz, Szymanski
Władysław
(54) Kr&żnlk przenośnika taśmowego

.

-

(57J Wynalazek rozwiązuje zcgadnlanla wyelimi¬
nowania nieoeiowsgo ruchu obrotowego krainlka
oraz zmniejszania jego momentu bezwładności.

Nr
Krątntk przenoénilta taśmowego, zewier»"'
otadzone o» osi / I / łożyska / 2 / , skojarzone *
piôrécleniami elafttycznynl / 3 / i usytuowane w
piastach / 4 / krężrtika, ná których Jest osa¬
dzona powłoka / 5 / krężnike. Pierścień elas-,
tyczny / 3 / każdego łożyska / 2 / jest uoieszczo
ny pomiędzy powierzchnią Jego pierścienia
wewnętrznego i osie /!/ krażnika oraz pomię¬
dzy pierścienie«! osadczymi /&/, połączonymi
■ jt osią /!/ krażnika.
/I zastrzeżenie/

f
przewodów
J ą y i
z czołowej ścianki / 7 / i przyt .-ierdzonych do
taj ócianki / 7 / Bwyjni dłużezyni podstawawi
trapezowych płyt / 9 / , wygiętych w kierunku
wspornika /!/„ Króteze podstawy trapezowych
płyt /y/ ł^czy przytwierdzona od góry rurowa
prowadnica /10/. Każda z płyt / 9 / ma odchy¬
lone na z«wngtrz koryta / 6 / ramiona, tworzçc
usztywniające żebra /Ił/, przytwierdzone oá
góry do rurowej prowadnicy /10/. 2ebra /li/
każdej z płyt / 9 / są obustronnie rozcięte w
ooszarze łuku / S / wygięcia płyt / 9 / i wzmoc¬
nione przytwierdzonymi do nich nakładkami /12/.
Zebra /li/ sę nachylone do roboczej powierz¬
chni płyt / 9 / pod kętom, zawartym w granicach
10° - 90°.
/4 zastrzeżenia/

4(51) B668

A2C21) 262139

122) 86 10 29

<71J Główny Instytut Górnictwa, Katowice
-Powrosłowski Don, Hankus 5an, Kawulok
Stanisław, ilura Lesław, «eyda Zbigniew,
Za»or&ki Andrzej
Spóaób kontroli równptnierpoéci
sVł vy linach nocnych wlololinowych;
yrz.jU^--^ wyciyC.otyycft oraz układ ď_Q
: ' kontroli rownofliiernaścl rożkiadu 8ił u w
linach nośnych wieloiioowych urzgďyen
■ •• • wyci.ggow-ych

4(51) B650

Al (21) 264806

<22) 87 03 23

(71) Przedsiębiorstwo Obróbki Mátali Nr 4,
Sztum
(72) Tomaazewski Wiesłew, Kubiak Oërzy, '. .
Szyngiel Stanisław, Zeifert Stefan
(54) Zaatawka górniczego przenośnika
zgrzebłowego
{57? Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opra¬
cowani» prostej, łatwej do wykonania kons- trukcji koryta zastawki, przeznaczonego dla .
-gromadzenia przewodów zasilajęcych maszynę
urabiająca.
Zastawka ma wspornik /!/ zakończony od
dołu kadłubem / 2 / zaopatrzony« w złącze / 3 /
dla połęczenia z trasę przenoónike zgrzebło¬
wego, zaś przeciwległe do kadłuba / 2 / wspor¬
n i k / l / «a sworzeń / 4 / dla przyłączenia prze•uwnika obudowy. Da górnej części wspornika
/!/ zamocowaną Jąat POŽIJÍcąni« korytQ:/6/ dla

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie uraożliwienia prostej, szybkiej i automatycznej kont¬
roli równoraiernoéci rozkładu sił w linach noánycn wielolinowych urządzeń wyciągowych.
Sposób polega na tym, że mierzy si« jed*ngczeénie okreey swobodnych drgań zanikają¬
cych wszystkich lin nośnych wielolinowego
urządzenia wyciągowego, a następnie wytwarza
się sygnały napięciowe proporcjonalne do elł
w poszczególnych linach oraz wyznacza ich
erednię arytmetyczne'! stosunki tych sygnałów
do średniej, sygnalizując przekroczenie przez
wyznaczone stosunki ich zadanych wartości
granicznych. Układ do stosowania tego sposobu
ma tory pomiarowe składające się z czujników
drgań /CO/, wzmacniaczy wejściowych /WW/,
filtrów dolnoprzepuatowych /FD/, członów /UF/
formowunia impulsów, prostokątnych, przetwor¬
ników cyfrowo-analogowych /T/U/ okresu drgań
UD
UP

IVN

UD

UD

UF

T/U

J UF

FO

I

FO
FO

UF

ufl/r1,

KO

SN

T/U

KO

SN

T/U

KO

T/U

W/T1)

KO
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swobodnie zanikających na napięcie oraz czło¬
nów potęgujących /U/l/T?/ /, na których
*yjeciach powstaje napięcie odwrotnie propor¬
cjonalne do kwadratu swobodnie zanikających
drgań. Wyjścia torów pomiarowych sý dołączone
do bloku analityczno-obliczeniowego, składa¬
jącego si? z komparatorów okienkowych /Kû/
poleczonych z sygnalizatorami napięciowymi
/SN/ i członów dzielących /UD/ połączonych za
wskaźnikami napięciowymi /WN/. 3edne wejścia
komparatorów okienkowych /KO/ sa połączone z

Nr 20 /360/ 1987

wyjéciew członu /D/N/ dzielącego napięcie
przez liczbę lin. dol.vc/-.ortete do wyjácia
członu sumującego /SU/. Drugie wejécia tych
komparatorów razem z wejściami członu eumujacego /US/ sa połączona z wyjściami ťorów po¬
miarowych, do których są t&kze dołączone pierw¬
sze wejécia członów dzielących /UÛ/. Trzecie
wejócia komparatorów sa połączone ż wyjecie«
dzielnika napięciowego /D/ A li/ / dołączonego
do wyjścia członu /O/N/, do którego SÍ? także
dołączone drugie wejécia członów dzielących
/UO/.
/4 zastrzeżenia/

DZIAŁ C
CHEMIA I METALURGIA

4(51)

COIB

Ai(2i)

257134

(22)

85 12 23

(71) Centralne Laboratorium Przemysłu
Ziemniaczanego, Poznan
(72) Figiel Henryk. Oanczak Robert. Kaczmarek
L e s z e k , Kaliazan Zdzisław, Krzemiński
K a z i m i e r z . Różycka Irena
(54)

Sposób otrzymywania wodnego roztworu
dwutlenku siarki będącego produktem'
■'■'■••'■'" »pałania granulowanej siarki i układ

technologiczny do otrzymywania wodnego
roztworu dwutlenku siarki ze spalania
granulowanej siarki

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyska¬
nia roztworu dwutlenku siarki o ściśle okreś¬

lonym i pożądanym stężeniu w sposób ciągły
nie powodujęc zanieczyszczenia atmosfery i
niszczenia aparatury.
Sposób według wynalazku charakteryzuje
się tym. że proces prowadzi się w sposób ciąg¬
ły, w warunkach obniżonego ciśnienie, przy
czym po procesie właściwego spalania siarki
prowadzi się proces jej dopalania w tempera¬
turze zbliżonej do 700"C, przy szybkości prze¬
pływu medium wynoszącej 12 - 18 m/s, następnie
powstałe mieszaninę gazów, po usunięciu z niej
zanieczyszczeń mineralnych, schładza się gwał¬
townie do temperatury 40 - 60°C przy zachowa¬
niu jej szybkości, przepływu i w końcu oddzie¬
la resztki niezaabeorbowanego gazowego dwu¬
tlenku siarki.
Układ technologiczny według wynalazku ma
dwustopniowa komorę dopalania siarki /3 1 4/
zainstalowane po piecu do spalań / 2 / , cyklon
odpylajęcy / 5 / zainstalowany między komorę
dopalania /3 i 4/ a kolumnami absorpcyjnymi
/7 i 8/, urządzenie schładzające /6/ stanowiące
chłodnicę z więzka rur w środku, zainstalowa¬
nego poćrodku układu między cyklonem /5/ a
kolumnami absorpcyjnymi /7 i 6/ oraz próżniowe
pompa wodna /13/ zainstalowane na końcu układu.
Sposób i układ według wynalazku znajdują zas¬
tosowanie w krochmalniach oraz zakładach
przetwórstwa owocowo-warzywnego.
:

..'--■ ? ■ ■ ,'■■

4(51)

C03B

..-..■■-

Al (21)

v

257012

-

/

6

z a s t r z e ż e ń /

(22; 85 12 19

(71) âlaska Fabryka Lamp Żarowych "PolamKatowice", Katowice
(72) Olszenka Eryk, Ząbek Zbigniew, Chmielewoki
Krystian, Olszenka Piotr, Muttke Antoni,
Kbwalczyk Edward, Sidło Ewald, Giezek
Henryk
(54)

Sposób wytwarzania baniek do miniaturowych
żarówek rurkowych

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób mecha¬
nicznego wytwarzania baniek do miniaturowych
elektrycznych żarówek rurkowych bez stosowania
matryc formujących.
Sposób w e d ł u g x w y n a l a z k u charakteryzuje
Bię tym, że utworzone wstępnie kopuły poddaje
się ponownemu nagrzewaniu płomieniem ptiinika
jednocześnie wielostrefowo, najkorzystniej w
trzech grzewczych strefach, a mianowicit; w
strefie s z c z y t o w e j , przyszczytow«j i b o c z n « j .
w czasie tak zróżnicowanym aby uzyskać jedna¬
kowe temperatury na całej powierzchni n-.orzonej kopuły, przy czym wielkość nagrzewanie dla
uzyskania Jednakowej w każdym miejscu piastycz-
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noéci szkła ustala sie przez częściowe lub
całkowite przesłanianie płomienia przesłonę.
/I zastrzeżenia/

4(51) C03C

Al (21) 256873

(75) Moécicki Andrzej, Łódź

(22) 65 12 16
• .

_ ,'

(54) Farba ochronna do wtapiania w szkło
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco¬
wania farby, która łatwo wtapia się w szkło
w temperaturze 750-1000 K.
Farba ochronna do wtapiania w szkło za¬
wiera i «lnie ołowiowa, w iloéci 2-5% wagowych,
żywice akrylowe w ilości 10-15% wagowych i
jej rozcieńczalnik w ilości 6-12% wagowych,
pigment nieorganiczny w ilości 8 - 15% wago¬
wych oraz szkliwo w ilości 60-70% wagowych,
przy czyn szkliwo stanowi stopiona uprzednio
krzemionka, minia ołowiowa i kwas borny.
''
/I zastrzeżenie/

4(51) C04B

Al (21) 256907

(22) 85 12 17

(71) Instytut Odlewnictwa, Kraków
(72) Karwiń8ki Aleksander, Szczerban Janusz
(54) Wysokoogniotrwata osnowa ceramiczna dla
mas ceramicznych ze spoiwami alkilokrzewowynT ■ ". ', : . _ ";.'.- •..
(57) Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu
Jest opracowanie osnowy ceramicznej w opar¬
ciu o krajowe materiały ceramiczne.
Wysokoogniotrwała osnowa ceramiczna dla
mas ceramicznych ze spoiwami alkilokrzemianowymi, stosowanymi do sporządzania form i
rdzeni, charakteryzuje się tym, że jako
składnik aktywny zawiera cement glinowy w
ilości 10-90% wagowych.
/l zastrzeżenie/

4(51) C04B

Al (21) 256921

(22) 85 12 19

(71) Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa;
Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa
(72) Kłopotek Alojzy, Anioł Daniela,
Bolińska Anna, Zbigniew Rydz,
Radzlejowska Lidia
(54) środek do modyfikacji materiałów
budowlanych i sposób wytwarzania
środka do Modyfikacji m a t e r i a l *
budowlanych
(57) sYodek według wynalazku składa się z 10
do 99,7 % wagowych polihydroksyoksypropyloskrobi, w której na każdy mer skrobi przypa¬
daj« 2-5 częsteczki monomeru 2,3-epoksypropanolu-1 oraz od O,1 do 9 0 % wagowych wody.
Sposób według wynalazku polega na tym,
2« w środowisku polarnego rozpuszczalnika w
temperaturze 285-368 K na 1 część wagowe
•krobi działa się 0,1 - 3 częściami wagowy¬
mi wodorotlenku metalu alkalicznego w cza¬
sie 0,5 do 5 godzin, a następnie usuwa roz¬
puszczalnik i na otrzymany półprodukt w
środowisku bezwodnym i bez rozpuszczalnika
organicznego lub w obojętnym rozpuszczalni¬
ku organicznym w temperaturze 203-363 K w
czasie 0,2 do 4 godzin działa się 2-5,
częściami wagowymi 2,3-spokaypropanolu-l.
Wynalazek może znaleźć zastosowanie w bu¬
downictwie.
.
/2 zastrzeżenia/

4(51) C04B

21
Al (21) 257024

(22) 85 12 20

(71) Ogólnokrajowe Gwarectwo Węgla Brunatnego
- Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy
Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor",
Wrocław
(72) Bagdach Zbigniew, Lasko Stanisław,
Sałagocki Zbigniew, Gryeiewicz Władysław,
Schmidt Zbigniew, Błaszczyk Ryszard, Kin
Wojciech
(54) Sposób wzbogacania surowca skaleniowego
(57) Zagadnieniem podlegajęcym rozwiązaniu
jest opracowanie sposobu wzbogacania surowca
skaleniowego, przeznaczonego do wyrobów cera¬
micznych.
Spoeób według wynalazku polega na tym, że
surowiec skaleniowy poddaje się kruszeniu do
uziarnienia 5-20 mm, po czym poddaje się go
samoocieraniu przez okres 15-30 minut przy
Jednoczesnym zadawaniu go wodę w stosunku ltl,
a naatępnie przesiewa się 1 poddaje się go
trójstopniowej separacji optycznej.
/3 zastrzeżenia/

4(51) C05F

Al(21) 261283

(30) 85 09 04 - FI - 853401

(71)

Rolate

Oy,

H e l s i n k i ^ FI

(72) Peltomaa Seppo

(22) 86 09 04
'■;.:.-•> ■ - . ■ ■ _ *

(54) Sposób kompostowania różnych odpadków
organicznych i zbiornik kompostowy
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie szybkie¬
go kompostowania odpadków organicznych.
Sposób kompostowania odpadków organicz- ■
nych polega na tym, że kontroluje się napo¬
wietrzanie kompostu poprzez dobór materiału i
grubości ścian zbiornika. Zbiornik kompostowy
według wynalazku ma ściany /I/, które składają
się z termicznie izolowanych płyt przepuszczal¬
nych dla powietrza, korzystnie z płyt z tworzy-
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w« «itucznego. wydrenowanyeh pod powierzchnię.
Wewnętrzne i zewnętrzna powierzchni« ścian /I/
jset wyłożone włókniste tkaniną /4/ 1 /5/. Na
zewnętrznej powierzchni pokrywy /3/ Jest zamo¬
cowany gazoszczelny 1 dobrze przewodzący ciepło
materiał powierzchniowy, a korzystnie aluminio¬
wa płyta /&/.
/8 zastrzeżeń/

4(51) C07C

At(21) 256908

CH2CONHR
CH-OH

Í22) 85 12 17

R,

(54) Sposób wytwarzania ołigomerow propylenu
w adiabatycznych raęktorach półkowych

4(91) C07C
CÓ7D

A2(21) 260964

(22) 86 08 06

(71) Politechnika Szczecińska, Szczecini
Instytut Przemysłu Farmaceutycznego,
Warszawš
(72) Kwiecień Halina, Nowicki Ryszard/
Dałowiczor Dózef, Bogdal Maria,
Krzywoeiňaki Leazek, Przeroyk Barbara
(54) Sposób wytwarzania nowych orte—podsta¬
wionych pochodnych kwasu fanylooctowego
(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opra¬
cowania sposobu wytwarzania nowych zwięzków
chemicznych wykazujęcych działanie przeciwdrgawkowe.
Spoedb wytwarzani« nowych orto-podetawionych pochodnych kwaau fenylooctowego o
ogólny« wzorze i, w którym R oznacza wodór,
alkil o 1-3 atomach węgla, grupę - N H ^ lub
2-pxperydynoetyl, " - i ^ 2 oznaczaję wodór,
chlor lub grupę -0CH_-,a R, 1 R. oznaczaję
wodór lub chlor, polega na tym, że kwas
2-benxoilofenylooctowy o wzorze ogólny« 2,
w który« Rj, »2« R x * R 4 •*!• podane wytaj
znaczenie, poddaje się redukcji do 1-fenyloizochroman-3-onu o wzorze ogólnym 3, w któ¬
rym Rj, R 2 , Rj i HA maję wytej podane znaczenie. a następnie reakcji z amlnę o wzorze
ogólnym H 2 NR, w którym R ma wytej podane
znaczenie.
/8 zastrzeżeń/

CH2COQH
=0

R

(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
^"Blachownia*. Kędzlerzyn-Kozle ; Zakłady
.'■■■' Chemiczne "Blachownia", Kędzifrrzyn-Kotle
(72) Budner Zbigniew, Morawiec Bernard,
Kltwiec Dacek, Tkacz Bogusław, Bek Teodor,
Pilarczyk Henryk, Merszycki Darzy, Buczek
Leonard, Czyż Darzy, KoŹt Dózef

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco¬
wania sposobu olizomeryzacji propylenu, umozliwlejęcego automatyczną kontrolę procesu,
zapobiegającego szybkiej dezaktywacji katali¬
zatora.
Spoeób wytwarzania ollgomerów propylenu
w adiabatyczny« reaktorze półkowym polega na
ty«, te mieszanina 10-90% wagowych propylenu
1 10-30% wagowych lekkiej frakcji oligomerów,
o temperaturze destylacji do 39b K, przepływa
przez kolejna 3-6 półek, na których znajduje
się warstwa katalizatora, warstwa mieszaniny
katalizatora z obojętnym nośnikiem i warstwa
wypełnienia chemicznie obojętnego. Reakcja
ollgomeryzacji przebiega w temperaturze 463-493
K i pod ciśnieniem 3,5 - 5 MPe. W przestrzeni
eiędzypółkowej gazy reakcyjne zostaję zroszo¬
na rozdrobniona, ciekłe frakcję lekkich oligommrów o temperaturze wrzenia do 396 K.
... • ^
/' zastrzeżenia/
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wzór 2

wzór 3
4(51) C07C

Al (21) 261285

(22) 86 09 04

(30) öö O9 05 - US - 772891
(71) Union Carbide Corporation, Oanbury, US
(54) Sposób karbonylow^nia związków organicz¬
nych oraz kompozycja prekuraorową
Katalizatora
(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco¬
wania sposobu kerbonylowania zwięzków orga¬
nicznych przy utyciu katalizatora majęcego wyspkę aktywnoóć i trwałego w procesie karbonylowenla, zwłaszcza hydroformylowania.
Sposób kerbonylowania, korzystnie hydroformylowania. związków organicznych według wy¬
nalazku charakteryzuje się tym, te proces
prowadzi 8i* w obecności katalizatora, który
stanowi kompleks metalu z ligandem bie-fosforynowym o wzorze 1. w którym katda z grup Ar
oznacza taka sam« lub rótna, podstawione lub
niepodstawlona grupę arylowę, W oznacza dwuwertościowy rodnik alkilenowy, aryłanowy lub
rodfflik - erylen-/CM 2 / y -/Q/ n -/CH 2 / y -erylen-,
w którym każdy z rodników arylsnowych Jest
taki sa« Jak określony wytej Ar, katdy y ma
wertość 0 lub 1, Q oznacza dwuwartoeciowę
grupę moatkowę wybrane spośród -0R l R 2 -, -0-,
-S-, -NR 3 -, -S1R 4 R 5 - i -CO-, w których to wzorach każdy R 1 i R2 oznacza atom wodoru, grupę
alkilowe o 1-12 atomach węgla, fenylowę,
toliIowę lub anizylowa, a katdy R 3 , R4 l R5

(Ar)

o-z
0-Z
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ozrûîcxé AtoM *ódořú lüb grupę *•tyłowa, ft «»
ÎMrtoSe Ü lub 1» * každ« z grup Z oznacza
grufj? wybrane spoarcd podstawionej lub niepodstawionej g-rupy «Uiiowej, «rylowej, alkiloarylowej, r.reł*iłowej lub ôlicyklicznej.
Kc*pozy,cja prekursorowe katalizatora
hydrofordylowania charakteryzuje się tym, że
składa się z solubilizcmanego metalu przejś¬
ciowego VIII grupy - bia - fosforynu, rozpuszizalnika organicznego i wolnego liganda
bia-foeforynowego, przy czym ligand bis-fosforynowy wchodzący w skład kompleksu i wolny
ligand bis-fosforynowy określone eą «vzorem i,
W którym wezysckie podstawniki naja wyżej
podane znaczenia.
/là zastrzeżeń/

4(51) C07C

A2(21) 261456

(22) 86 09 lb

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Barwników "Organika", Zgierz
(72) Ojrzartowski Jarosław, Stasiek Oan,
Kloczkow3ki Oanusz, Krauze Sławomir, .
Wiélgosinski Grzegorz, Lenért Marek,
• . Sado Oanusz
• . .. ; .
-.
(54) Sposób otrzymywania benzenoeulfinianu
aodt>weo.o

■ "

■

'

(57) Wynalazek rbzwięzuje zagadnienie opra¬
cowania sposobu otrzymywania benzenosułfinianu
•Odowego o wysokiej czystości, stosowanego
do celów fotograficznych.
Sposób otrzymywania benzenosulfinianu .
sodowego na drodze redukcji benzenosulfochlorku siarczynem sodowym*, charakteryzuje
•lę tym, że reakcję redukcji prowadzi w érodowisku wodny» o wartoáci pH ô-9, w tempera¬
turze ni» przekraczającej 6O°C, etosujęc jako
Medium redukujące korzystnie pirosiarczyn so¬
dowy i ług sodowy i jednocześnie dodając wod¬
ny roztwór ługu sodowego. Masę poreakcyjne
ewentualnie poddaje 8ię oczyszczaniu na dro¬
dze adsorpcji fizycznej, po cźyw dodaje roz¬
cieńczony kwaa nieorganiczny, a otrzymany
kwas benzenoeulfinowy alkalizuje wodnym roz¬
tworem ługu sodowego. Uzyskany roztwór pod¬
daje sio bezpośrednio suszeniu dyspersyjnemu
lub poddaje destylacji próżniowej w celu od¬
pędzenia wody, kondensat krystalizuje-, odsącza
i osad suszy.
/2 zastrzeżenia/
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^Walrncyjne lub oddzielnie oznaczaja
atomy wodoru, Z oznacza grupę <enylowa ewen¬
tualnie podstawione lub grupę aminowa, z tym,
że jeżeli A i B oznaczają, atesty wodoru to Z
oznacza ewentualnie podstawiona, yrupe fenylowa, 0 oznacza grupę -N/R , R / lub -WH-£ lub
3
4
grupę hydroksylowa, w której R i R oznaczaj«
niezależnie od siebie atom wodoru lub grupv
alkilowe zawierający 1-4 atomów w^gla, E ozna¬
cza grupy o wzorach: /a/, /b/ lub /c/, a pod¬
stawnik -C/A,Z/ /Y-Û/ znajduje się w położe¬
niu -3 lub -4 pierścienia pirydynowego, z tym,
że jeżeli Y oznacza atom tlenu, a A i B tworzę
razem wiązanie walencyjne, 0 oznacza grupę
-NH£ lub grupę hydroksylowy i ich soli addycyjnych z kwasami polega na reakcji zwiozku o
wzorze 2, w którym R i Z maj$ znaczenie podane
wyżej a X oznacza atom chlorowca ze związkiem
o wzorze HSCH„CH Û, w którym O oznacza grupę
O wzorze -NR R

lub -NHE lub grupę hydroksy3
4.
low£, w których R , R i E maja znaczenie po¬
dano wyżej, redukcję związków o wzorze 1A i
reakcji związku o wzorze IB ze zwiâzkiem o
12
wzorze HSCH„CH2-NR R ,i ewentualnie w otrzyma¬
nym związku grupę 0 przekształca si v w inne,
odpowiadającą wyżej podanemu znaczeniu 0.
/4 zastrzeżenia/

C-2

-C-NCN
SCH,

WZÔR 1.

R-VN

NH-CH3
NH-C
W2ÔR 1.A1

'
n

4(51) C070

Al(2l> 255642

Wzór a)

NzorC)
*

■

(22) 85 10 04

(30) 84 1Û 05 - HU -• 3777/84
4
(71) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár RT.,
Budapeszt, H U
(72) ezer ElmSr, Harsány! Kálmán. Vikér
Hajnalka, Matuz Oudit, Szporny Laszlő
\
Gholnoky Eszter, Kuthi Csaba. Triachler
Ferenc. Hegedő» Béla, Kapolnls Márta,
Káll
Anna
:
(54) Sposób wytwarzania pochodnych pirydyny
(57) Wynalazek rozwiązuj« zagadnienie wytwa¬
rzania nowych zwięzków chemicznych, które
wykazują właściwości przeclwwrzodowe, przeciw¬
bólowe oraz hamuje skupianie sie trombocydów.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych
pirydyny o wzorze 1, w którym R oznacza eto«
wodoru lub grupę alkilowa zawierajęca 1 - 4
atomów węgla, Y oznacza sto* tlenu lub siarki,
1 gdy Y oznacza atom siarki, Z oznacza grupę
fenylów« 3 oznacza grupę -CH^-CH^-N/R1, R 2 /
1
2
m której R i ft oznaczają niezależnie od sie¬
bie atomy wodoru, grup« alkilowe zawiera.ieca
1-4 atomów w<igla, A oznacz« atom wodoru, lub
Qdy Y oznacza atom tlenu A i 8 tworzę razem

WZÓR 1.B1

4(51) C070

Al(21) 257508

W2ÖR 2
(22) 86 01 15

(71) Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne
"Polfa". Warszawa
(72) Borowicz Piotr
^,54) Sposób otrzymywania nowych analogów
nokardycyny
(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienia wytwa¬
rzania nowych związków chemicznych, które wy¬
kazuję działanie przeciwbakteryjne oraz zaolnoéč hamowania A -laktamaz.
Sposób otrzymywania nowych analogów noksrdycyny o wzorze ogólnym 1. w którym R^ oz¬
nacza grupę benzylowe lub fenoksymetylenowa. a
R 2 oznacza podstawione grupę fenylowę, polega
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na ty«, ±a zwięzek o wzorze ogólnym 2, w któ
ry« R Ł i R 2 «aję wyżej podane znaczenie, a
R 3 oznacza grupę alkilowe, «etylowa lub ety¬
lowa, albo też aryIowę poddaje ai« reakcji z
nikle« Raney*a w środowisku wodny«, przy pH
zbliżony» do obojętnego, w temperaturze 80 100°C, po czy« otrzymany produkt izoluje ale
znany«! «etodami.
/I zastrzeżenie/

TLCDN
\

WZÓr 1

wzór 2
4(51) C070

AK.21) Trâ/804

(22) 86 02 05

(71) TPO Pharmachl«, Sofia, BG
(72) Ninov Kiril A., Karakolev Pavel V.,
Mitzev Georgi K., Evstatleva Anka V.,
Zikolova Tatyana S., Vitkova Snejana G.,
Nikolov Runen K.
(54) Spoaób wytwarzania krystalicznej postaci
"A" dwuchlorowodorku ł-benzhydrylo-4-alliioplperazyny
(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco¬
wania sposobu umożliwiajęcego wytworzenie
krystalicznej postaci "A" dwuchlorowodorku
l-benzhydrylo-4-allilopiperazyny, przydatnej
do eporzędzania leków w poetacl pigułek,
kapaułek i roztworów do iniekcji.
Spoeób wytwarzania krystalicznej poetaci
"A" dwuchlorowodorku l-benzhydrylo-4-allilopiperazyny, majęcej pasma absorpcyjna
w widmie
IR /tabletki KBr/ przy 646 cm'1 i 665 cm"1 o
stosunku A,.,/AfieR ■ 0,6, specyficzny triplet
przy 915, 926 cm" i 952 c m , stosunek A Q 2 ß /
*952 " °' 8 ' b r a k P B 8 B a P r z V 3380 cm" i naj¬
silniejszy prężek dyfrakcyjny w rentgenogremie dyfrakcyjnym przy 3,78 . 10* 10 m, w re¬
akcji 1-benzhydrylopiperazyny z halogenkiem
allllu w obecności alkalicznych środków kon¬
densacyjnych, charakteryzuje się tym, że re¬
akcję prowadzi się w tsmperaturze 0-40°C w
środowisku wodno-alkoholowym, które następnie
zakwasza się stężonym HC1, otrzymujęc czyste
kryatalicznę postać "A".
/3 zastrzeżenia/

4(51) C070
Al(21) 259300
(22) 86 05 02
(30) 85 05 03 - GB - 8511350
. - : ■•..<._•■
86 01 21 - GB - 8601382
', »^ -ÍM* ' ,
(71) Pfizer Corporation, Colon, PA, Bruksela,
BE

(72) Campball Simon F., Alker Oavid, Cross
Peter E.
(54) Sposób wytwarzania pochodnych 1,4-dihydro«
pirydyny
(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie wytwa¬
rzania nowych związków chemicznych, które sa
użyteczne jako środki przeciw niedokrwieniu
i przeciw nadciśnieniu.
Sposób wytwarzania związków o wzorze 1 1
ich dopuszczalnych farmakologicznie soli, w
którym to wzorze 1 R oznacza ewentualnie pod¬
stawiona grupę arylowę lub heteroarylowę,
każdy R 1 i R2 wybrany jest niezależnie spośród
grupy c 1 - c 4 alkilowej i grupy C,-C 4 alkilowej
podstawionej, a oznacza 0,1 lub 2, R oznacza
atom wodoru, grupę C.-C. alkilowe lub grupę
-COCF, a Y oznacza grupę o wzorze w którym R,
1
2
R i R maję wyżej podane znaczenie a Q ozna¬
cza grupę odszczepialnę, reakcji z tiolem o
wzorze R -NH-Y-SH, w którym R oznacza atom
wodoru lub grupę Ć.-C. alkilowa a Y ma wyżej
podane znaczenie, lub z Jego sole. Otrzymany
związek o wzorze 1, poddaje się ewentualnie
jednej lub kilku następującym reakcjomt 1/ acyluje eię zwięzek o wzorze 1, w którym R ozna¬
cza atom wodoru, i.otrzymuje się związek o
wzorze 1, w ktdrym R oznacza grupę -COCF,,
2/ utlenia się zwięzek o wzorze 1, w którym
m oznacza 0 a R oznacza atom wodoru, grupę
Cj-C. alkilowa lub grupę -COCF 3 , i otrzymuje
się zwięzek o wzorze 1, w którym m oznacza 1
lub 2, 3/ zabezpiecza się pierwazorzędowę
lub drugorzędowę grupę aminowe zwięzku o wzo¬
rze 1, w którym m oznacza O a R3 oznacza atom
wodoru lub grupę C^-C. alkilowe, utlenia eię
otrzymany zwięzek z chronione grupę aminowe i
otrzymuje się zwięzek, w którym m oznacza 1
lub 2, a następnie usuwa się grupę ochronne
1 4/ przekształca się zwięzek o wzorze 1 w
dopuszczalne farmakologicznie sól.
/li zastrzeżeń/

R1OOCT><f,COOR2

CH 3 N CH2-S(OU-Y-NHR3
H
4(51) C07D

Al(21) 260513

(30) 85 07 09 - US - 753,200
86 01 22 - US - 821,296
86 01 31 - US - 825,017

(22> 86 07 07
~

.,C
'

(71) Pfizer Inc., Nowy Pork, US
(54) Sposób wytwarzania l-podstawionych
oksindolo-3-karbonamidów
(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie wytwa¬
rzania nowych zwięzków chemicznych, które aę
przydatne jako środki przeciwzapalne i prze¬
ciwbólowe.
Sposób wytwarzania farmaceutycznie czyn¬
nych l-podstawionych oksindolo-3-karbonaniidów
o ogólnym wzorze 1, w którym X oznacza atom
wodoru, fluoru, chloru, bromu, grupę alkilowe
o 1-4 atomach węgla, a1koksyIowa o 1-4 atomach
węgla, grupę alkilotio o 1-4 atomach węgla,
cykloalkilowę o 3-6 atomach węgla, grupę nit-
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row«, frifluorometylowę, «cyIowa o 2-4 atomach
węgla, benzoilowa lub tenoilowa, Y oznacza
sto« wodoru, fluoru, chloru, bromu, grupę al¬
kilowy o 1-4 stomach węgla« alkokaylowa o 1-4
atomach węgla, grup? alkilotio o 1-4 ato«ach
węgla, p^zy czyn X i Y poleczone mogą tworzyć
razen grupę 4,5-, 5-6- lob 6,7-íietylenodiok8y1 O M # , A oznacza grupę NH-« 2 , N H - C O - R , lub ma
takie znaczenie jak R-». który oznacza grupo
alkilowe o 1-6 atomacn węgla lub fenylowę.
każdy R^ i R„ niezależnie oznacza ato» wodoru
grupę alkilowa o 1-6 atomach węgla, cyklaaikilowa o 3-7 atomach węgla, grupę heterocyklicz¬
na,lub «etylowooa grupę heterocykliczne, lub .
grupę o wzorze 3 f w którym w oznacza atoo wo«
doru, fluoru, chloru, bromu, grupę alkilowa
o 1-4 atomach vtęąla, alkoksylowę o 1-4 atomach
węgla, grupę alkilotio o 1-4 arowach węgla,
grupę acylowę o 2-4 atomach węgla, grupę trifluorometylpwę lub cykloalkilowę o 3-a atomach
węgla, a Z oznacza atom wodoru, fluoru« chlo¬
ru, bromu, grupę alkilowa o 1-4 atomach węgla,
ąlkoksylows o i-4 stówach węgla lub grupę alkilotio o 1-4 atomach węgla oraz ich farnaceutycznie dopuszczalnych soli, polega na ty«p,
że związek okaindolowy o ogólnym wzorza 2Ą
w k.óry« X, Y i A maję wyżej podane znaczenie,
poddaje się reakcji z iżocyganiane« o ogólny«
wzorze fi^NCO, w który* R } «a wyżej podane zna-i
czenle.
. ,
, /7

CONH-R,

25

t«i, a R 4 oznacza rodnik alkilowy, rodnik
cykloalkllowy, adanantylowy, rodnik fenylowy
ewentualnie podstawiony, rodnik fenylewy skon¬
densowany z niearomatyczny« 5- lub 6-członowy*
pierścienie« zawierający* i lub 2 atomy O
i/lub S, z ty», że gdy R. i R_ oznaczają wodór
• R- oznacza rodnik metylowy R. nie oznacza
-jrup^y IÏI-rzodowej bu tyłowej, oraz ich soli
ż kwasami, polega na ty«, że związek o mzorzt
i, w który» R^ oznacza atom wodoru chloruje
Się lub bromuje e otrzymany zwlęzek ewentual¬
nie przeprowadza się w sole addycyjne z kwayasil.
/I zastrzeżenie/

NHCOR4
N—R.

4(51) C07F

Al(24) 249254

<22> 84 O8 16

<71) Äaficeria Nafty "Oodlicze"
(72) Tajfcer Tadeusz, Gunia Tadeusz, tajber
Anna
.
*
i54) Sposób ütrzytpywftn'ia nowych pochodnych
kwasów tiot"o»fonowych
.,

^
W
\

• Wzór 2

Z

Wzór 5
4(51) C070

Al (21) 26O924

(22) 85 02 O7

(71) Sendoz A6. Bazy lea, CH
(54) Sposób wytwarzania nowych 8
amjnoargolin
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwa¬
rzanie,nowych związków chemicznych, które
wykazują działanie hamujące wydzielani« prolektyny, wydzielanie hormonu luteinizujęcego oraz działania neoroleptyczne.
Sposób wytwarzania związków o wzorze 1„
w którym R. oznacza atom wodoru lub rodnik
alkilowy, R 2 oznacza atom chloru lub broau,
R^ oznacza rodnik alkilowy albo rodnik alkenylowy, przy czym podwójne więzanle nie wys¬
tępuje przy atomie węgla sąsiadującym z szo-

(57) Wynalazek rozwiązują zagadnienie wytwa¬
rzania nowych pochodnych kwatow tiofoefonowych
0 wlaenoéciách emernyetv, ;przeciwu.tleniajacych
1 przeciwkorozyjnych.
Sposób otrzyinywanią nowych pochodnych
kwasów tiofoâtonowych o wzorze ogólnym 1, w
którym R oznacza grup« o wzorze 2 lub -GH-C/
Y/-C 6 H 5 , w kory» V oznacz« atom wodoru lub
grupę metylowy, R. oznacza crupę o wzorze 4 .
lub -CH 2 -CH/Y/-C 6 H 5 lob 6. w który» Y ma wy¬
żej podane znaczeni». H, oznacza atom wodoru
lub grupę alkilowy o 2-líj atomach węgle, A
oznacza grupę R o wyżej potiany« znaczeniu
lub grupę estrowy lub grupę tioaetrows, po¬
lega na reakcji styrenu i/lub »lfe-atyrenu
z pieciosiârcïkiem dwufosforu przy udziel«
procentowym substratów wynoszącym odpowied- ^,
nio 90-48,4 do 10-51,5, w czasie od 10 do
500 minut, e otrzymane w mieszaninie ze swymi
pochodnymi kwasy tiofosfonowe przekształca
się w sola amonlowe w wynikti reakcji z «minami

Ç-C
eH
Ç 6'"8
wzór 1

vtz6r 2

wzör 4

alifatycznymi, użytymi w ilości od 1 do 1,4
mola w stosunku do kwasów tiofosfonowych, w
temperaturze od 20 do 140°C, w czasie od 1 do
120 «lnut, sol« amoniowe zawierajęce wiązania
siarczkowe przekształca sie w połączenia es¬
trowe w wyniku reakcji alkoholizy z alkohola■1 alifatycznymi lub mieszaninę alkoholi ali¬
fatycznych o ilości węgla w cząsteczce od 1
do 10 i/lub fenole« lub alkilofenolen, użyty¬
mi w ilości od 0,4 do 1 mola, w stosunku do
ilości pięcioelarczku dwufosforu użytej w
reakcji otrzymywania kwasów tiofosfonowych, w
temperaturze od 20 do 140 C, w czaeie od 1
/I zastrzeżenie/
do 120 minut.

4(51) C07F
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Al (21) 257148

(22) 85 12 24

(71) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
Poznan
(/2) Urbsniak Włodzimierz, Marclniec Bogdan
(54) Spoaob otr.ywywania nowycn fosfinowanych
(57) Wynalazek r...wiązu Je £<.Msunieni* opraco¬
wania sposobu wytwarzani* -»t.»yóh związków
chemicznych pwiodująr -, on zwiększenie właści¬
wości katalii j-ctnych katalizatorów kcaplek«owych.
Sposób otrzymywania fosfinowych slloksanów o ogólnym wzorze 1, w Kturym n przyj¬
muje wartości 1 lub 3, polega ma tym, że
poddaje
się reakcji hydrolizy 1 kondensacji
fosflnonany allen o ogólnym wzorze 2, w któ¬
rym n »s wyz«j podane znaczenie. Z mieszaniny
poreakcyjnej wydziela się produkjt o ogólnym
wzorze 1, w którym n ma wyżej podane znacze¬
nie. Wszystkie operacje wykonuje się w atmos¬
ferze gazu obojętnego, w temperaturze wrzenia
rozpuszczalnika.
/2 zastrzeżenia/

(54) Sposób wytwarzania kopolimerów trloksanu
i urządzenie do wytwarzania kopolimerów
tTioksgnu
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożli¬
wienia prawidłowego wykorzystania powierzch¬
ni urządzeń polimeryzecyjnych.
Sposób według wynalazku prowadzony w
cienkiej warstwie na przesuwającej elę termo¬
statowanej powierzchni, z której zeekrobuje
eię zestalony kopolimer i ewentualnie poddaje
uzupełniającej kopolimeryzacji przetłaczając
go przez polimeryzator drugiego stopnia, cha¬
rakteryzuje się tym, że mieszaninę trlokeanu z
komononerem i roztwór katalizatora prowadzi
się osobno w otaczających »trumieniach gazu
obojętnego, następnie łączy ze sobą i prowadzi
po termostatowanej powierzchni strugą wcho¬
dzącą od brzegu do brzegu prostopadle do kie¬
runku przesuwu powierzchni.
Urządzenie według wynalazku złożone z ob¬
rotowego bębna z termostatowaną powierzchnią,
wyposażonego w dyszowe doprowadzenia reagentów
umieszczone nad nim oraz bkrobak i ewentual¬
nie ślimakowego kopolimeryzatora drugiego
stopnia, charakteryzuje się tym, że ma osobne
dysze / 2 / mieszaniny trioksanu z kononomerami
i /3/ roztworu katalizatora umieszczone nad
bębnem / I / tak, że przesuwają się posuwistozwrotnie wzdłuż osi bębna /I/, • doprowadzone
nimi reagenty łączą się ze sobą po wypływie
z nich, przy czym każda z dysz / 2 / 1 /3/ oto¬
czona jest rurowym dopr-wadzenien gazu obojęt¬
nego.
'
/2 zastrzeżenia/

CH5
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CH3
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4 fel) C083
C08L

wzór Z
4(51) C08G

Al (21) 257132

(22) 85 12 23

(71) Zakłady Azotowe im. F. Ozierżynskiego,
Tarnów
;
(72) Kupiec Stefan P., Kaeznia Andrzej,
Makal Konstanty, Gucwa Marian, Rygiel
Stanisław, Ludwiczak Stanisław, Wala Dan,
Pieńkowski Krzysztof, Warchałoweki
Krzysztof, Kobiński Zygmunt« Włodarczyk
Aleksander, Danilczyk Natalia, Łodzińaki
Władysław

A1Í21) 256829

(22) 85 12 16

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Artykułów Technicznych i
Galanteryjnych , Łódź
(72) Szenfelder Henryke, Włodarczyk Mirosław,
Żak Zofia
(54) Sposób modyfikacji elastomerów poliure¬
tanowych oraz tworzywo przeznaczone na
elementy maszyn włókienniczych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie modyfi¬
kacji antystatycznej elastomerów poliuretano¬
wych, przeznaczonych na elementy maezyn włó¬
kienniczych.
Sposób według wynalazku charakteryzuje
•ię ty«, le Jako środek antystatyczny stosuje
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elf związek o wzorze ogólny« 1, w który« R
stanowi resztę kwasu oleinowego, stearynowego
lub ich Mieszaninę, zaó /■ + n/ znajduje sie
w granicach 8-22, lub Mieszaninę synergiczne
związku o wzorze ogólny« 1 z glikole« polic—
ksyetylenowy« o «asie częctaczkowej 200 -'
10 000, przy czy« stosunek wagowy obu związ¬
ków wynosi od 1 : 2 do 2 i 1.
Tworzywo według wynalazku zawiera na 100
części wagowych elastoneru poliuretanowego:
0,05 - 5 części wagowych środka antystatycz¬
nego lub Jego «ieszaniny synergicznej, 0,05 1,2 części wagowych stałego adsorbentu ciek¬
łego środka antystatycznego, korzystnie sadzy
aktywnej lub tlenku glinu aktywnego, 0,8 1,5 części wagowych przyspieszacza dyfuzji,
korzystnie glikolu 1,4-butylenowego lub alko¬
holu abietynowego oraz 0,5 - 0,9 części wa¬
gowych rozpuszczalnika organicznego, najko¬
rzystniej chlorku «etylenu.
/& zastrzeżeń/

R

Al (21) 256871

(22) 85 12 16

(54) Sposób wytwarzania podkładek pod elementy
elektroniczne
(57} Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu
jest uzyskanie podkładek pod elementy elektro¬
niczne pracujęce w trudnych warunkach.
Sposób według wynalazku polega na ty»,
że tkaninę z włókien szklanych nasyca eię ża¬
roodporny« lakierem silikonowy« 1 suszy w tem¬
peraturze 280 - 300 K w czasie 20 - 60 «lnut,
a następnie nasycona 1 wysuszona tkaninę pod¬
daje się procesowi utwardzania w temperaturze
450 - 520 K w czasie 1 - 6 godzin, po czy« w
znany sposób, korzystnie na prasie za pomoce
wykrojnika, zostaję wykrojone z niej podkład¬
ki.
/2 zastrzeżenia/

CO83

A

1(21)

257021

(22)

(22) 86 05 31

(30) 85 05 31 - US - 740122; 739934; 739933;
..
739734s 739943; 753933»
739956] 739955; 739936
(71) The Oow Che«ical Coapany, Midland, US
(54) Nowe roztwory polimerów fluorowych,
"sposób klejenia tkaniny politetrafluoroetylenowei. sposób wzmacniania membran
Jonowymiennych aktywnych i sposób wytwa¬
rzania folii polimerowej
(57) Zagadnieniem podlegający« rozwiązaniu
Jest uzyskanie folii o różnej grubości, która
w foraie jonowej nadaję sie na membrany elektrolizerów elektrotechnicznych.
Nowe roztwory /dyspersje polimerów fluoro¬
wych zawierają perfluorowany polimer zawiera¬
jęcy miejsce przekształcalne w grupy jonowy¬
mienne, rozpuszczony w rozpuszczalniku/ dyspergatorze, przy czym jako polimer perfluorowany
zawiera kopolimer monomeru o wzorze: CF-^CZZ

-/CFR f / b -/CFR f V c - 0 - [-CF/CF2X/-CF20j „-CF-CF^
w którym Y oznacza -SOgZ, -CN, -COZ i C/R 3 f /
/R 4 f /0H, Z oznacza 3, Br, Cl, F, OR lub NRjRg,
R oznacza rodnik alkilowy lub rodnik arylowy,
R « i R * niezależnie oznaczają rodniki perfluoroalkllowe, R^ i R niezależnie oznaczaj« H,

(75) Mościcki Andrzej, Łódź

4(51)

Al(21) 259815

w którym Z i Z'niezałeżnie oznaczaj« H, Cl, F
lub CF, i drugiego monomeru o wzorze: Y-/CF_/a-

„(CH a CH t O) m H
" ^(CH2CH2O)nH

4(51) Ć080

4(51) C08L

27

85

12

rodnik alkilowy lub rodnik arylowy, a oznacza
0-6, b oznacza 0-6, c oznacza 0 lub 1, przy
czym /e«-b+c/ stanowi liczbę różne od 0, X oz¬
nacza Cl, Br, F lub ich mieszaniny w przypadku
gdy n ;> 1, n oznacza 0-6, a R, i R,- -niezależnie
oznaczają F, Cl, rodniki perfluoroalkilowe i
rodniki fluoroalkilowe.
Sposób klejenia tkaniny politetrafluoroetylenowej polega na tya, że kontaktuje się wy¬
żej omówione kompozycję z włóknami tkaniny i
usuwa się z kompozycji rozpuszczalnik/dyspergator. Sposób wzmacniania ąeabran jonowymien¬
nych aktywnych polega na tya, że co najmniej
częściowo powleka się tkaninę politetrafluoroetylenowa wyżej omówiona kompozycję, po czya
kontaktuje się powleczone tkaninę z membranę,
a następnie usuwa się rozpuszczalnik/dyspergator za pomocą ogrzewania tkaniny i membrany,
z jednoczesnym utrzymywanie« tkaniny i membrany
w kontakcie za soba.. Sposób wytwarzania folii
polimerowej z użyciem usuwalnego podłoża polega
na tya. że osadza się wyżej omówione kompozy¬
cję na usuwelnym podłożu, usuwa ale z kompo¬
zycji rozpuszczalnik /dyepergator i usuwa się
podłoża.
/33 zastrzeżenia/

20

(71) Wyż3za Szkoła Pedagogiczna la. Powstańców
oleskich, Opole
(.72) Nowakowske Maria, Borecki Oózef, Maj
Antoni, Kaliński Kazimierz, Wieluński Dan
(54) Sposób wytwarzania polimeru przewodzącego
(57) Sposób wytwarzania polimeru przewodzącego,
przeznaczonego do produkcji kabli elektroener¬
getycznych, przez wprowadzenie do polietylenu
sadzy na drodze homogenizacji w mieszalniku,
w podwyższonej temperaturze, charakteryzuje
eię tym, że polietylen z dodatkiem 20-45% wa¬
gowych kopolimeru etylenu z octane« winylu.
Jako zmiękczacza 1 czynnika zwiększającego
adhezję do metalu, poddaje się intensywnemu
mieszaniu w stanie stopnlbwym « ciągu 3-12 mi«
nut, a następnie granulacji, po czym otrzy¬
many granulat homogenizuje się w znany sposób
z 25-35% wagowych sadzy piecowej, przewodzącej,
/4 zastrzeżenia/

4(51) C09D

Al (21) 257656

(22) 86 01 28

(75) Kicarman Jacek, Sikorakl Mariusz, Olsztyn
(54) Klej introligatorski
(57) Klej introligatorski według wynalazku
składa się z 86 części wagowych kopolimsru
Vinacet DPM-50, 9 części wagowych ftalanu dibutylowego, 2-3 części wagowych karbokeymetylocelulozy AS-2/60.
/I zastrzeżenie/

4(51) C1OB

A2(21) 257776

(22j 86 02 03

(75) Howorus Daniel i Howorue Monika, Sulejówek
(54) Urządzenia do zoazowpnla węgla w przepływie
(57) Cale« wynalazku Jaat uproszczenie konstrukcji urzędzenie.

\
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. Urządzeni* do zgazowania węgla w prze¬
pływie, charakteryzując« się tyra, ż* dla prze¬
prowadzenia endotermicznej reakcji gazu synte¬
zowego zastosowano prąd przemienny z genera¬
tora /1O/, który poprzez wzbudnik / 5 / powodu¬
je indukcję e-lektroaagnetyezna w rdzeniu / 4 /
na skutek czego rdzeń ten rozgrzewa się.
Mieszanina węgla z para wodna lub wpda w emul¬
sji napływa z wytwornicy /ł/ do wnętrza urzędzenie, opływa rdzeń / 4 / odbierając od niego
ciepło, a następnie wytworzony gaz przepływa
przewodem /6/ do chłodnicy / 7 / i dalej prze¬
wodem / 8 / do odbiorników /9/. Odbiornikami
gaz»1 może być silnik spalinowy, wytwórnia al¬
koholu lub benzyny syntetycznej.
/<* zastrzeżenia/

Nř 20/360/ 1987

cie konduktonetru / 3 / jest połączone z drugi«
wejocie« członu różnicowego /A/ za pośrednic¬
twem członu pamięciowego /5/,. natoniaet wyje¬
cie członu różnicowego / 4 / Jest połączone z
we jecie« kooparatora /o/, do którego drugiego
wejścia jest dołączone wyjście zadajnika / 7 /
do nastawiania progu zadziałania komparatora
/6/, przy czy« wyjście komparatora /6/ jest
połączone z urządzanie« wykonawczym /&/ sterujęcym drogę odcieku z wirówki /I/ przewode«
/A/ lub /B/ w zależności od jego czystości.
/I zastrzeżenie/
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4Ï51J C U D

A K 2 1 ) 257332

<22> 86 01 02

(71). Daworakie Zakłady Chemii Gospodarczej
"Ppllena": Oawor
(72) Brambor Andrzej, Pożniak Tadeusz,
Górecki Henryk, Ajdukiewicz Dacak,
Hoffman Józef, Marcisiak Den, Maczyński
Andrzej, tfurawekl Roman
.
'(54) środek do prania wełny
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco¬
wanie ciekłego árodka o bardzo dobrych włas¬
nościach pioręcych.
Środek do prania wełny według wynalazku
składa się 2 - 1 0 procent wagowych soli sodo¬
wej esrru kwasu sulfobursztynowego, 2 - 10
procent wagowych oksyetylenowanych alkoholi
tłuszczowych C 1 2 - G*e, 0,3 - 1,5 procent
wagowych kopollnerów blokowych tlenku etylenu
i tlenku propylenu, 1-25 procent wagowych
związku kompleksowego kwasów fosforowych z
oocznikiem, 1-5 procent wagowych soli sodo¬
wej kwasu etylenodwuaminoczterooctowego,
0,1 - 0,3 procent wagowych kompozycji zapa¬
chowej, 1-3 procent wagowych alkiloamidów
kwasów, kokosowych oraz wody do 100 procent nagowych.
/I zastrzeżenie/

4(51) C13O

A2 (21) 260696

(22) 86 07 16

(71) Politechnika Łódzka, Łódź
<72) Opbrzycki Dan, Ludwicki Marek, Wawro
Stanisław
.'
_^
: ;..-.
(54) Urządzenie do automatycznego dzielenia
z wirówki cukrowniczej
(57} Zagadnienie« podlegający« rozwiązaniu
jest skonstruowanie urządzenia zapewniającego
cięgła kontrolę Jekoéci odcisku z wirówki
cukrowniczej.
Urządzenie do automatycznego dzielenia
odcieku z wirówki cukrowniczej, charaktery¬
zuje się ty«, że jest wyposażone w czujnik
/ 2 / , zainstalowany w wirówce / I / połączony
z wejéciem konduktonetru /3/. >tórego jedno
wyjecie Jest poleczone bezpośrednio z jedny«
weJecie« członu różnicowego / 4 / a drugie wyje¬

4l51>

C21C

Al (21) 261762

(22) 86 10 08

<3O) 85 10 14 - AT - A 2973/85
(71) Boest-Alpine Aktiengesellschaft, Linz, At
(54) Spoaób sterowania ruchem wychylnepo we
wszystkich kierunkach ramienia wrybowego .
oraz urządzeni« do stosowania tego sposoby
(57) Sposób polega na tym, że przy końcu ruchu
postępowego ramienia wrębowego w jednym z obu
.32
.
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inny ńi>p£d /tf/ /.ós^Ia «i.ç jedoor
ipm. ció/a6«iOMy*,.tołów* j«9t
f przy imiariiö ki^rtmku'.*r<#bi<mia
objvtoèçi czynnika ciśnieniowego do
oselu
■/&/.,
;
:
Urz^dz^nie śrer«jgc.e do stosowanie" spo¬
sobu zawiera tłok stopniowy /21/,-który jest
Zflsilsny iíézdorázosMO za pośródnictwe* »rod. kow^j przestrzeni roboczej /£<*/ oroz ódtfir.i.él. hej przestrzeni piörécie«ioi««j /25/ o wierszy
• pronianiuv czynnikiem ciśnieniowy», e także
eturoden* zawory /3Q, 32/, które łęczą na
prreniąn .irodkowa przestrzeń roboczą /ŹQ/ tło
ka btopriib*t-yo /ZX/ę po jego stronic», prz.ecii»i©f}łej wzglęiie« tfopły»*u czynnika ciáňioinirt«»»ígo, z napçde» / 8 / roni&niâ »»rębowego dła
.' kierunku, różnego od innego papeàù /Í2/ ra¬
nienia wrębowego, zasilanuyo jcdnoczeéoie
czynnikiem ciśnieniowym.
/9

4(51) C21C

A K 2 1 ) 262478
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rur umiMZCZonych w otworach Zeber
i.jcych, Równo leg!« do zeber ustalających
y « * í « > & $ý zebra roz4zi«łicz« oraz dowolnie
w ftł^i>.ii.2yafłi»i palety / 6 / zebra uazt ywnićłjace^
H iBi^íi^y vyvpurr.ikami / 7 / przy obrzeżu pelety
/ 6 / znajduj4 się uszy /12/. /I zastrzeżenie/

15

(22) 86 11 19

730); 85 11 27 - DE - P 3541909.1-24 .
(71) Woue H^niburger Stahlwerke G«bH, Hanburg,
O
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jř72) Ferstor Eckahard
(54). Sposób chłodzenia dysz nadmuchowych.
'

ti

;

■

(57) Przedmiotem wynalazku Je tri sposób chło¬
dzenie dysz nadwuchowych, tlenowych mających
co najmniej jeden p^aczez chłodzący» przy
oddziaływaniu tlenem na surówkę lub stal w .
zbiorniku metalurgiczny», np. konwertorze z
dolnym omuchem, w piecu mçrtenowskim lub
elektrycznym. Wynalazek rozwiązuje zagadnie¬
nie opracowania ekonomicznego, skutecznego
_i bezpiecznego sposobu chł.odz«nia dysz.
Sposób według wynalazku polega na tym.«
ze przez płaszcz chłodzący przeprowadza się
ciecz chłodzęcę, przy czym jako ciecz chiodzaoa stosuje się ciekły wetal, przepompowy¬
wany w obiegu ned wymiennikiem ciepło dia
odprowadzania ciepła pobieranego v» oyszoch
nedmuchowych., tłanowych.
/6 zastrzeżeń/

4(S1) C21Ű

Al (21) 263617

(2ÍÍ) 87 01 O9

(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej»
. <72> Owczarek Andrzej, Łataó Zbigniew,
Grodzicki Łukasz
(54) Przyrząd do umieszczania wsodu .iw -piecach
<jó obróbki cieplnej
157) Wynalazek rozwięzuje zagadnienia opraco¬
wania przyrządu umożliwiającego umioszczohio
¥* jednym przyrzçwJzie wsadu o różnych kształ¬
tach.
Przyrząd -do umieszczania wsadu w pie¬
cach do obróbki cieplnej składa 8Í9 z d^óch
pionowych słupów / I / mających równomiernie
.rozmieszczone w dwóch rzędach otwory / 2 / ,
przymocowaiiych do podstawy / 3 / rozłącznie
ei-iorzniarai / 4 / i klinami / 5 / i z ażurowych
p^let / 6 / osadzonych poziomo na sworzniach
/i/ H otworach / 2 / pionowych słupów / I / . Pod r
sława / 3 / składa się z dwóch trapezowycn płyt
z wybrafiiami, w których osadzone 33 i przyspawene dwie prostokątne płyty, a paletą / 6 /
w kształcie pierścienia ma wzdłuż jego osi
poziomej podwójne wsporniki / 7 / z otworami,
a równolegle do wsporników / 7 / , symetrycz¬
nie po obu ich stronach usytuowane sę żebra
ustalające z otworami ograniczającymi odleg¬
łość obu podwójnych wsporników / 7 / za pomocą

4(51) C22C

Al (21) 256112

(22) 85 11 04

(71) Huta Bsildon. Katowice; Politechnika
Siyokci im. W. Pstrowskiego, Gliwice
(72) Cłtristoph Henryk, Cvvajna Dan, Grosman
Franciszek, HetmoAczyk Marek, Lejawka
. 3erzy, ilaliński Marian, Maciejny Adolf,
;
Szala Janusz
(54) Stalo szybkotnące

.

'

(57) Przedmiotem wynalazku sę stale szybkotnęce. Zawierające jako podstawowy składnik sto¬
powy wolfram i/lub molibden.
Stala według wynalazku, zawierają; wolfram
i/lub molibdtín o łącznej zawartoéci 1,0 - 6,0$&
1,2-2,3 wçoiâ, 4,o-7,ű.o chromu, 1,0-1,3% wanadu,
do 1,5;',; mar^firui. 0.2 - 0,5^ cyrkonu, 0,4 - 1,5%
krzemu, do b.\,. niklu, do 0,03% siorki, do
0,03^ foeforu oraz 1,5 - 6,0% sumaryc?,Tie tyta¬
nu i niobu.
/3 zastrzeżenia/

4(51)

C23C

Al

(21)

257003

(22

>

85

12
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(71) Politechnika âlaska im. W. Pstrowskiego,
(72) Forfivanek Bolesław; Swadźba Lucjan, Ruda
Maciej, tiupernak Wacław

(t»7,) Prredn.iotem wynalazku jest sposób wytwarzon i .j dyfuzyjnych warstw borkowych w uaktyw¬
nionych [Tiieszsninach wielokrotnego stosowania.
Gposóh ivedluv] wynalazku polega na tym, Í:ÉJ
mieszaniny zawierajęca, w procentach wagowych
0 10 - 40, Al 5 - 30. A 1 2 O 3
22,0 - Ű4.9,
C 0-5?;, 0,1-3% fluorków lub fluoroboranów me¬
tali alkalicznych, lub ich mieszaniny w dowol¬
nym stosunku, wygrzewa się aktywujaco w konte¬
nerach n temperaturze od 700 - 1000°G, w ciesie
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0,2 - 5 h, po czy« tak przygotowana mieszarvinç
miesza sie z ł - 30% wagowych węgla lub węgli¬
ka krzemu lub ich olwfiZ^niny w dowolnym 8*oBunku i 0,1 - 5% wog.owycłi fluorków iuo fluoroboranów metali alkułieznych lub a«onu. » nas¬
tępnie wygrzewa sit? J*> w kontenerach wre2 z
wyrobami w zakresie ramperatur od 75O - 1050°Cr
w czasie od 0,5 - 10 h.
/3 zastrzelenia/

Al (21) 256623

4(51) C25C

(22) 85 12 14

(71) Instytut Komputerowych Systemów
Automatyki i Pomiarów. ArpcłoW i Hutá
Miedzi "LEGNICA", Legnice
(72) Strzelecki Jerzy, Raçucz Andrzej
(54) Sposób kontroli procesu elektrorafinacji
miedzi
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób kontro¬
li procesu elektrorafinacji miedzi celem wyk¬
rycia i lokalizacji z«arć'Lub pasywacji elek¬
trod w dowolnej z wanien wchc£f;:acy.ch w skład
zespołu wu/Uen.
W sposobie wedłi;c) »vynalazku równocześ¬
nie z pomiarem napięcia na każdej z wanien
/W / mierzy się p^ęd elektrolizy, po czym
w układzie / 5 / wyznacza alç «zorco*g wartoéc
napięcia danej wanny /»V./. a z koloi w ukła¬
dzie / 7 / wyznacza gi^ różnicę napiąć między
zmierzona wartością napięcia n© danej wannie,
e uprzednio wyznaczony wzorcom wartością na¬
pięcia danej wanny /W./» Po wyznaczeniu wy¬
mienionych różnic napiąć dla wszystkich
wanien /W./ kontrolowanego zespołu / 2 . / wanien
wyznacza aie w układzie /8/ érednia wartość
roinic napięć wspólne dla całego, kontrolowa-

DZIAŁ

nego zespołu / Z , / wanien. W dalszej kolejności
w układzie / 9 / cyfrowego komparatora porównuje
sie'dla każdej wanny /W / wyznaczona uprzednio
<lla tej wanny /W./ wartość różnicy napięć z
wartością érednia różnic napięć danego zespołu
/ Z . / wanien ponniajszona o wartość dopuszczal¬
nego błędu porównania, zaé wynik tego porówna¬
nia sygnalizuje w układzie /10/ etan zwarcia
elektrod w danej wannie /W,/ lub wyzwala pow¬
tórnie proces porównania wymienionej różnicy
napiąć z wartoucię średnią różnic napięć danego
z<?»połu /Z,/ wanien powiększony o wartość do¬
puszczalnego wzrostu napięcia na wannach dla
danej fazy katodowej cyklu anodowego, a wynik
porównania sygnalizuje w ukłaażie /li/ stanów
pasywacji stan pasywacji elektrod w danej wanni»
/«/./, Wymieniony proces powtarza się analogicz¬
nie, kolejno dla każdego z "N* zespołów / Z ^ /
wanien.
.
/3 zastrzeżenia/

0

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
)

4(5l)

DO

3D

A2Í21)

261687

(22)

86

10

01

(71) Politechnika Łódzka, Łódź
(72) Szosland Oanusz, Słodowy 3erzy
(54) Urządzenie do odmierzania wgtku na
';•'..••" jcrośriie o bezczółenkoirtiy»i systemie * .
• "
wętkowania
(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco¬
wania urządzania cechującego sie prosta kons¬
trukcję, nlezawodnoaclę aziałanla oraz óoorą
dokładnoócia odmierzania w^tku.
Urządzenie do domierzania wętku na kroś¬
nie, o bezczółenkowym eystemie wałkowania,
złożono z ruchomego cięgna rozpiętego na
dwóch kołach, z zabieraka wątku oraz zacisku
jeet wyposażone w para nieruchomych prowad¬
ników /!/. umieszczonych we wspólnej oprawie
/ 2 / . między którymi znajduje sie trajektoria
zabieraków /3 1 4/ zamocowanych do cięgna
/ 6 / . W trajektorii zabieraków /3 i 4/. nad
prowadnikami /!/, Jest usytuowany nieruchomy
element /9/, stręcajacy odmierzony odcinek
wątku / 5 / z zabieraka /3 lub 4/, zaé między
oprawa / 2 / prowadników / I / s przesmykiem
znajduje »i« sterowany zacisk /li/.
/I zastrzeżenie/

■

.
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4<51) 006C

A1C21) 257683

31

Al U D 262459

4(51) D21F

(22) 86 01 29

i22) 86 11 18

130) 85 11 25 - US - 801,317
(71) Beloit Corporation, Beloit, US
172) Roerig Arnold 3.. Shockley Steven C.

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu włókienniczego "Południ«",
' Bielsko-Bieła
(72) Jakubaszek Stanisław, Kuś Tadeusz,
Stadnicki Dacek, Spodaryk Adam, Byrska
Anna, Wożnicka Halina

(54) Prasa do usuwania wody ze zwoin przesuwałacego się w maszynie papierniczej, zwłasz¬
z wydłużony« chwytem i sposób zbieraprzechodzącej
przez smarowany.wydłużony uchwyt
nwvt

k

(54) Urządzenie do koncomat obróbki wyrobów
włókienniczych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco¬
wania konstrukcji urządzenia umożliwiającego
prowadzenie na ni« obróoki wykańczającej
tkanin wełnianych, zapewniającego beznapieciowe prowadzenie tkaniny.
Urządzenie do końcowej obróbki wyrobów
włókienniczych składa «ię z komory grzewczej
/I/ i komory oziębiającej połączonych ze so¬
ba za pomoce łącznika. Komory stanowi? zbior¬
niki, wewnątrz których znajduję sie po dwie
pary rolek / 4 , 6/ dociskajęcych umieszczonych
naprzeciw łącznika oraz rury doprowadzającej
i odprowadzajęcej tkaninę /5/" wykańczana..
W środku każdej komory umieszczony jest per¬
forowany bęben /!&/, wokół którego znajdują
•ię rolki kierujące, a poniżej rolka napina¬
jąca. Nad bębnem /18/ w miejscu nieopasanym
przez tkaninę podkładowe /9/, umieszczona
J«st pokrywa /17/ dociskana sprężynę /16/.
ûo wnętrza bębna /18/ doprowadzany jest przez
dławic« / 7 / czynnik grzewczy lub oziębiający.
■
/5 zastrzeżeń/

(57) Prasa do usuwania wody ze zwoju przesuwa¬
jącego się w maszynie papierniczej, zwłaszcza
z wydłużonym chwytem, zawiera walec /10/ pra¬
sujący, współpracujący ze slizgaczem /li/ ma¬
jącym wklęsłe powierzchnię usytuowane na prze¬

ciw walca /lO/, które tworzą między soba wyd¬
łużony chwyt /N/ zapewniajęcy utworzenie pod¬
czas ruchu klina smarujęcego między élizgaczem /li/ i taśmę /12/, której końce sa zamk¬
nięte przez ścianki końcowe, aby zatrzymać
'
smar przy taśmie /12/. Sprężyste połączenie
promieniowe między ściankami końcowy«! i koń¬
cami taśmy /12/ zapewnia przesuw taśmy wzdłuż
krzywizny chwytu /N/ poza końcami élizgacza
/li/ oraz ugięcie taśmy jedynie w Jednej płasz¬
czyźnie chwytu /N/.
/li zastrzeżeń/
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BUDOWNICTWO; GÖRNICTÄO; K0N3TRUKC0E ZESPOLONE
4(51) E01F

Al (.21) 257714

(22) 86 01 29

(71) Biuro Projektów Kolejowych PKP, Katowice
(72) Nowakowski Janusz, Koba Wiesław,
Olszewski Władysław
'
(54) Sposób budowy i konstrukcja rozbieralnej
krawodzi peronu
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco¬
wania spoaobu budowy oraz konstrukcji roz¬
bieralnej krawędzi peronu,umożliwiających

mechaniczne oczyszczanie podsypki tłuczniowej
oraz wymianę nawierzchni toru na liniach kole¬
jowych i metra bez konieczności odsuwania pop¬
rzecznego i ponownego doeuwania toru do peronu.
Sposób polega na tyra, że w punktowo wyko¬
nanych wykopach zagęszcza się grunt udarowo z
dodatkiem zasypki ze spoiwami i wkładkami z
tworzyw sztucznych, zabudowuje ąjLę podpory,
deski żelbetowe, płyty prostokątne oraz krawęż¬
nik betonowy i płytkę betonową. Konstrukcja
rozbierało krawędzi paronu charakteryzuje się
tym, że podpora / 2 / z płyta prostokątne /!/ są

BIULETYN URZEOU PATENTOWEGO

łączone «występ«« /ii/ podpory / 2 / i wpustem / 1 2 /
płyty prostokątnej / I / oraz obudowane krawężnikie« betonowy* / 4 / i płytę betonowe / 5 / .
/5 zastrzeżeń/
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Poleczenie konstrukcji charakteryzuje etę
ty«, że obciążenie z kontrukcjl stalowej na
konstrukcje żelbetowa przekazane jest za poś¬
rednictwem tarcia w miojscu przylegania gło¬
wic / I / do powierzchni słupa żelbetowego / 4 / .
Belka stalowa / 5 / połączona jest z blachę / 3 /
powyżej lub poniżej głowic / I / , które skręcona
są éruba sprężajęc^ / 2 / .
/4 zastrzeżenia/

4(51) E04D
E04G

Al (21) 261890

(22,) 86 10 16

(30) 85 10 21 - DO - WPE 04 0/281898 1
(81) VE8 Kombinat Bauelemente und Faserbauatoffa
Lipsk, 00
(72) Hahle Johannes, Schulz Rainer, Wenzel
Klaus
(54) Sposób naprawiania dachu

4(51) E04B

A2(21) 26 la 12 (22) 86 1O 09

Í54) Sposób obniżenia poziomu zawilgocenia
»elan
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obniża*
fila poziomu zawilgocenia écien.
Sposób polega na tym, że przestrzeń po•iędzy ściana i grünten wypełnia się higroskopljny« żwirkiem, a następnie w przestrzeni
OŻwirowanej układa się przfcwód, ponad który«
ustawia się pionowa *ci«mę. /I zastrzeżenie/

A2(21) 262175

..-

(57) Sposób polega na ty», że nieszczelne dachy
powleka eię bezszwowym, dobrze przyczepnym do¬
datkowym pokryciem dachowy« przez naniesienie
warstwy zawiesiny bitumiczno-kauczukowej, wul¬
kanizującej do postaci elastomeru-bltumu.
Istotnym dla wynalazku jest także to, że
pokrycie dachowe powstaje dzięki całkowicie
jednorodnej, elastomerem zmodyfikowanej emulsji
bituaicznnj, na ono rozciagliwoeć co najmniej
15% w temperaturze +20°C i co najmniej 5% w
temperaturze -15°C oraz wykazuje 'orak Jakich¬
kolwiek dodatkowych substancji stałych. Krot¬
ność nanoszonych warstw ustala ślę przy tym
tak, żeby ilość naniesiona na 1 ro^ wyniosła 1-4
kg. W przypadku dużej ruchliwości konstrukcji
dachowej uzyskuje 3iy dodatkowe wzmocnienie
powłoki przez wprowadzenie nasi^kliwego. rozcí^gliwtíco wlókićnnłc^ego produktu płaskiego
o gramytuíťe co najwyżej 1>.KJ g/m .
Sposób według wyiialazku stosuj« się w
przypadku naprawiania dachów wszystkich rodzą*
jów, założywszy, że ich warstwa chronięca przed
wpływami atmosferycznymi znajduje się na powie¬
rzchni dachu, Jach zâ& »-u powierzchnię niemeta¬
lowy. Korzystnie wynalazek stosuje się w prrypadku dachów, które bez sposobu według wynalaz¬
ku musiałyby być radykalnie lub całkowicie
rekonstruowane.
/8 zastrzeżeń/

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im. Gen. A.
Zawadzkiego, Opole
(72) Kubik Jan

4(5l) EO4Ô

.

(22} 86 10 31

(71) Politechnika Świętokrzyska, Kielce
(72) Kowal Zbigniew, Malec
(54) Połączeni«* konatrukcij stalowej z
konstrukcja żelbetowg

4(51) E05B

(57) Przedmiotem wynalazku jest poręczenie
konetrukcji stalowej z konstrukcję żelbetowa/
Monolityczny lub prefabrykowany majgę© zasto¬
sowanie w budynkach o nośnej konstrukcji żel¬
betowej, w której zabudowane będę stropy o
kor.strukpji stalowej,
.

Al (21) 257554

(22) 86 01 17

(71) Zakłady Elementów Wyposażania Budownictwa
"Metalplast", Częstochowa
(72) Majorek Henryk. Kolasińska Krystyna,
Haczka 3erzy, Brzęczek Czesław
(54) Zamek meblowy bezzastawkowy

.<'

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco¬
wania prostej konstrukcji zamka o zmniejszo¬
nych gabarytach.

8
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Zamek ««blowy wyposażony Jest we wkładka
bębenkowa / 5 / mającą zabierak / 4 / umieszczony
aimośrodowo do osi obrotu wkładki i przyjmujęcy w czasie obrotu klucze« / 7 / dwa graniczne
położenia oddalone od siebie w przybliżeniu
o 180°. W części czołowej zamka połączenie
skrzynki /I/ z pokrywa /6/ wykonane Jest za
pośrednictwem zasuwki / 2 / .
/3 zastrzeżenia/

4(51) E06C
E04G

Al(21) 257927

(22) 86 02 11

(71) Przedsiębiorstwo Realizacji Kompletnych
Obiektów Przemysłowych "KOMOBEX",
Częstochowa
(72) Pluta Roman, Tarnowski Oanusz

orurowaciego otworu w odchylonym założonym
kierunku, w przypadkach konieczności ominięcia
zaistniałych przeszkód podczas prowadzonych
prac wiertniczych.
Urządzenie charakteryzuje się tym, ża
łącznik / I / ma powierzchnię oporowe / 2 / o
przekroju nie mniejszy» od przekroju powierz¬
chni oporowej / 3 / górnej części klina /III/,
zaś kotwica /II/ składa się z górnego stożka
rozpierającego / 8 / połączonego za pomocą śruby
łączącej /10/ z dolnym stożkiem rozpierającym
/9/. który Jest zakończony butem frezowym /li/,
a ponadto, kotwica /II/ ma szczęki dwupołówkowe /12/ przylegające do odpowiednio dobřených
powierzchni stożków rozpierających / 8 , 9/.
/2 zastrzeżenia/

(54) Uniwersalna drabina montażowa
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opra¬
cowania łatwej w transporcie konstrukcji
drabiny umożliwiającej tworzenie w zależności
od potrzeb różnych rodzajów drabin.
Uniwersalna drabina składa się z segmen¬
tów /I/, /2/, /3/ i / 4 / łączonych w odpowied¬
nie konstrukcję przy pomocy łuczników /5/ i
szczebli ruchomych /6/ i mocowanych do ścian
pionowych przy użyciu elementów łączących
/7/.
/I zastrzeżenie/

4(51) E2?C

Al (21) 255463

(22) 85 09 20

(30) 64 09 20 - HU - 3535/84
(71) Központi Bariyiszti Kejleszteei Intézet.
Budapeszt, HU; Mecseki Szénbányák, Pecs,
HU; Veszprémi Szénbányák, Veszprém, HU;
Dowty Mining Equipment Limited, Aschurch,
Tewkesbury , GB
„
.
(54) Sposób urabiania położonych stromo
pokładów mineralnych zwłaszcza pokładom
węgla oraz urządzenie do urabiania
położonych stromo poTładów mineralnych,
zwłaszcza pokŁadów węgla

g\
4(51) £21B

Al (21) 257881

(22) 86 02 10

(71) Polskie Górnictwo Ha ftowe 1 Gazownictwo,
Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i
Gazu, Zielona Góra
(72) Anioł Tadeusz, Popiel Ryszard,
Wybudowski Władysław, Lenari vlózef,
Zuromski Z amin
(54) Urządzenia do odchylania otworu
wiertniczego orurowanego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opra¬
cowania urządzenia umożliwiającego wiercenie

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie eksplo¬
atacji ostro nachylonych pokładów mineralnych.
Sposób według wynalazku polega na tym,
ze przygotowuje się na równych wysokościach
pokładu poziomo biegnące chodniki, zasadniczo
równoległe do ślubie, przecinające się z po¬
zioma biegnącymi chodnikami wybierkowymi , po¬
łączonymi z nachylonym chodnikiem, mającym
korzystnie to samo nachylenie co średnie na¬
chylenie pokładu, a umieszczone w miejscu roz¬
poczęcia urobku, namępnla przodek łęczy się
z nachylunyn chodnikiem poniżej górnej części
chodnika wybierkowtxjo , umieszcza się w nim
zespół urabiający wykonujący operacje urabia¬
nia, drążenia i transportowania, łączy się
przodek za pomocą szybu z górną częścią chod- nika wybierkowego , następnie przeprowadza się
na ścianie operacje wybierania i drążenia za¬
pewniając połączenie pomiędzy przodkiem i gó,r-
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34

na części« chodnika wybierkowego za pomocą
azybu» po czy» urobek przenosi się poprzez
nachylony chodnik dł* dolnej części chodnika
wybierkowego lüb do urządzenia transportują¬
cego tam umieszczonego. Korzystnie stosuje
•ię chodnik «ybierkowy Jako przodek kopalni.
Urządzenie do urabiania położonych stro¬
mo pokładów mineralnych zwłaszcza pokładów
»egł« »ai dolne bfłkę /46/ # z którą połączona
jest górner belka /48/. za pomocą stabilizato-.
r a / 5 0 / i podnośnikow hydraulicznych /AA/;
przy: esy« wysuwany wspornik /54/ jest u*ies2czony ruchomo względem górnej belki /48/, któ¬
ra •• podnośnik hydrauliczny /AA/ umieszczony
pomiędzy stabilizatorem /50/ a dolna belkę
/46/. Otwójr dfęi^ey zamykany Jest klapę /56/
umieszczone w stabilizatorze /50/. a urządze¬
nie urabiájacd-traneporttij^ce połączone jest
z drążkiem /68/ przyłączonym z kolei za po¬
moce urządzenia podnosząco-opuezczajaca^o
/66/ do stojaka /62/ umie/szczonego przesuwnie
względem dolnej belki /46/, Belka /74/ umieszczon» poprzecznie do postępowego kierunku ru¬
chu poleczona Jest z podstawy /46/ za pomocą
ramienia hydraulicznego /&!/. Na jednym boku
dolnej belki /46/ umieszczona jest prowadnica
/75/, do której dopasowany jest ele«ent prowa-r
dzacy /76/, wyposażony w suwak /78/, połączo¬
ny z belka /-74/. Pomiędzy stojakiem /62/ i
dolna belkę /46/ umieszczone jest ramię hyd¬
rauliczna /60/. Swobodny koniec wspornika /54/
wyposażony jest w wystajęce zęby /72/.
/li zastrzeżeń/

Nr 20 /3bO/ 1987

osadzony na końcowym elemencie / 3 / jest połęczony z przekładnię / 2 / , a przez nię z na¬
pędowym silnikiem zamocowany« w końcowym ele¬
mencie / 3 / .
/5 zastrzeżeń/

Ai5%) E21D

A1C21) 257635

(22) 86 01 23

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "Polmag",
Katowice
,
(72) Kowalski Kazimierz, Rozmus Edward, Pretor
Wincenty
(54) Hydrauliczny stojak obudowy górniczej
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpie¬
czenia, zmechanizowanej obudowy górniczej przed
skutkami tąpnięcia górniczego przez nieznaczne .
opuszczenie stojaka i wypływ określonej obję¬
tości medium hydraulicznego z części nadtłokow e j

.

'

.

'

•

Hydrauliczny stojak obudowy górniczej
charakteryzuje się tyra, że ma wewnątrz tłoka
/9/, najdogodniej w osi działania stojaka, za¬
instalowany przeciążeniowy zawór szyoko upustom
wy o małej bezwładności zadziałania, złożony
z kształtowej tulei /16/ spoczywającej w wyto¬
czeniu tłoka /9/, od góry dociśniętej poprzez
podkładkę dystansowy /17/ pierścienie« /18/,
osadzonym w rowku wewnętrznym tłoka /9/, pod¬
czas gdy kształtowa tuleja /16/ od wewnątrz za¬
opatrzona jest w dolnej części w przewężenie.

\

4(51) 6210

■

Al(21) 25754B

(22) 86 01 16

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa POLMAG
Centrum Mechanizacji Górnictwa KOHAG,
Gliwice
(7?) Kuczka Eugeniusz« Skoczyrtski Wojciech,
Oagiełłowicz Oerzy, Daromin Zygmunt
(5-f) Górnicza maszyna urabia.iaca

.

.

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco¬
wania konstrukcji górniczej maszyny urabia¬
jącej umożliwiajęcej urabianie podkładu sys¬
temem ścianowym z jednoczesnym drężeniem przyé-cianonych chodników.
.
H«szyna wadług wynalazku ma urabiający
bębnowy organ /I/ oçadzony w kadłubie /10/
maszyny za pośrednictwem wychylnego ramienia
złożonego z trzech elementów /9/, /6/, / 3 /
poleczonych wzajemnie przegubowo. Element /9/
wychylnego ramienia jest ukształtowany jako
obrotowy element, do którego jest zamocowany
mimośrodowo pośredni element /6/ wychylnego
ramienia. Do wzajemnego wychylania pośrednie*
go elementu /6/ wzglądem elementu /9/ i koń¬
cowego elementu /3/ względem pośredniego ele¬
mentu /6/ służę» obrotowa hydrauliczne silniki
/ 4 / i / 7 / , a do blokowania położeń blokujące
mechanizmy / 5 / i /B/. Urabiający organ /!/ .
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gniazdo uszczelniające i ma
trzny ot*f6r o <aoi«jsz»J »rednicy y c y
pr zapory /20/, wyposażony na obwodzi« otworu
tul»! /Ifc/ dogodnie w podcięcia /21/ a powyZ«J gniazdu uö/GzelniaJ^cego w kbztpłrowej
tulei /16/ usytuowany jest tłoczek /24/ spoczywsjacy na sprężynie /25/ o niewielkiej
•ilo nacisku i pł&ski&j charaktery-styca dzia¬
łania, która ź kolei spoczywa na przeleżeniu
kształtowaJ tul.©!/16/.
Hydrauliczny stojak wadłu^, wynałezku ..
przeznaczony jest głównie do rozpierania sek¬
cji obudowy zmechanizowanej «ai^dzy spagien
a stropem« przy czym przeciążeniowy zawór
szybko upustowy mola być także zastosowany •»
Indywidualnych stojakach kopalnianych,
■
r
/5 zastrzeżeń/

4 (5J)

257834

(22) 86 02 05

(71) Bytomsko-Rudzkie Gwarectwo Węglowe,
Kopalnia Węgla Kamiennego "ftózbark",
Byto«
(72) Kejoweki Andrzej, Czar aki Andrzej,
Cołaszewski Antoni, Kamiński 3ózef,
Masisj Antoni, P^cheraKi

DZIAŁ
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(54) Sposób zabezpieczania wyrobisk korytah przffj obci v.*er.i»ni oynawicznyni
(57Î Wynalazek ro^wlyzuje zagadnienia opra¬
cowania prostego sposobu, który «oże być sto¬
sowany w każdym wyrobisk^ karytarzowym Dez
wzglądu ne warunki geoiogiczno-oornicze.
bposób ZfiOuzpiec^unia górniczych wyrobisk
koryCörzowych pr/.tríi wpiy^ar.i skoncentrowanych
ot>cl$Zań ciyni)(iiic-:nych i statycznych polega na
tworzeniu strefy spękań wokół wyrobiska usytuowaiitłj w pewnej odległości od jego ociosów.
W tym celu na oo^udrle wyrobi&ka, w odstępach
Ola wlykśrycii niz 1,5 BI wierci sie otwory
strzałowe, usytuowane prostopadle do usi pod»
łużnej tego wyroDiska. W otworach tych o dłu¬
gości większej od szerokości wyrobiska, umiesz¬
cza sitf korzystnie trzy ładunki materiału wybu¬
chowego rozmieszczone tük, aby veden z nich
znajdował siv un końcu, a pozo&tałe oddzielone
przybitka zajmowały nie więcej niż poło*vv dłu¬
gości otworu. Poza tym środkowy ładunek wykonu¬
je się «itfUGzy od pozostałych i uzbraja w za¬
palnik eleKtrycüfty o zwłoce w/przedzoj^coj o
jeden stopień zapalniki pozostałych ładunków.
/4 zastrzeżenia/

F

MfiCHAfJIKA; OŚWIF!TLENie; OGi«tWAMlE ; Ui'bNOJÈNlC ; TECHNIKA MINERSKA
4 {51} F010

Al (21) 258648

(22) 86 Ü3 27

4(51) F030

Al (21) 2Û1714

(22) ÜÖ 10 03

(30) 05 05 31 - CH - 02309/Ö5-3
(71) BBC Aktiengesellschaft Örown. Boveri
und Ci«, Oaden, CH

(75) Wenta 3<an, Siemianowice

(54) Element tłuwiacy dle wolnostojących
łopatek turbin

(57) Wynalazek rozwi^zuju ^agodnierie zaprojek¬
towania lekkiej i materiałooezc2^dnej konstruk¬
cji siłowni wiatrowej.
Naziemna siłownia wiatrowy z przetwornica
w formie turbiny ctuirakteryzuj<? się tym, że
jest posadowiona niô!<o nati zimrrLa , n& ruchomej
obrotowo platformie / 4 / wspartej o podłoże dwo¬
ma kołami /5/ or^z czopem prowadzącym /O/ będęcyn órodkiera obrotu platformy, a turbina jest
wyposażona w dwie kierownice napływu powietrza;
staia / 6 / i ruchomy / 2 / .
/4 zastrzężenia/

(57) Wynalazek rozwiązują zagadnienie opraco¬
wania prostego w montażu elenentu tłumiącego
oadajacego cię do stosowania dla wszystkich
rodzajów łopatek wolnostojących.
Element tłumiący dla wolnostojących łq4>atek turbiny, w której łopatki /2/, osadzone
w wirniku, sa połgezone ze sob^, korzystnie w
części zewnętrznej, patrzeć w kierunku promie¬
niowy«), składa sig ze sprężyście odkształcałnej płytki /3/, zakrzywionej ku środkowi wir¬
nika, wsuniętej w zakotwienia /5, 6/ po atronie podciśnieniowej / 2 " / jednej łopatki i po
»tronie nadciśnieniowej / 2 " / drugiej, sąsied¬
niej łopatki.
. . ' /5 zastrzeżeń/

(54) Naziemna alłownia wiatrowa
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4(51) F04B
E04H

Al(21) 264593

(22) 87 03 10

(71) Wojewódzki Zarząd Wodno-Melioracyjny,
Słupek
(72)
aan Dan. űLedeoda Oózef, Oankowski
Stefan, Węgrzyn Oózef

Nr 20 /360/ 1987

/21/, na której osadzona jest sprężyna / 2 / i
grzybek /I/, spoczywa w siedlisku wykonanym
w ściance cylindra hydraulicznego.
/3 zastrzeżenia/

(54) Przepompownią melioracyjna

4 (51> F15B

C57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco¬
wania konstrukcji taniej, łatwej w budowie
1 niezawodnej w działaniu przepompowni Melio¬
racyjnej.
Przepompownia charakteryzuje się ty», że
■a pływak /I/ z^ umieszczone w jego płaszczu
pompę połączone przewodem tłocznym /3/ za
studnię /4/, przy czym na przewodzie tłocznym
/i/ umieszczony jest ruchomy ciężar /12/ do
regulacji wyporu pływaka /!/. /7 zastrzeżeń/

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa POLMAG
Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG,
Gliwice
C72) Cygankiewicz Tadeusz, Wołek Władysław

4(51) F15B

Al (21) 257719

(22) 86 01 29

(71) Zakłady Przemysłu Meblarekiogo
im. Gwardii Ludowej, Radomsko
(72) Kędra Waldemar

Al C21) 257763

122) 86 02 03

(54) Samoczynne urządzenie do sprawdzania
trwałości hydraulicznych urządzeń ""*
sterowniczych
.
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zauto¬
matyzowania badań trwałościowych hydraulicz¬
nych urządzeń sterowniczych.
Urządzenie według wynalazku ma na dźwig¬
ni / 7 / rozdzielacza / 4 / obciążnik /&/. Po
bokach dźwigni /!/ są umieszczone zderzaki
/9*. 9 " / sterowane cylindrem /12*. 12**/ i
tłoczyskiem /li*, 1 1 / . które to cylindry
/12*, 12**/ są połączone z zasilającym ruro¬
ciągiem 1 odpowiednio z wyjściami /6 , 6**/
rozdzielacza /4/ po przeciwnej stronie tłoka
/13*. 13'V- Rozdzielacz / 4 / jest związany
z multiplikátorem /18/. Komora /18**/ »ultiplikatora /18/ jest połączona z wejściem /21*/
badanego hydraulicznego bloku /20/. Wyjście
/6**/ rozdzielacza /A/ łączy się z cylindrem
z zaworem /26/ i poprzez niego łączy się ze
spływowym rurociągiem /3/.
/I zastrzeżenie/

(54) Urządzenie do regulacji ciénienia w
siłownikach hydraulicznych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opra¬
cowania konstrukcji urządzenia zapewniającego
automatyczne regulację napięcia taśmy giętarskiej w giętarkach do drewna wyposażonych
w siłowniki hydrauliczne..
Urządzanie ma obudowę /3/, w której osa¬
dzona je6t przesuwna tuleja /4/, której
ruchy wymuszone są krzywką za pośrednictwa«
wodzidła /5/. W tulei / 4 / znajduje się śruba
regulacyjna /6/ zakończona od góry pokrętem
/8/, a od dołu zakończona częścią walcową

4(51) F15B
B63H

Al (21) 257815

(22) 86 02 06

(71) Zakłady Mechaniczne im. Gen. Karola
śwlerczewskiego, Elbląg
(72) Oembicki Stefan, Gajek Jacek, Lefelbajn
Zdzisław, Pietrzak Tomasz, Moczarski
:
Bogdan
;.-■.-..
(54) Urządzenie do pozycyinego sterowania
wirulacym siłownikiem hydraullcznymT
zwłaszcza dla okrętowych śrub napędowych
o nastawnym skoku
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie cpracowania konstrukcji urządzenia mającego zdol¬
ność zachowania skoku śruby przy zaniku ciś¬
nień sterujących tłoczkiem hydraulicznego

37

8IULETYN UR2ÇDO PATENTOWEGO

Nr 20 /360/ 1987

«Üownika suwak* rozrządu oleju. Urządzeni«
ma suwak rozrządu oleju umieszczony w osi drą¬
gu tłokowego, którego trzonek /ö/ wyposażony
jest ne współosiowy z nim tłoczek /6/ umiesz¬
czony w cylindrycznym wymoczeniu / 7 / wykona¬
ny« wewnętrz drąga tłokowego /3/. Komory / 8 /
i /9/ po obu stronach tłoczka /6/ «9 połączo¬
ne z wyjście« urządzenia podajęcego olej.
W rowku pierścieniowym /14/, wykonanym
wewnątrz wału /I/, umieszczony Jest z odpowie¬
dni« luzem pierścień cierny /15/, a trzonek
/ 5 / osadzony jest w otworze pierścienie /15/
a niezbędnym wciskiem.
/Z zastrzeżenia/

'4(51) F160
B6OT

Al (21) 257894

(22) 86 02 06

(71) Fabryka Samochodów lia. B. Bieruta
-P0LMO-, Lublin
(72) Krajewski Dan

*-- ,'■■
'<

(54) Regulator luzu pomigdzy szczękę à bębnem
hamulca, zwłaszcza do polazdówi
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco¬
wania zwartej konstrukcji regulatora nieza¬
wodnego w działaniu.
Regulator aa korpus / 4 / nieruchomo osa¬
dzony w tarczy hamulcowej /I/. Na walcowej
części korpu&u / 4 / znajduje się tulejka obro¬
towa/6/, której spiralna powierzchnia blokujęca /5/ styka si? z ukośna powierzchnię opo¬
rowa elementu / 3 / ustalającego położenie
szczęki hamulcowej /li/, który znajduje się w
otworze korpusu / 4 / . Na ramie / 8 / tulejki ob¬
rotowej /6/ działa sprężyna /9/.
/I zastrzeżenie/

11

4(51) F16B

Al (21) 257887

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa
■•POLMAG" * Katowicach, Fabryka
■
'
■ ■'7 Zmechanizowanych Obudów ścianowych
"FA20S", Tarnowskie Góry
(72) Pretor Wincenty. Flak Marek, Cieólak
Zbigniew-, Drewniak Adolf. Purkietny
Kazimierz, 2ych Henryk
(54) Przegubowy łącznik
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4(51) F16H

A2(21) 261592

H ó O K

(22) 86 09 26

■ ■ . - . - •

B23Q

■
■
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■

■

■'.

(71) Oarocińsko Fabryka Obrabiarek "PONAR3AF0", Oarocin
.
.
(72) lizczepanić.K Benedykt
*

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco¬
wania proetűj w wykortaoiu i montażu konstruk¬
cji łącznika zapewniajgeogo dwuprzoriubowe po¬
łączenie dwóch elementów.
Przegubowy łucznik ma pośredni el&ment
/ 5 / o profilu otwartym, opasujący eworzeń / 3 /
i umieszczony między J090 kułniarzami /<*/,
które znajduje się w otworach / 2 / widełek /I/.
Swobodne końce pośredniego elementu / 5 / maja
otwory /6/. a w nich umieszczony jest eworzeń
/ 7 / . przełożony przoz ucho. /3 zastrzeżenia/

"■■■'■■■' X L
, , , , .

13

U Z ) 8$ 02 10

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skons¬
truowania Aächnnizmu różnicowego z kołami
stożkowymi, w którym możliw« jest płynna regu¬
lacja luzów miçdzyzv'ji'ych,
W mechaniżroi« różnicowym koła centralne
/9, 10/ osadzuntí s^ obrotowo n ścianach czoło¬
wych koszyka /18/ t 3edn$ ze ścian czołowych
koszyka /18/ stanowi wkrętko /19/. Satelity •
/16/ osadzone są obrotowo na tulejkach /15/
umieszczonych prr.öauwnie na sworzniach /14/
jarzma /13/ utwierdzonego w wybraniu obudowy
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/ I / . Na gwinei« zewnętrznym obudowy / I /
umieszczona jest nakrętka /17/, której stoż¬
kowy otwór opiera si« o kołnierze tulejek
/15/,
/3 zastrzeżenia/

Nr 2O /36O/ 1987

jest mimoérodowy otwór /14/, z który« współ¬
pracuje otworek /13/ prowadnicy /10/.
/2 zastrzeżenia/

19
4(51) F160

Al (21) 257695

(22) 86 01 28

(71) Gwarectwo Mecłanizacj1 Górnictwa POLKAG.
Cantrus Mechanizacji Górnictwa KOMAG,
Gliwice
(72) Ktoncel Henryk, Magiéra Vternvr, Wolska
Teresa, Peduch 3an, Zbieraki Żygaunt,
■
Bryła 2bigniew
(54) Pierścień uszczelnia^cy

■ -: -

' .

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco¬
wania konstrukcji pierścienia uszczelniającego
0 zwi?kàzont4j oOpornoáci na odkształcenia
trwałe przeznaczonego Uo uszczelniania siłow¬
niku» hydraulicznych, nadającego ttię iio stusowdnxa dia rożnycn średnic cylindrów 1 tt azerok in zaMretiie ciénteií pouoczých.
PibiaCŁoń tiózC2olmajvł;y według wynalaz¬
ku charaki»ryzuje 9i? tym, ze jego powłoka
/ 2 / wykonana Jöüt z »atörialu, ktartyo współ¬
czynnik oakâzttticboiâ tr^ałe^P jest wyzazy
1 ,'ćl> >io 2 t OO raza úti odkształcania tr^ułego
materiału rdzenia /}./, korzysrmtí 1,25-1,75
ra^a, p<"iy czy» przevrûj poprzeczny rdzeniu
/!/ stanowi 40 do b&^j powierzcimi przekroju
poprzecznego caittąo p4Ltrscienia,
/•♦ zastrzeżenia/

4('ił) F16K

A2(2l) 261Ö72

(22) 86 09 30

(71) Woj6wód:ZkiĎ Przedsiębiorstwo Energetyki
Cièpinoj, Szczecin
(72) Szwajlik úyaitr, Soll Oäcek
. .
ZfiLaszcza do arroatury
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco¬
wania konstrukcji d l a n m c y zapewniajQcej skuracżrte uezczeloienie armatury ruroclęgowej 1
nie wywalającej czystej kontroli.
Óławnica, zi'-iaszcza do armatury rurocią¬
gowej zawiera kowofv dlawnicovjg / 2 / , przez
które przechodzi wrzeciono /'S/ u&zczelniane
szczeliwen / 4 / dociskany« eläwente« sprężys¬
tym /&/.
/l zastrzeżenia/

4(bl) F16K

A1{21)

£5734i

(22) 06 Ol 3O

(7X) Zakład Techniki Próżniowej, Koszalin
(72} Kozlorowakl Henryk, Wojciechowicz
Ryszard
(54> Zawór próżniowy odcinająco-zapowictrza(57) Wynalazek rozmazuje zagadnienie uzyska¬
nia molllwoéci prostej i dokładnoj regulacji
natężenia i wielkoéct przepływu powietrze p n y
zapowietrzaniu pompy próżniowej.
Zawór Ż napęde* pneumatycznym ma umiesz¬
czone w cylindrze /?./■ t osadzone obrotowo na
trzpieniu /5/ prowadnic« /1O/ z otworkiam /13/.
Prowadnica /10/ dociekana jest do dna cylindra
/ 2 / sprężyn« /9/. W dnie cylindra / 2 / wykonuny

Mr 20 /36Q/ 19»7
4(51) ri6L

Al (21) 257516
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(71) Ogólnokrajowe Gwarectwo Węgla Brunatnego
Kopalnia Wfgla Brunatnego "Bełchatów"
M budowie, Rogowiec
(72) Baranpwicz Józef, Abraoczyk Marian
(54) Złączką do przewodów hydraulicznych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienia opraco¬
wania konstrukcji złączki zapewniającej trwa¬
le i skuteczne połączenie przewodów hydrau¬
licznych.
Złączka »kładą się t rdzenia /!/, tulei
zaciskowej / 3 / i opřeny /6/. Rdzeń /l/ »a z
jednej strony końcówkę / 2 / z naciaciani, do
«Mieszczenia w przewodzie gumowym, a z dru¬
giej »trony gwintowany C2op do połączenia z
rurką »etalong. Tuleja zaciskowa /3/ «a segaenty zaciskowe /A/, otrzymana przez wykona*
nie wzdłużnych przecięć tulai. Zewnętrzna
powierzchnią segmentów / 4 / «a kształt stożka
o małej zbieżności i jest gwintowano/ zaó
wewnętrzna powierzchnia tych segmentów jest
walcowa i na pierścieniowe występy w calu
lepszego umocowania na przawodzie gumowym»
Tuleja / 3 / jest wkręcona M oprawy /6/, wyko*
nana nr postaci wydrążonego walca z owln.to««nym otworem.
/i zastrzeżenia/

Przeciwciężar »klaxia sie z kilku elemen¬
tów składowych /!/ umieszczonych jeden na dru¬
gi«, tworzących stos zawieszony na cięgnie
npśnyo /6/. Kazdy z elementów składowych / I /
przeciwciężaru ma na jednej z podataw występy
ustalające / 2 / , a na drugiej z podstaw aa
gniazda /3/ bed^c* negatywem tych występów
/ 2 / . Poza tym k*żdy element składowy /I/ ma
podłużne wycięcie biegnące od brzegu do środ¬
ka, łączące »i* z centralny* otworem /5/ o
średnicy większe»j od s/erokoéçi tego wycięcia.
W centralnym otworze /5/ elementu składowego
/!/ l«xacego bezpośrednio na faleratu / ? / cięg¬
na nośnego /b/ umieszczona ]«at Uziel&na tule¬
ja dolna /y/, a w centralnym otworze /5/ eleńentu sklddowego /I/ lezacegu na wierzchu stosu umieszczone jest również dzielona tuleja
górna /ä/ z kołnier/e« /lű/. áreünice zew¬
nętrzne tulex dolnej /ö/ i tulei górnej /&/ sa
równe śreamcy otworu /S/, w którym 94 umiesz¬
czone, a ich éreonico wewnętrzne odpowiadaję
éradnicy cięgna nośnego /&/. /Î zastrzeżenie/

4(&1) F23O
(71)

Al (21) 263Ó6S

Sierkowego "
(72) Kloc Staniwij»
Sartos2 Zenon

<22) 87 01 14

jy
y
" , Tarnobrzeg
0«n. Kobua Leszek,

•(54) Palnik wi elodys^owy do opalania gazów
(57) Wyriałuzok rozwiązuje zagöUnienie opracowa
nia palnika guzowego wielody
epalać g«iy odpadowe, ewenrualriie
rw* c/çsci&Mi scałymi.

4<51) 1*168

AI (21) 257739

(22) S6 01 30

(71) Biuro Projektów i Kompletacji Doataw
Maszyn i Urządzeń Hutniczych
"Hutft/aezprojekt-Hapeko", Katowice
(72) Öa«ek Edward, Zajęć ótaniela«, Marun
Marian, Kiec 3an
(5$

Przeciwciężar składany

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabez¬
pieczenia przed zsuwaniem się z cięgna noś¬
nego oraz wzajemny* przewieazczałilem eię ele•entów składowych przeciwciężaru umieszczonego
« trudno doatępny« »iejscu.

1*5 3
Felnik według wynalazku składa się z zes¬
połu współosiowo osadzonych dysz gazowych /%/
i dysz miesz&jęcych / 2 / , zakończonych komorę
spalania /3/, w ścianie której znajduje się
przelotowe otwory /5/. Komor a opalania /I/ mo¬
że byc przesuwana mechanizm*.-n /6/ umożliwiaję,cym zmianę szerokości szczeliny / S / pomiędzy
powierzchnię czołowa komory spalania /3/, a
éciana wlotowa do komory dopalającej / 7 / .
Oysze gazowe / I / i współosiowo oBedzone dysze
mieszejęce / 2 / tworzą zespół dysz w kształcie
kwadratu wpisanego korzystnie w kolisty przek¬
rój komory spalania / 3 / ze szczelinami pomię¬
dzy dyszami mieszającymi / 2 / . Palnik ma współną konstrukcyjnie Całość z komora dopalające
/ 7 / oraz przepustnicami / 8 / gazu odpadowego.
/4 zastrzeżenia/

4(51} *=23N
F2.40
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4O

A2(21) 262056

t?5) eojton Stanisław, Kielce

(22) 06 10 24
.

f

(54) Ur^dzapjfc' zabezpieczone a-wyłączała ca
kociuł qâz.vrfy '
(57) Wynalazek rozwiązuje zayrtdnienie opraco¬
wania ttrząiiie-uia wylvczajectsso kocioł gazowy
M przypadku przegrzanie* additif'. iv Diuku «vodným
kotła lub nidüo&tatecznego ci^gu koMir.owûyo.
Urządzenie M formie prostopúLJiúaciennego korpusu charakteryzuje siś? ty;«, że jeat
ze&połcne z zaMüfen elektrowagnetycznya za
pomocy árub «ocujgcych, z których jedna sta¬
nowi jednocześnie króciec doprowadzający gaz
do urządzenia, przy czy« * dwóch d^uotopolo¬
wych otworach / 3 / ea osadzone gniazda / 4 / zaworó», których siedliska / 5 / kispóiprćcuj^ z
grzybkami zaworów /b/ okadzonych teieakcpowo
w cylinderkacn / 7 / mieszkć* / 8 / z uroieszczonyioi «emnatrz spryżynomi /9/. Z pierácianiarai
górny«! /li/ mieszków /ił/ sa trvraÍM {ioí^czone
gwintowane tulejki /12/ zamoconóna u pokry¬
wie /13/ korpusu, zaś w otwory /14/ gwinto¬
wanych tulüjak /12/ sę «lutowane końcówki
dolne /15/ z rurki miedzianej, które majg na
druyich końcach wlutowane zbiorniczki /16/ z
cieczą.
/l zastrzeżenie/

mniejszego zanieczyszczenia QazùJ* opuliłowych
h
yclí u. Litoosftłry.
ciU Zii,.xt-i uj^cy Zbopoł sušicí nic.-y z :
; podawczyu ujialu i zeäpolbtt pc;du»czyia
kunctíítt ratu i lutacyj ňcyo citüför ;oryty fc . ż<3 zuspół &uez3(:\i£zy ai a uui>zar^
/ ! / przyłączony b<i/<a wylotv*» dc
k&p ur& cuszurki / 2 / ( zas swym wlotem poprzez
kuniért rozf-i'v-''!? / V do paieniuka p>yrt)/.uyó
/ 4 / z palnikiem pyłowym / 7 / i palnikiéi;, gazo¬
wym /ň/ Jr.i/ przcwcfiüini ^oJnucliu poui^tr^a
/ 5 / z i»entyijtijre.ii podmuchu / & / . Zei»pii podawczy cpołu MU »prcw^o.'oriy do palniku pyłonćtju
/ 7 / ruroci^iC tioczny pyłu / 1 0 / przyłączony
swym drugi« końcuai poprzyj podajnik celkowy
y
zbiornik pylu opjlúwtígo / 1 2 / do prze/li/
bruLoi»tj(jû pylu / 1 4 / , do któreyo s^ pod
l^crone dczowiiiki ceikowo z przyłączonymi batísriüiDi oOpylüCí-y cyklonowych. Źeapół podowczy
mokreyo konctc. t <
~ Ł.t u 'flotacyjnego ma wpr&wûdzon
du koiaory rozprężnej / 3 / z kuminta ro£palkor»yi«
zsuwnią wibracyjny / 2 3 / , poł$czon<j z przenoóniK^cŁi tűbmowyci /24/ zakończanym pod t.ylotami
cł^óch podajników talerzowych / 2 6 a , 26b/ zbior¬
nika koncentratu flotacyjnego / 2 7 / .
/ I za8trzeżenie/

<6

A2Í2!)

261725

C22>

86 10 03

G12U
(71) Wojskowy In&tytut Łączności. Zegrze
(72> Płonka JaUwiya, Zejdiar Alina, Lazurek
Antoni, Sotoerskw D
fe4) Sposób o.iprowad/ama
ciupią ze Źródeł
ip
iaszcza
zr' inuukcy.inycV. podzespołów »oocy

;

(57) Wynalazek rozw^ozuje zagadnienie opraco¬
wania »toftunkowo prostego i »kutecznego sposobu

:

4<5l)

Al(21) 264324

Í22> 87 02 25

(71) Rybnicko-Oa»Trabskie GAureccwo Wçgiow«,
Kopalnia Wçuia KaBiennecjo "Manifest
i p y
(72) Grzyrt*» K«rul, ć w i e k i Zdzisław, Wojaczek
Zbigniew, Pieezka Jiózeř, H^nek Władybław,
.Kaczftarczyk Maciej. Kania Tadeusz
Í 5 4 ) UM ad do zą&t lania zespołu ł>uszarnlczaflo
iconceptratćw flctacy^nych
l h
( ) Wynalazek ro/wiazuj* eagadfiinni«: z »hi la¬
ni» zespołu 8u»iûrnlciego koncerttratów ř l o t«cyjnych węglowych w t<3n eposób, »by
bylo uzyskania wi»k«,/^j wydajnoécj p<
*u»z*nt« koncentrat^« flotacyjnych o

-X

odprowadzania ciepła., uaozUtulającego wzrost
niezawodności chłodzonych podzespołów alek«.
tromcinych.
Spot,ôt/ odprowadzanie ciepła z zastosowa¬
nie* clofiiamoiàh .Zalewu« eg o charakteryzuje alf
ty«, ze ciépío odprowadzane jest poprzez ciepłoikóa zalewowy. /!/ z napełniaczea eineralno■etaliczny« o dobroj przewodności cieplnej,
przy czyn lloeć Epidianu 6 wynosi 100 częaci
wagowych, iloić utwardzacze A k i a m i u &O czyści
wagowych, iluóć Biedzi Metalicznej w piüöíku
nie an i ej' niż 100 cí^éci wagowych i ilości
aaczki kwarcowej nie laiuej niż 10O czyści wago«vycn wykonany Metody odlewania w formie,
utwardzony w temp«! aturze pokojowej i przynocowany strong płaską C3o ścianki bocznej obu¬
dowy.
•
.
.
/I zastrzeżenie/

F42C
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Nr 20 / M O /

A2 (21) 261368

Układ ma wieloobwodowa zapalarkę / V ,
której prąd odpalający jest 3-12 razy większy
od pr<>du odpalającego poszczególne grupy za¬
palników, umieszczone m odległości do 15 a
od tej zapalarki / 3 / i połączone przewodami
ochronnymi z jaj odpowieüitiai zaciska«! btrzałowyai. Zapalarka /V jesr połączona jeUnv li¬
nia strzałową / 4 / z pr^dowyn zasilaczem /ù/
uaie8^czonytn w schronie lub osłoniętym stano¬
wisku odpalania / 5 / .
/4 zastrzeżenia/

(22) 86 09 12

(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice
(72) Dworek Roman, Krzystplik Paweł,
Uworicowaki Marek, Danowski Andrzej
(54Ï Układ do zwtocznego inicjowańia
zapalnika^ el
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapro¬
jektowania układu uaozii^iej^cego umieszcze¬
nie zapalarki w przodku z zastosowaniem tyl¬
ko jednej linii strzałowej do stanowiska od¬
palania oraz wykorzystanie kombinacji zwłok
czasowych uzyskanych na drodze elektrycznej
i chemicznej.
■

DZIAŁ

G

F I Z Y K A
4(51) G018

A2(21) 261922

(71Ï Uniwersytet Łódzki, Łódi
(72) Olejjniczak Dan

(22) 86 10 17
.

(54) Układ dp pomiaru współrzędnych obiektów
Fadąnych pod mikroskopem

Układ ma telewizyjna kamerę / 8 / sprzyżona
z optycznym r.łikrosk>.>pom /A/ i połączony dwu¬
kierunkowo z telewizyjnym . monitorem /C/ z inikaerem /M/. Monitor /€/ jest połśiczony odręb¬
nie poprzez mikser /M/ z mikrokomputere(R /i)/.
/I zastrzeżenie/

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco¬
wania uproszczonego układu, dzięki któremu
do calu pomiarów obraz badanego obiektu jest
przenoszony bezpośrednio z kamery telewizyj¬
nej na monitor telewizyjny z mik se ret» obrazu.
4(51) GO1Ö
GÓ1Ü

Al(21> 257850
•

X22>. 86 02 06

(71) Politechnika Slaska im. W. Pstrowskiego
Gliwice
.
.
(72) K o t n i s G u s t a w

'..-■.''< i'- .' ■.••./

■ .

(54) Przyrzgd do wzorcowania czu.inikáw do
ma.tych pomieszczeń
~"~~"
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco¬
wania Konstrukcji przyrzędu o dużej dokładności
wzorcowania.
Przyrząd składa się z dwóch czujników in¬
dukcyjnych / I / i / 2 / umieszczonych w obsadach
/Z/', pomiędzy którymi jest umieszczona zwore
/&/, oraz z prowadnika /12/, osadzonego w kor¬
pusie /li/. Ponadto przyrzec) jest wyposażony
w spręZyny / 5 / o małej sztywności ściskany
érubg / 4 / oraz sprężynę / 6 / o dużoj sztywności,
której ugięcie mierzy czujnik kontrolny / 7 / .
/3 zastrzeżenia/

BIULETYN URZÇOU PATENTOWEGO
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4(51)

G01L
COIM

A2(21)

262253

( 2 2 ) 86 l i Ob

(71) Politechnika Krakowsko i « , T. K
Kraków
(72) Kołodziej Edward, SliwiAski władybław
(54) Przytzęd do dynamiezouąo wyznaczania
zwrotniczym aamuchadu
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnianie opraco¬
wania pfoate-j konstrukcji, przyrządu UIUDŽIJI-.
ttiajacego biizszt» . « i ż dotychczas 3 loka I Í Z O M M «
nia występowania .zwiększonych ítporů*. & po¬
nadto ł a t «w go w ubniudzé i niezawodnego w
działaniu.
. Przyrząd ata J«dttcrii«lłjnn$ dźwignij wyfihyln^ / 9 / , łożyskowana w korpusie / ! / na
glonowy« w^łku, ûrar taic.'v / I S / łożyskowana
Obrotowo *zglvdfř« walka, pulífczoíiv popi Zfe*
przekładnię juexpoálizgow^ / t i / z naja
płytę obrotowy. / ? / . «*• tarczy / l i i / -'
n o *ą zrói»oorta>:ofiy «klad epręzysiy / / .
Obciążający obuacronniâ dzwignię wychyln^ / 9 /
oraz Miernik k^ta wychyleń / 1 2 , 1 1 /
/

<

/

•■;

. . • ■ • ■ • ■ • ■

4(51) ÜCU1

.

Nr 20 / 3 6 0 / 1987

W u k ł a d z i e według wynalazku wejście zew«
rtętrzne /RBf/ połączone j e s t z wejáciea p i e r ¬
wszego odbiornika znaczników kątowych /OOB 1/,
wyjście zaé tego odblornike. przyłączone j e s t
do wejóć z e r u j ą c y c h : l i c z n i k a impulsów i d r u g ego odbiornika / L I Z / i dekodera «dresów pa■ i e c i /AUR/, natoBlaat d ru g i « wejacie zewnęt«
rznę /F;VP/ połączone j e a t z wejécietn drugiego
o d b i o r n i k « znaczników kgtowycn /OOB 2/, a
wyjécio tegoż połączone j e s t z wejściem z l i czejęcyn l i c z n i k a / L I Z / óraz Í wejśclea eynchronlzujacy« r e a l i z a t o r a a k a l i kątowej /ASK/.
Wielobitowü równoległe wyjecie l i c z n i k a / L I Z /
połączone js&t z pierwszy» wie lobitowya w e j i »
c l e « pierwszego komparatora cyfrowego /KP 1 / .
Do drugiego wialobitoneąo wejéciů tego konparat o r a doł<;czoiiu j t i i t r á w n l e i .%iôlobi tow« wyjé: l e pierwäxej paaí«*,! /PA« 1 / .
Wyjęcia l i c z n i k a /LIZ/ i p a a i v c i /PAN 1 /
uq dolocrûrtti du wejéc koioparatorà /KP ] / wed¬
ług pr/ypur/^iikowdiUö »vagoweyo. Wyjście r © ü l i í a t o r a a k a l i k^tortej /«SK/ 'połączone j e a t z
wťrjáciafc l i c z n i k u idpulaúw dopełnifaniu / L O P / ,
a rtialoUitowâ wyjàciu r û w n o l t a l e tego l i c z n i k a
doł^crone j « u t oo piefwjzago «tie i obi t owego w e j • c ł a iJruŁji.-.;(o kow(.v r a t o r a cyfruwe-go / k P 2 / ,
Oö drugiego w i o l o u i i o ^ y g a wojaci«! kowp&iatora
pf-'yl<iL2ûrie a^ « y j é c i a d r u g i e j /r'>*J-ł 2/, Wyjścia
l i c z n i k a / i . Ó P / i paiaięci /PAłi 2/ b^ dołączone
do mojéû koupíiratof j / K P 2/ »ediuç, przypoik
Mi(4go«M.t)'j. i k o l e i wyjęcia /A » B/
jw /KP i/ i /KP 2/ połijt »;ofłu sa z
p t z ä r ^ u t r u k a / H ü / . Wyjacie /A ■. ß/
kowpar íitoin / K P ;?/ jóst rówiutż wyjációiu żem»
Hętrzr.y» / W Í K / uUłfłdu konwertera tek torów
k'jtoM/cis, u poi.ùdto przylyc:ii.i.ć '3eat Dno do
n e j o c i J dui. o-Jora átirtísón /MJÜ/, zí»á wyjecie
f.i r e r z u t n i k u / R S / poi^ezüne )hst z wejóciěm
biokuj^cyw i i ü i f i i U a iupulsóv. da^uitaen / l ü + » / .
»! k o l e i dokmłur adresów /AöK/ połączony Jeat
■».v y m tnidlot: íowyw wyjóciem z wuj»ciumi adre«
ati*y«i obu ptíaiieci /PAI1 1/ i /PAi1 2 / , których
b i t y adresûwe tprz^grn^tb tuf z naswyboru podobszdrów adreoortycli /ÜA / .
.:

/ I zöötrzdzenie/

/2

256672

12 02

(71) Przedsiębiorstwo Produkcji
Handlu i Usług "DeiipoJ**, Pu^fiań
(72) Rokosz Oerzy, Ciagï'Wki Kaifi«x«ri,
Wojtowicz
d
Ukłud konwertera avktoráw
(57) ' f*rxi»d«t.iúc«* wyrtplttžťu j e s i ukiutJ kirtw*r
ter» »ekioroM kątowych, pr£ôzr»aczony do »ytwttrzafUił iMpulttúw wyznac^uj^eyeti «lał« sek¬
tory ketone 0d<w?.or*OMuj^ce przeíitr zerme poło¬
żenie k^tow«» «irujijcycti «»szyn 1

4(51) G01N

Al(21)

257434

86 0 1 10

(7b) Duda Miöüzyaiaw, Pruszków, Zochowski
S t a n i s ł a w , Zochowtki Zbigniew, Warszawa
(54) Sposób okreojania w i l p o t n o á c i m a t e r i a ł u
sypkiaoOj .^yvTgo^c?a""zDÓ± i nasion oraz~
przyr^;id do'ÓKr'aLlariifa wilflotnoéci '
m a t o r i a ł u aypkjego. ^włtiszcza ^bóz' i
j
zagadfiionie natych«vilgotrtoáci n,att»riałow

■

/36O/ 1997
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•pełnienia wymagań określonych norma partst>
. Í9ÖH9-« W sopeobie według wynalazku do okreśienim wilgotnośći stosuje «ig metodępoje»noéClo**, przy której badany materiał /!/ unless*
eza ilf « pojemniku / 2 / do wysokości określo¬
nej J«uo górnymi krawędziami /3/. odczytuj« .'
alf wychylanie wskazówki / 4 / zależne o<ł ro¬
dzaju badanego Materiału /!/ i jego wilgot¬
ności 1 przez porównanie odczytu wychylenia- ■
wefcazówki / V z tabel« w-yskelowana korzyst^
«ile metodš suszarko*? dla mierzonego materia¬
łu /I/, ok reela się jego wilgotność.
Przyrząd do określania wilgotności skła¬
da si« z otwartej z jsdnej «trony co najmniej
jednej komory /6/ poj«anlka / 2 / z umieszczona
w środku płytka /Cl/ kondensatora /C/ oraz z
Obudowanej szczelnie części elektrycznej /Ö/
połączonej z płytka /Cl/» Układ elektryczny
przyrządu zawiera generator przebiegów proetokętnych /16/ o wybranej częstotliwości,
stabilizowany dioda Zaoara /Ol/, służący do
zasilania nacięcia« ok-resowo przewianny« w2«â~
cnidcza przecí#»8oDnt;go /l7/# zröwnowaiunago
w układzie balansowy«, który jest równoważony
potencjoiaótrfc* równoważacye; fP\f, u*l«6zczo->
nys w obwodzie oazy tranzystora /Tl/. W ob¬
wodzie baz tranzystorów /Tl/, /T2/ ea u«leezczone diody /Q/, a w obwodzie eaiterÓM obu
tranzystorów /Tl/, /T2/ j«9t upieazczony «ikroa«pero«lerz /15/ sterowany poteocjoaetre«
/f/
/S zastrzeżeń/

4 (51) GO1N

43
A l (21)

257897

(22) 86 02

Í71) Politechnika Warszawska. Warszawa
(72) Laeocki Derzy W., Orzechowski 3an,
' •' Piecze rak Dariusz
(54) Sposób kontroli wytrzymaiości spoiny
arut-pole kontaktowa.zwłaszcza na
, - eleaentach półprzewodnikowych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uaiozllr
wiania sprawdzania każdej spoiny drut •* pole
kontaktowo w czasie trwania aontazu eleaentó««
półprzewodnikowych i ewentualnego wykonania .
powtórnie połączenia.
Sposób polega na ty», że w trakcie wyko¬
nywania eoetke drutowego, po wykonaniu każdfj
spoiny drut - p u l e kontaktowe sprawdza 9iç .
wytrzyaałośc połączenia przez przyłożenie do
dołaczoocgu drutu siły co najmniej równej sile
«ini«ainej, dla której połączenie określana
jest jal.o prawidłowe. Sprawdzeni* wykonuje sif
za pottoca szczek, korzystnie soczek podajacyCtt
drut, etanortięcych elentint głowicy »untaźowej.
Zerwanie drutu« świadczące o niedostatecznej
wytrzymałości, stwierdź« się, mierząc znlane
a szczęk.
/I zaetrzażenie/

4(51) GO IN
GO2B

Aa (21) 261677

(22) 86 09 30

(711 Politechnik« Wrocławska, Wrocław
(72) Pluta Mieczysław
,
(54) Ukłod do pomiaru wapółczynnika załaai»nia
gradientowych

F/Q.Í

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco¬
wania prostej konstrukcji układu pomiarowego
aliffllnujęcego konieczność mechanicznego prze¬
suwu badanego olä»»otu podczas skanowania.
Układ do pomiaru współczynnika załamania
w eltaentech gradientowych, przeznaczony
zwłokazcza do wyznaczania pro tilu wapółczynnika
załamania w światłowodach i preformach światło¬
wodowych metodę bliskiego załamanego pola, za¬
wiera źródło światła /!/, układ optyczny / 2 /
rornujęcy pomiarowe więzkę, ruchomy, optyczny,
skanujęcy elaaent /i/, ogniskujący obiektyw;
/4/, badany element gradientowy /5/, konden¬
sator z dlafragma / 6 / i detektor / 7 / . Skanują¬
cy element /3/ stanowi ruchoma kostka o ścian¬
kach płasko-równoległych lub ruchomy światło¬
wód.
/4 zastrzeżenia/

4(51) G01N

A2(21) 261722

(22) 86 10 03

(71) Zakłady Poaiiarowo-Badawcze "Energopomier*
Gliwice
(72) Winkłar Stefan, Oanas Stanisław, Walotek
Zdzisław, Keney Piotr, Mazurkiewioz
Hari«n
(54) Sposób i urzgdzenle do ciągłego pomiaru
zawartości jonów sodu w wodzie przemyąło-

sal

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬
nia aposobu i urządzenie do cięgłego pomiaru
zawartości jonów sodu w wodzie przemysłowej,
eliminującego możliwość zapowietrzenia układu
pomiarowego i zapewniającego stała obecność
próbki w urządzeniu bez konieczności stosowa-

älULETYN UKZÇÛU PATENTOWEGO
ülm dod*tWó»ych o le«antÔ» zabezpieczających.
» »ppsöbie wadług «ynelezku próbka wypływa
z urządzania poprzez przerywnik strugi, w. któ¬
rym zasysa powietrza z atmosfery« a następni»
przez kolektor áclekowy jeat klarowani* do
écieku. Urządzanie według wynalazku zawiera
naczynia przelewowe /**?/. kłora «tanemia, dwie
rury o różnych éreqnicsch zamocowane jadna M
drugiej na wspólnej kostce trdjzeworowey
/KZ/. Koôtka /KZ/ zawiare trzy ręczna zawory
/Zł, Z2, 11/. z Których jeden ł*czy je s rot»metron /(?/, a dwa pozostałe z dwoma n*czy«
rtia*l / » u W?/, źawiarajęcyBi roztwory wzórcowo» Ponadto kostką /K2/ jest połęc^rona z
kolekt aro« /K/ écíekywy« stunówiacyA przadłt»tanla fury wewn&tr*»}«i naczynia /HP/. Rotaaetr
/«/ ie*t połączonyr-z podzespoła« alkali^ac^i
/PÀ/ próbki, a nadtępnie z ogniwe» poaiaro«y* '/(&/' t praery«nikło«' at rugi /PS/. Prze¬
rywnik /PS/ ma p'Qł4«*eni.e z litMusfer^t i z kal*ktore« iciflJtowyi» /</. Naczyni» /NP, Wl,-«2/.
oraz przerywnik /PS/ uâytuowana «^ ú z
W6^yatkicň elementów hydraulicznycn
łych podzespołów.
/2

Nr 2o /36O/ 1987

promieniowych próbek / 7 / . Układy pomiaru
oak«ztałcań wzdłużnych i po&taciowych składaj« aif z tulei /18 1 19/» otadzonych na
próbce / 7 / za pomocy pierścieni. W tulejach
/18 i 19/ okadzone aa cztery czujniki mierzą¬
ca odkształcani«, okład pomiaru odkształceń
promieniowych próbki / 7 / «tanowi^ u w i*» dźwig¬
nia /6/, osadzona przegubowo w pierácieniu,
dwie linki stalowa / 4 / połączone z dzMiyniaml
/1O/ i dnia podatawy /9/ z czujnikami /&/.
/2 zastrzeżenia/

M 23 22
4 (51)

Al (21) 263581

(2íí> 07 Ûl 06

<71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszaw«
{72) Węgrzyn Wujciech, Kieszkowski M&rek,
d Leník 3erj:y4 Kozłoweki
Spa&áb pi>ait;ru stężenia ozonu w
x xirk^ffiniè' do powiaru styżónia

ozoniT"ià f a?i_e

0O1N

A2(21) 263295

(22) 86 12 24

Í 7 i ) P o l i t « t o h n i k a Białostocka, Białystok
(7Ź) Plewa Mikołaj, Oakowluk Anatoliusz

(54)

ftię <ic wywoływania p s
^ napr^iën* w próbknch rurkowycn
podwyżozoriyca j wygokiçh temper-

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracoftania prostej i bezpieczna.) konstrukcji urzędzenia uwozliwiajęcago prowadzenie długotrwa¬
łych prób w prz»9trzenny* etanie naprężeń,
Zaeilanego dowolne,, niepalna cieczą,
Urtü^dzenie do wywoływania przestrzennych
stanów naprężeń w próbkach rurkowych w pod¬
wyższonych i wysokich temperaturach umiesz¬
czone jest w piecu /13/ i «nocowane do belki .
/!/ pełzarki. Dolne ezęóć urządzenia, »kła^•j#Cô się z przegubu krzyżowego /15/, tar- ;■
cży■/ZQ/, dwuzłcczki /34/ i łożyska oporowego
kulkowego /21/, atanowi układ obcięzajęcy
próbką / 7 / na rozcięganie siłę /Q/ i akrece- .
r»ift para sił /P/. Próbka / 7 / Jeat obciężona
dodatkowo clónienieiR cieczy podawanej z nie¬
zależnego zasilacza przewodem wysokociśnie¬
niowy« giętkiw do grubościenoej.tulei /16/.
Urzędzenie zawiera trzy układy pomiarowe:
pomiaru odkształceń wzdłużnych, pomiaru odkaztałcen postaciowych i pomiaru odkształceń

W'"

(S?) Wynala2tik rozwi^zujo iagadnienia opraco¬
wania sposobu 1 ur^gdzenia zapewniających wyvagari^ dokiöűno^c pomíürow^ httz koniecznuéci
stosowania i z o l a c j i ni apinej.
Spoaób pomiaru e t ^ i i n i a o:cnu w fazie ga¬
zowej, w której ozon rozkładany jest do tlenu
na katalizatorze skł<idajccyw się z tlenku «anganu i tlenku miedzi, 1 wydzieleniem ciepła
powodującego wzrost ramper«tury, służ cego
jako w&keźnik sr^zö(\ia ozonu, polega na ty»,
że część ciepła generowanogo w złożu, którego
wymiary prostopadłe do kierunku przepływu ga¬

URZĘDU PATENTOWEGO

równoległych
.**$ do

if

oia

y $
złaz*. $«*zu> a te«e -gezu wylutuwago raiar/y sifc w odiegj
aniejözej niz eztory grubości złoża od
powierzchni Wý-lotpv»3j złoża oa jego oai równol^głej uo kieruiłftu prżofiły*si gö^u. C»t»z
profetedzi. «.ty przez zioie składające 6łv z kallbrowanych iiaran hapkalitu lub korzystnie
X siatek pokrytych riopkaittem, a t«aparaturę
mierzy si? fcorzy&tnie cermopara.
Urządzenie do poj&i-aru ś c i a n i e ozonu w
fezie gazował, składa sigi ze złoża kataliza¬
tora / I / , z ekratvsmi / 2 / po obu jego strunach
wzdłuż o a i , koapry wlotowej / 5 / i komory wy¬
lotowej / 7 / pokrytych çd wewnątrz lustrami
/ 6 / i / 8 / , termopary / 3 / umieszczonej W odległoeci do 5 AS od powierzchni wylotowej na
Osi eymotrii złoża / ! / , tęraopary / 4 / sięgajęc«j otworu kodłory wlotowoj / 5 / , komory wyrĎwnawczoj / 9 / i wentylatora / 1 0 /
■';...

4(51)

/4

Atf2Í)257^4Í

{22V 86 Ol 16

Akadenia
• Staszica, Kraków ','■ .
:
Wojjaar Edward
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Al (21) 257418

Instytut K o m p u t e r o w y c h S y a t e « û w A u t o m a t y k i i P o m i a r ó w , W r o c i a w .. . .....
.. ... .
Proszâk d o g d a n ';,.: ■ :.--:-'"\;.:'-'y'. ;.-. V'-- \',<\ '■ . .

(54V S p o s ó b p o c i a r u r e z y s t ą n c i j e l e m e n t ó w
rezyi cnncy-nyr.h i układ úo pp o m i a r u

i

(57> Wynalairok rozwxezuj« zagadnienie opra¬
cowania .'konstrukcji
k^ i i
dokiadnoici pomiarów^

V

r&2yśtartcrii elementów matryc regyVcattcyjnych.

.

. ■' ■

•

.

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco¬
wania sposobu i układu, umoźlihlajęćych auto¬
matyczny pomiar rezystancji elementów matryc
rezyötancyjnych o postaci wieluwierszowej i
»ielokoluianowej.
,
.
'
Sposóu wodług wynalazku charakteryzuje
ale tym, że dokonuje się separacji wszystkich
kolumn /K. - K / mierzonej matrycy /M/ poprzez
x . i»
ckwipotencjblnoać wszystkich kolumn /K 1 - K /
droga połączenia wymienionych kolumn między
soba separującymi wtórnikowyni układami, a po¬
miar każdego eiunientu matrycy /tû/ przeprowadza
8ię dwuiaktowo. IV pierwszym takcio w ukłauzie
/P|>/ przetwarzania i korekcji mierzy sit 8V9nał G, proporcjonalny do błędów wnoszonych
przez separujące

Miernik prydkoáci gazów,

(22) 86 01 09

wtórnikowe układy /U3, - US A.

zaó w drugim takcio mierzy się wypadkowy syg¬
nał 3 . proporcjonalny do mierzonej ..rezystan¬
cji /R ' / elementu matrycy /M/ i wymienionego
sygnału 5. bł^dc.«. M dalszej kolejności w wy¬
mienionym układzie'/PK/ wyznacza siy różnicę
y
. - 3. zmierzonych w obydwu taktach.
g wynalazku tna układ /WK/ wybo¬
ru koluiuo utworzony z vntórnikowyCh, coparujęcych układów /US. - OG / połączonych między
SQt>v szeregowo za pomocą kluczy /KL, - KL / ■ .-.
ster«jw8nych układem /CP/ &t«rowant<i p
który z kolei jest połączony z układem
wyboru wiersza oraz z układem /.Pii/
n i á i k o r e k c j i . Vi(i6r©zfc /'.'/. >p W /
nej matrycy /H/a;j połączone z wajćcii»toi ukła¬
du /PK/ prze twa rżani a i korekcji, V.'tjjéci» każr
dego z wtó.rfUko'wych. sepôrujçcyçh układów /US, US• / jóst połączone z przynAleżną mu kolumna
/K«;".-• K ' / reżyittencyjnej »átrycy /W/ i jednóczeánitt poprzez przyńaieAny tomu wejáciu wzor¬
cowy rezystor /^v*« •" '■***»/'■ "z. m e s Q układu. Wyje¬
cie jednego, dowoln&go, wtôrhikowegc. teparuj«c«^o układu /Učí, - US / J o s tfwi łączone z
pomiarowym wejácxě» ukł«du-/P.K/ prÄuiwarzania
i łtorekiiji. AVynalazök znajduje zastOBOwanie
«układach testerów gumowych klawiatur sprzętu
kp«puterow«go*.
/2 zeet rzężenia/

Miernik pri^^^áct ^A*»»«»Í r*»í«é'secz«í
y
zawiar« dy«z> z a s i l j t
// b
o»ytuowane po*obni« w j«J osi <jw> »to^y,
/ 2 / i dnigi / 3 / , odizolowanych od i
terwiczńie czvjników tomperettiry, uło¬
żonych w osiach wzajemnie rótińoległyeh i
prostopadłych do osi dy92yz»eiłającej / ! / .
3to*y / 2 i 3/ se oeadzon» w icianeoh otudówy
eic^plnej / 4 / połączonej at obudów« cylind¬
ryczna /$/ dyazy^^ zasilającej / ! / priewode»
rurowy «i / Ś / 31 änowi a c y« k afte| dl» p r ze wodów
elekt ryč ?i>ych, Ma obudowie cylt*vc*ryçinej / 5 /
jest oeatfzema »t*w Ji wio pokrywy / ? / «přřcíon*
z èiłownikis« pnciwatyczny« /15/» 0y«2n.za- v
• i l a j s c e / i / jeet połączona prz«wo4«>» pneu«iety.ćzh'.y« y i o / szeregowo poprzez stabilizator
tewperatttry / t i / i stabilizator natężenia
przepływu / 1 2 / z» spręz&rk» / 1 3 / . Czujniki
Stosów / 2 i 3 / »« poł«czoi>e p
d
l
trycżny«! i blokiem / 1 4 / «l«W
przetwarzanie i przeliczania,
'

■

•
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Al 121) 257536

4(51) GOIR

»ér 20 /360/ 1987

(22) 86 Ot 15

(72) Ośrodek Bedawczo-Rozwojowy Aparatury
Manewrowej "ORAM", Łódi
;
Í72) Przonyèluk Andrzej
.
:

*'3

4.

* 5

L6

■

(54) Układ detekcit »oaentu włączenia lub
prądu w obwodzie badany»
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opra¬
cowania prost#go układu detekcji nonentu
włóczenia lub wyłączenia prądu M obwodzie
badany«, o dużej niezawodności działania. Układ według wynalazku zawiera «ostek ... ;
Graut/'a utworzony z diod półprzewodniko¬
wych. Pomiędzy katody diod potencjału dodat¬
niego /Dl, D2/ aoetka Graetz'a i anody diod
potencjału ujemnego /D3, 04/ tego »ostka jest
włóczony człon łączeniowy /C2ł/. Obwód badany
/OB/ jest podłączony do jednego z przewodów
zasilających i iest połączony szeregowo z
«oatki.es Graetz a /Ol, Ü2, 03, 04/. Oo katod
diod potencjału dodatniego /Ol, 02/ tego «oetka jtst podłączona dioda tranioptora /TO/,
z« pośrednictwem dtody zaporowej /D5/.
+IJ
/i zastrzeżenia/

wy

2Ł01 022 Î
2:03

042:

4(51) GOlR

Al(21) 262222

(22) 86 11 05
:

(71) Politechnika Łódzka, Łódź
(72) Kuleeza vviodzi«ierz

:

(54) Sposób oraz układ analizatora do pomiaru
wielkości elektrycznych wyetepujacycn
przy okresowych, odkształconych przebie¬
gach napięcia pro du z próbkowa/ijew
łgdanycn sygnałów
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco¬
wania sposobu 1 układu, umożliwiających poaiar
praktycznie wszystkich wielkości elektrycz¬
nych występujących przy okresowych odkształco¬
nych przebiegach napięcia i prądu.
Sposób polega na tyn, że ustalone dla da¬
nego pomiaru stałą liczba N próbek sygnałów
wej-éciowych /i/t/ i /u/t/ zbiera sie w precy¬
zyjnie określonych chwilach czasowych wyzna¬
czających zmienne okresy próbkowania, które
dobiera się tak. afey nadążały za zaienemi ok¬
resu sygnału badanego 2 opóźnieniem jednego
okresu. Równocześnie zebrane próbki przetwarza
się ną wielkości cyfrowa, które poddaje eie
cyfrowej analizie częstotliwościowej zapewnia¬
jącejwyznâc£«nle wielkości badanej.
Układ zawiera układ /&/ du wyznaczania
chwil próbkowaniu, którego jedno wejście jest
połączone z wyjścia* układu wejéciowâgo toru
napięciowego /2/ drugie wejście, za pośred¬
nictwem interfejsu / 7 / jest połączone z mikrokooputere» /MPC/ a wyjście jest dołączone do
układów próbkujś»co-pa«iitftajęcych / 3 , 4/ oraz
przetworników analogowo-cyfrowych /5, 6/.
.
/3 zastrzeżenie/

1

3

5

2

4

6

1
<—-,

Jir-

8
4f5l) GOÍR

iW

AtC21) 257681

(22)86 0 1 2 9

(71) Zakłady Budowy Urzędzen Technologicznych
"UNITRA-ELMASZ", WarazdWJ
(72) Orzechowski Marek
(54) Układ autowatyczneoo pomiaru znitikształcon. zwłaszcza sygnałów üku'styč^nycH
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie szybkie¬
go pomiaru zawartości harmonicznych sygnałów
akustycznych w warunkach produkcyjnych.
Ukłfid według wynalazku zawiera ukłtid pomjaru stosunku napięć /6/ ze wska^nikian / 7 / .
00 jedneqo z nejóć układu pomiaru stosunku
napięć /ó/ dołączony jest przetwornik ĄC/OG
/ 5 / połączony z wyjściem separatora / 2 / , któ¬
rego wejście połęczone Jest z wyjściem dziel¬
nika napięcia /I/, natomiast między.drugim
wejéciem układu pomiaru stosunku napięć / 6 /
1 wyjściem separatora / 2 / włęczony jeôt filtr
tłumiący sygnał o częstotliwości podstawowaj
mierzonego napięcia oraz drugi przetwornik
AC/OC /4/.
/I zaätrzezenie/

4(51) G01S

Al (21) 257248

(22) 85 12 31

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

'

(54) Sposób i układ adaptaci i parametrów ' '-'.
torów odbiorczych radiolokátora do % .
odbieranych sygnałów
.■*'•"'■'
(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco¬
wania sposobu i układu, umożliwiających szyb¬
kie zbieranie informacji o wartości amplitudy.
odebranego echa oraz adaptację parametrów to-,
rów odbiorczych w czasie pracy urzędzonia
radiolokacyjnego.
'
Sposób według wynalazku polega na pobra¬
niu części nie poddawanego wczeénioj obróbeo
sygnału i podaniu go na wejście po'tiarowertb
toru odbiorczego /PTO/, w którym sygneł poś¬
redniej częstotliwości wzmacnia si¥ a nasxv^'r
nie poddaje sie detekcji i porównuje w

Nr 20 /56O/ 1987
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retorach tc. - K k _ 1 /> *•* uzyskane sygnały
bierne uerednla sie a następni« porównuje
• la ja 2 zada/tę wartością sygnału z korektora
prawdopodobieństwa fałszywego alarmu / P F A
Küft/. Wytworzony skorygowany sygnał u m a r n y
przakezuje »le do układu logicznego /UL/, w
który« wytwarza si« sygnał cyfrowy, za po«oc<a
którego »taruj« si\? «artoiciaai tłuaień i
przesunięć fazy w układzie składania sygna¬
łów /HUSS/. Sygnały otrzymywano z ostatniego
•topnia wzBocnleniô / W Ł / winacniacza eocy po

obróbki «y gnał ów /UÔS/« natoata*t «ryjecie
układu adaptacji sygnałów /UAS/ poleczona jaet
z układa* składania sygnałów /MUSU/. Wynala¬
zek «oie znaleźi zastosowanie yłównie w urzfdzeniiiCłi radiolokacyjnych pracujących M tera¬
nie o zróżnicowanej rzeźbie i szybko zaienlaaie warunkacn nateorologlcznych,
/5 zastrzeżeń/

aacakcji eapixtudowej podoj© ai« na t>ra*kowar»y układ automatycznej regulacji wzaocitiema
/ARM/ oru2 układ progowy /*•./. Mott »pnie eyg-

4(51) U03B

nały z układu proyowago. /h^/ 1 z toyjacla M p ~
lit udowa go toru bygíi<*l< wogo bloku obróbki
Sygnałów /ttüS/ po zsumowaniu w układzie su«ujacy« /Oś/ podaje ai« du gęmiratur 8 »a>py tłualaiila ech stałych /Gif TtS/, za pm»oc^ które¬
go »taruje si$ prze 4<£ŁV.mi s* rtyjécfowycn
sygnełów z torć* ot>c obki. toru lïtiuiânia ach
stałych i toru. d*plitudowago. otrzymany syflnał podaje $ię do kurak toru ürüwdopnUoülan• twa fał&zywago c» tar mu /PFA KOR/ Vuryvju^c»Qo układ decyzyjny /IJO/.
.
Układ zawiera « torza yniazkl głów<t«j
anteny /A^/ »przęgacz kierunkowy /KS/^ ktorwga rani? traneaisyjne je»t włac/on« w tor
główny układu eakwencyjnugo sKładartia sygna¬
łów /MUSS/, połączonago z kulei z wejścia«
odbiornika głownogo /OG/, z kror&yo sygnał
ieat przekazy*»anV do. bloku obróbki bygrtdłów
/80S/. Qdsprz^zontí ramly aprz^gocza kierun¬
kowego /KÖ/ jóst p(>łk«C2Ofłfc / rttíjéciem pomia¬
rowego toru odbiurczbgo '/fîO/, którego wyje¬
cie poł^cznn» jé&t z układ«» adaptacji syg¬
nałów /UAS/. Ccjacie układu «tdapt^cjł syg¬
nałów /UAS/ połdc?ito«. }«6t równiaz z

Al (21) 2632 JO

(22) 86 12 19

13O) 85 lu 24 - Gtí - U&31773
86 Ú5 27 - GB - 861274a
(75) « i U l a « Liną. Londyn, G&
Spoaób £ü
na ta

phi

filmová

na taámié

obrazu

í'j/> Wynbldi&k la.'.wjyzuje zagadnienia opraco¬
wania sposobu zapisu obrazu przedwiotu »'.a taó•tie filAowaj, w który« tworzy się wiele kolej-rtycti abrúzów przediitíoiu prżuz pojedynczy układ
soc^DAdk na ka.-rtyia Kadrze filmu przy czy« ko¬
lejno oortt^y ba viMpidywane 4wiatłe« o różnych
cechach.
iipoaůb zapi&tt obrazu na taawie filaowej
polt!<ja na tworzeniu wielu kolejnych obrazów
przednio iu przaz pojedynczy układ obiektywowy,
na każdy« kadrze rilftu. przy czyat kolejne ob¬
razy S4 zapieywanè światłe» o różnych charak¬
terystykach, na przykład o różnych kolorach.
Film jest wyświetlany przez stosowanie konwen¬
cjonalnego projektora, a gdy jest oglad&ny
przez okulary zawierające dwa odpowiedni-e M i ¬
try, daje efekt stereoskopowy. Spo&ob ten mszo
byc 6tosowttny do wytwarzania filmu, który «toż«
być rówiioź oglądany bez okularów i daje pol»»pBzoną ostrość i lepsze nasycenie kolorów.
Przedmiotem iiyn<ilai-ku jHit również kameru »ilMowa »ai.ji,H mechanik« ck> iiiniBMCianid wi«łu
filtrów iii« ot'od.*;*.« -'opty'c-Afiwj kuîejno, p«uícza»
ekspozycji k<>żth>i)<> kadru ,:ai Kolejné obr*/y
sa nakładane nu każdy KT»«lr . W rozwiązaniu
według wynalazku o D r u u n w migawka /5/ «a pr*řezroczytjtą c..-v->"' utworzony z. wielu H i t row.
Migawka /bo/ kot-ystnie M U 2 H za&tvpuwač obro¬
towy migawką konwencjon'ííl'MMj kamery tiÎ«owej .
J«at opisana wiele przykład«:»**» wykonani*» Mi¬
gawki.
. */t4'ża»tr'2az.e.ń/

S4
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4(51) G04C

Al (21) 257367

(22) 86 01 03

(71) Zakłady Aparatury Elektrycznej
"MERA-REFA", świebodzice
(72) Trojanowski Ludomir

Nr 20 /360/ 1987

do sterowania siecią, mikrokomputerów niższej
generacji w pracowniach dydaktycznych.
/3 zastrzeżenia/

(54) Przełącznik wielopozycyjny
(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opra¬
cowania konstrukcji przełącznika wielopozycyjnego mającego główne zastosowanie do programo¬
wania rożnych funkcji w elektronicznych obwo¬
dach pomiarowych, zwłaszcza w przekaźnikach
czasowych do zmiany zakresu czasu.
Przełącznik według wynalazku zawiera pok¬
rętło / I / z umieszczonymi w nim zestykami cy¬
lindrycznymi /3/, pierścień wspólny / 8 / , zes¬
pół zapadkowy i ogranicznik obrotu. Zespół
zapadkowy osadzony jest centralnie i zawiera
sprężynę śrubowe / 4 / , zapadkę / 5 / i bieżnię
/i5/ wykonane na.cokole / 2 / , przy czym zapad¬
ka / 5 / wykonana jest w kształcie podkładki z
występami. Między segmentami / 7 / i pierścleniem wspólnym /&/ umieszczone se cylindryczne
kołeczki skrajne /iá/.
/2 zastrzeżenia/

n

4(51) GO6K

Al (21) 257926

(22) 86 02 11

(71) Instytut Komputerowych Systemów
Automatyki i Pomiarów, Wrocław
(72) Korczyński. Dan, Biernacki Wojciech
(54) Drukarka rejestrująca na taśmie papierowe!
G06F
H04L

A2(21) 261874

(22) 86 10 14

(75) Sosiński Andrzej, Senger Bogdan^Wałbrzych
(54) Sposób i urządzenie do lokalnej
tranamis.ii szeregowej sygnałów cyfrowych >
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco¬
wania takiego sposobu transmisji szeregowej
sygnałów cyfrowych, który ze pomoce jednego
urzędzenia obsługiwałby 9ieć składająca się z
dowolnej ilości mikrokomputerów.
Sposób według wynalazku polega na wybra¬
niu zespołem przełączników /!/ źródła sygna¬
łów cyfrowych, wstępnym wzmocnieniu sygnałów
we wzmacniaczu /2/, kształtowaniu w układzie
dyskrymlnatora /3/, całkowaniu w układzie /4/,
ponownym wzmocnieniu w układach /5, 6/, a nas¬
tępnie przesłaniu liniami transmisyjnymi, na
końcach których znajduję się układy dopasowu¬
jące rezystancję / 7 / .
Urzędzenie według wynalazku ma wzmacniacz
wstępny /W/, wskaźnik wysterowania /K/, układ
kształtowania sygnału /O.R^C^/, wzmacniacze
/WN, WM/. Wzmacniacz /WM/ poprzez kondensator
sprzęgający połączony jest z rezystorami /R 2 /.
W układzie dyskryminatora amplitudy diody połą¬
czone sa m mostek, przy czym przekętna mostka
stanowię dwie diody połączone w przeciwnych
kierunkach. Wynalazek nadaje się szczególnie

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco¬
wania konstrukcji drukarki rejestrującej na
taśmie papierowej, w której wydrukowana taśma
chroniona Jest przed dostępem osób niepowoła¬
nych.
Drukarka ma w górnej części obudowy pokr
y* e /5/ w postaci prostokętnego paska prze¬
giętego w części środkowej i wyoblonego w
części tylnej. Wyoblenie to odpowiada kształ¬
towi ścianek / 6 / środkowych obudowy. W pokry¬
wie / 5 / umocowana Jest przezroczysta szybka.
/ 7 / , w której znajduje się otwór /9/. Pod ot¬
worem /9/ usytuowany Jest stolik /10/ z uchyl¬
ny« blatem. Ola ukierunkowania taśmy papie-
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rolnej / 8 / do nawn«trzn«j strony pokrywy / 5 /
przymocowana jest rolka /li/ kierująca. Pok¬
ryw« / 5 / Bocowsn» jest z przodu zaczepowo,
natomiast jest z tyłu nocowana i blokowana
zwalcie« /12/
/2 zastrzeżeni«/

4(51) GO8C

Al (21) 257408

(22V 86 01 07

(71) Montażowo-Instalacyjna Spółdzielnia
Pracy "TECHWOMÓNT", Dąbrowa Górnicza
(72) Cichła Andrzej, Głuszak Derzy, Giersz
Gacek, Golec Wiktor, Kobosko Andrzej,
Barcewicz ftld
(54) Urządzenie do zbierania i tranami si i
danycn z punktów pomiarowych wiielkoéçi
.<■'■■ analogowych

49

przesył« «i« droga przewodowa do ezeáci ná-,
ziennej /II/, gdzie dokonuje «i« ich złoceni«
i otrzyauje sie krzywa statycznych potencja¬
łów polaryzacji wzoudzonej, którą jako krzywą
wynikowa rejestruje sie rejestratora» /6/.
Urządzanie składa się z czeAci wgłębnej
/ I / , którą stanowi wieloelektrodow« sonda
elektrone tryczrva / l / 1 części naziemnej /II/.
>'» części nazieanaj /II/ układ p r z e ł ^ c u j ^ y
/ 2 / połączony Jest poprzez układ dzielący /$/,
układ «inożący / 4 / i układ suaujacy / 5 / z reJestratore« /6/. Ponadto układ przełączający
/ 2 / połączony jest równocześnie z jednej stro¬
ny przez układ sumujący / 7 / z układem nnożący« / 4 / , a z drugiej strony przez układ sumu¬
jący / 8 / z układea euaujâcym / 5 / . Wynalazek
znajduje zastopowanie w górnictwie naftowy«,
l
i rudny«.
/2 zastrzeżenia/

(57) Wynalazek rozwiązuje.zagadnienie opraco¬
wania urządzenie do wstępnego przetwarzania
i transmisji rîanych w automatycznych syste«ach zbierania danych poaiarowych z wielu
odległych punktów pomiarowych wielkości analo¬
gowy en .
Urządzenie zawiera detektor impulsów
identyfikacji /Ol/, detektor iwpuleu zerują-1
cwgo /DZ/ i dekoder nuneru urządzenia /DK/,
których wejácié połączone są poprzez odbior¬
nik /O/ ze wspólna dla wielu tûkich urządzeń
linia sterujące /S/. Wyjście dekodera numeru
urządzenia /DK/ poleczone jest z wyjecie« genererora cięgu liapuisów identyfikacji /GI/,
który generuj© sygnał startu pomiaru podany
na wejście układu uruchamiania przetwornika
/UP/ i układu wyboru czujnika /WC/, który
adresuje multiplekser analogowy /M/. Sygnał
z wybranego czujnika pomiarowego /C/ po przet¬
worzeniu w przetworniku pomiarowym /?/ prze¬
syłany jest poprzez nadajnik danych /N/ na
wspólna dla wielu takich urządzeń linię da¬
nych /O/. Wynalazek znajduje żaatosowanie
zwłaszcza do pouúaróv* temperatury i wilgot¬
ności w przechowalnictwie ro-łno-spożywczym.
'■•'.• . . .
'■--.'•
., /I zastrzeżenie/

j

■

-_

:

P

4(51) G08C

257553

4Í51) G10H

C22) 86 01 17

(71) Instytut Górnictwa Naftowego i
Gazownictwa, Kraków
(72) Kozik Władysław
•
(54) Sposób i urządzanie do pomiaru potencjałów
polaryzacji wzbudzonej skał .v otworze
wlertniczyro
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnieniu opraco¬
wania sposobu i urzędzenia, umożliwiających
bezpośrednie, na wiertni, rejeetrecję krzywej
statycznych potencjałów polaryzacji wzbudzonej.
Sposób pomiaru polega na ty», że wieloelektrodowa sondę elektroraerrycznę / I / zapusz¬
czone do odwiertu dokonuje ai«? pomiaru sześciu
składowych, a następnie pomierzona składowe

J

Al (21) 257540 v

(22) 86 01 16

(71) Wielobranżowa Młodzieżowa Spółdzielnia
Pracy "Juno Servica", Tychy
(72) Kociołek Czesław, Czerwinski Grzegorz
(54) Układ cyfrowy echa akustycznego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco¬
wania cyfrowego układu echa akustycznego przez¬
naczonego zwłaszcza do modyfikowania brzmie¬
nia elektronicznych instrumentów muzycznych,
do uzyskiwania efoktu echa i pogiosu akus¬
tycznego oraz do opóźniania sygnału w zakresie
pasma akustycznego.
Układ zawiera przodwzwacniacz /!/, po- .,
łączony równolegle z mikserem i wyjściowym
wzmacniaczem /10/ oraz poprzez filtr dolnoprzepustowy / 2 / z mikserem i kompresorem dy¬
namiki /3/, którego wyjecie jest połączone
poprzez układ próbkująco-pamiutajęcy / 4 / i
analogowo-cyfrowy przetwornik /5/ z blokiem
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cyfrowej paaięci /6/. Wyjecie bloku cyfrowej
pamięci /6/ jest połączone poprzez cyfrowoanalogowy przetwornik / 7 / z filtre« dolno¬
przepustowy« i ekspandere« /8/, którego wyje¬
cie jest równolegle poleczone z «ikseren i
wyjściowy« wzmacniaczem /10/ poprzez filtr
dolnoprzepustowy /9/ oraz z mikserem i komp¬
resore« dynamiki /3/ poprzez szeregowo połą¬
czone inwertor /li/, filtr dolnoprzepustowy
/12/ i filtr górnoprzepustowy /13/. Układ za¬
wiera generator niskiej częstotliwości /16/
połączony z generatorem /15/ sterowanym na¬
pięciowo, który jest połączony z wyjściem
układu sterowania /14/.
/3 zastrzeżenia/

L

Nr 20 /360/ 1937

HZH

DZIAŁ H
ELEKTROTECHNIKA
4(51) H01H

A2(2i) 261650

(22) 86 09 29

(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin
(72) Fręcklewicz Zbigniew
(54) Układ połączeń automatu schodowego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapro¬
jektowania układu elektrycznego oświetlenia
klatki schodowej, zapewniającego sygnalizacje
chwili samoczynnego wyłączania światła.
Układ połączeń automatu schodowego cha¬
rakteryzuje się tym, że ma cewkę / 5 / oraz
czasowy człon, opóźniający /6/ i normalnie ot¬
warty ruchomy styk /!/ przyłączający żarówkę
/&/ do sieci, zbocznikowany także normalnie
otwartym drugim ruchomym stykiem / 2 / poleczo¬
nym szeregowo z diodę / 4 / .
/2 zastrzeżenia/

Wkręt zabezpieczajęcy wykonany z ebonitu
składa się z nagwintowanej rurki / l / # nakrętki
sześciokątnej / 2 / , przekładki / 3 / i walca / 4 / .
Wzdłuż podłużnej osi wkręta zabezpieczającego
wykonany jest otwór /5/ na przewód elektrycz¬
ny. W walcu /4/, prostopadle do jego osi pod¬
łużnej, znajduje się otwór /6/ na śrubę, mocujęcę przewód elektryczny. /I zastrzeżenie/

4(51) HO1M

A1(21) 264424

(22) 87 03 03

(71) Instytut Łączności, Warszawa
(72) Kotz Franciszek
(54) Układ przekształtnika do ładowania
baterii akumulatorów prądem o zmiennej
J- '-'■■ polaryzacji

4(51) H01K

A2(21) 262121

<22) 86 10 30

(71) Fabryka Sprzętu Oświetleniowego i
Urządzeń Technologicznych " P O L A M - P U Ł T U S K "
Pułtusk
(72) Grabowski Sławomir
(54) Wkręt zabezpieczający przewód oprawki
żarówkowej
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabez¬
pieczenia przewodów elektrycznych przed skrę¬
ceniem lub wyrwaniem z oprawek żarówkowych.

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapro¬
jektowania układu zapewniającego pracę prze\
mienną prostownikowo-falownikową przekształt¬
nika, z szybkim przechodzeniem układu ze stanu
pracy prostownikowej do stanu pracy falowniko¬
wej i odwrotnie.
Układ zawiera prostownik tyrystorowy /P/
i falownik tyrystorowy /F/ sterowany fazowo.
Łącznik tyrystorowy /ŁT/ do współpracy baterii
akumulatorów /B/ z falownikiem /F/ włączony
jest w obwód prądu stałego falownika /F/. Kie¬
runek przewodzenia łącznika /ŁT/ wyznaczony
jest przez biegun baterii /B/, do którego jest
dołączony i odpowiadający temu biegunowi zacisk
falownika /F/. Drugi zacisk falownika /F/ po¬
łączony jest z drugim biegunem baterii /B/.
W łączniku tyrystorowym pomiędzy tyrystor głów¬
ny /Tyl/ a zacisk falownika /F/ włączony jest
dławik /DŁ/. Bramka tego tyrystora /Tyl/ stero¬
wana jest transoptorem /TO/. Ponadto między ty¬
rystor główny /Tyl/ a biegun baterii /&/ włą¬
czony jest znany układ gaszący przepięcia, w
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który« równolegle do zacisków rezystora /R2/
włączony jest układ progowy /UP/ zabezpie¬
czający obwód gaszący w przypadku zmiany
polaryzacji falownika.
/I zastrzeżenie/

bezpiecza się specjalnymi osłonami ognioochronnymi. W przypadku wycieku wodoru z izola¬
torów przepustowych /24/ generatora / 7 / dop¬
rowadza się neutralizujący gaz na przykład
azot.
Urządzenie według wynalazku charaktery¬
zuje się tym, że dodatkowe siatkowe przegrody
/ 4 / maję oczka o wielkości pozwalającej zat¬
rzymać pianę gaśnicze w przestrzeni wydzielo¬
nej strefy pożarowej. Ognioochronna osłona
/li/ szyny prądowej / 9 / ma kształt koła, a
'
ognioochronna osłona wnętrza ekranu /1O/ na
kształt pierścienia. Wewnątrz pojemnika /15/
izolatorów przepustowych /24/ generatora / 7 /
znajduję się czujki /13/ wykrywacza prze¬
cieków wodoru.
/8 zastrzeżony

4 (51) HO2G

Al (.21) 262005

(22) 86 10 23

(30) 85 10 25 - DE - P 3537961.8
.
(71) Kabelschlepp GmbH, Siegen, DE
4(51) H02B

Al(21) 256858

(22) 85 12 16

(75) Hołoga Zygmunt, Katowice
(54) Spę
Sposób ochrony przeciwpożarowej urządzeń
bloku generator-tranaformator, a zwłasz¬
cza szynoprzewodów ekranowanych i urza-~
' dzenie do tego sposobu
(57> Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ochro¬
ny przeciwpożarowej bloku energetycznego.
W sposobie według wynalazku przestrzeń,
w której znajduję się. poszczególne urządze¬
nia elektroenergetyczne / I / , na przykład
ezynoprzewody ekranowane, transformatory, roz¬
granicza się na wydzielone strefy pożarowe
/ 2 / poprzez wykorzystanie istniejących budow¬
lanych przegród / 3 / . na przykład fundamentu
generatora, stropu i uzupełnia się je dodat¬
kowymi siatkowymi przegrodami / 4 / . Po zaist¬
nieniu zagrożenia pożarowego w danej wydzie¬
lonej strefie pożarowej / 2 / , napełnia się ję
pisnę gaśnicza /16/ z generatora piany gaś¬
niczej / 5 / . Szynoprzewody ekranowe / 6 / za-

.

(54) Nośnik przewodów energetycznych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skon¬
struowania nośnika przewodów w postaci węża
umożliwiającego stosunkowo prootę zmianę prze¬
kroju poprzecznego węża przy nieznacznych kosz«
tach narzędziowych z tym związanych.
Nośnik charakteryzuje się tym, że Jego
części przegubowe £1/ s^ ukształtowane jako
para przegubowa / l * t 1* /• tworzęca obie ścia¬
ny boczne /16*, 16* / węża /17/, a pomiędzy
obiema częściami przegubowymi / I * , 1 * V każdej
pary przegubowej jest umieszczony na stałe
wspornik /li/ z tym, że sąsiednie pary przegu¬
bowe / l ' f l " / eę między soba połączone, wza¬
jemnie załamywalnie, przez parę kabłękowę /2*,
2**/, a pomiędzy odpowiednimi, wzajemnie prze¬
ciwległymi końcami / 3 / pary przegubowej / I * .
\*J jest nasunięta giętka taśma przykrywająca
/19*, 19"*/. która samonośnie przykrywa oba
otwory /18/ części przegubowej" / i / i części
kabłąkowej / 2 / .
.
.. .,,. /9 zastrzeżeń/
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4(51) HD2H

A2C21) 261856

(22) 86 10 13

(71) Politechnika Szczecińska. Szczecin
(72) Caha Zdenák, Frackiewicz Zbigniew. ZaČek
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wiednio większej od znamionowego napiacl«
rezerwowego źródła napięcia. Oruga końcówka
regulatora połączona jest z diodą /li/, któ¬
rej druga elektroda połączona jest z emite¬
rem /3/.
/4 zastrzeżenia/

(54) Układ zabezpieczający silniki trójfazowe
przed niewłaściwą praca
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco¬
wania prostego układu zabezpieczenia silników
trójfazowych przed skutkami przeciążenia lub
pracę dwufazowa..
W układzie według wynalazku do uzwoje¬
nia wtórnego transformatora prądowego /TA/,
szeregowo, wleczony jest prostownik /U/, a
równolegle dzielnik napięcia /P/, z którego
sygnał podany jest na inwertor /!/ oraz na
pierwszy układ zaliczający /ZI/. Inwertor / I /
zasilany ze źródło napięcia stałego /£/ po¬
łączony jest z drugim układom załączającym
/Z2/. Wyjścia obydwóch układów załączających
/Zl i Z2/ połączone eg z elektronicznym ukła¬
dem załączającym /W/ zasilanym ze źródła na¬
pięcia st3łego /e/. Równolegle do elektro¬
nicznego układu zaliczającego /W/ dołączona
jest cewka stycznika /K/ i dioda /V/t do
któi /cł» dołączony jest przez rezystor /R/
styk normalnie otwarty /1K/ stycznika załą¬
czającego silnik do sieci.
/i zastrzeżenie/

4(51) H02K

A2(2l) 262276

(22) 86 11 06

(71) Politechnika Wrocławska. Wrocław
Í72) Zieliński Piotr
/■"-••-.-■ :
(54) Silnik elektryczny prądu przemiennego
(57) Przedmiotem wynalazku jest silnik elek¬
tryczny prqöKi przemiennego, przeznaczony do
urządzeń wymagających równoczesnego napędu ob¬
rotowego dwóch lub większej liczby wałków,
szpul, wrzecion itp bez stosowania przekładni
mechanicznych.
Silnik elektryczny prądu przemiennego ma'
na zewnątrz lub wewnątrz wspólnego stojana co
najmniej dwa wirniki /3/, których osie podłużne
nie pokrywają się wzajemnie.
/2 zastrzeżenia/

1

4(5l) M020

A2(21) 262181

(22) 86 10 31

(.71) Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich, Zespół Ośrodków
Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego
"Zorpot", Ośrodek.» Szczecinie, Szczecin
(72) Koseckl Jacek ■ .,.
; ■ .„_
./
(54.) Układ zasilania bezprzerwowego z jednym
rezerwowym Wróciłem napięcia stałego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco¬
wania układu, w którym spadek napięcia na
elemencie przełęcząjęcym byłby w stanie za¬
silania ze źródła rezerwowego mniejszy niż w
układach diodowych i w którym różnica między
napięciami podawanymi na odbiornik w obu
podstawowych stanech byłaby mniejsza.
Układ według wynalazku ma triode pół¬
przewodnikowe pomęczone kolektorem /i/ z od¬
biornikiem /2/ połączonym drugą końcówkę z
mesą /7/, emiterem. /3/ z rezerwowym źródłem
napięcie stałogo / 4 / tak, że zwrot strzałki
emitera jest zgodny ze zwrotem strzałki na¬
pięcie tego źródła, mającego drugi biegun
dołączony także do masy. Baza /5/ triody po¬
łączone jest z rezystorem /6/ połączonym rów¬
nież ż masą /!/ i z diodą /8/ tak, że główne
źródło napięcia polaryzuje ją w kierunku prze¬
wodzenie. Oruga elektroda diody /8/ połączona
Jest z kolektorem /!/. Gdy rezerwowym źródłem
napięcia jest baterie ogniw akumulatorowych,
układ według wynalazku ma regulator natężenia
prądu ieířowanie /1O/ połączony jedną końcówkę
z głównym źródłem népijei» o wartpéci odpo¬

Fig.1
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HT 2O /36O/ 1967
4(51) M02P

Al (21) 257405

(22) B6 01 07

(71) Inżynierska Spółdzielni« Pracy Urządzeń
Elektrotechniki i Elektroniki
PrzemysłoweJr Gdańsk
(72) Kasperski Stanisław, Szarmach Kazimierz
(541 Falownik tranzystorowy do regulacji
prędkości obrotowej silników synchro»
.. • nicznych 1 asynchronicznych
(57> Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco¬
wania nowego falownika tranzystorowego do re¬
gulacji prędkości obrotowej silników synchro¬
nicznych i asynchronicznych, nie wykazującego
•trat komutacyjnych.
Falownik według wynalazku zawiera sześć
identycznych segmentów /S±/,/$2/,/S.j/. / S 4 / ,
/ 3 S / . /S,/, z których każdy składa sie z klu¬
cz« tranzystorowego /KTj/, /KTg/, /KT 3 /,
/KT 4 /, /KT 5 / i /KT 6 /, układu formowania im¬
pulsów / U F ^ . /UF 2 /. /UF 3 /, /UF 4 /,/UF 5 / i
/UF 6 /, zasilacza /ZKj/. /ZK 2 /, /ZK 3 /, / Z * 4 /
/ZK 5 / i /ZKfe/ układu zabezpieczenia przecią¬
żeniowego /MZ%/, /UZg/,' /UZ 3 /. /UZ 4 /, /UZ 5 /
i /UZ*/ klucza oraz układu pomiaru prędu
klucza /wy... /u?2/'. /UP3/. /UP 4 /, / u p y
1 /UP-/. Pierwsze wyjścia kluczy tranzysto¬
rowych /KT^/, /KTj/, A T 5 / są dołączone do
Magistralnego toru dodatniego "+" wtórnej
strony prostownika /P/. natomiast drugie
wyjścia kluczy tranzystorowych /KT 2 , KT ,
KT,/ są dołączone do toru Magistralnego ujem¬
nego •-" wtórnej strony prostownika /P/.
Przewody doprowadzajęce-/A/, /&/t /C/ wyprowadroae z indukcyjnoéci / L A Ż . /^Q/• / L c ^ s g
dołączone do odpowiednich zacisków silnika
/M/. Drugie wyjście układu formowania im¬
pulsów / m y , /w2/.. / U F 3 / , / U F 4 / . / U F S /

i /UFg/ s$ dołączone ódrgbnyui
/c 2 / do wspól¬
/ O J / , /a 2 /. / b ^ . /bg/./c
nego p&nelu sterujęcego /PS/ falownika.
'■..■• .

4(51) M02P

..

/I zastrzeżenie/

Al(21) 257407

(22) 86 01 07

(71) Inżynierska apułtlsialnio Pracy Urządzeń
Elektrotechniki 1 Elektroniki
Przemysłowej "6LßK"fR0Nex-, Gdańsk
172) Kasperaki Stanisław, Szermaoh Kazimierz
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Układ sterowania kluczaa tranzystorowy
Í57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco¬
wania prostego układu sterowania kluczem tran¬
zystorowym wysokonapięciowym, nedajQcego się
do pracy w układach falowników tranzystorowych«
przerywaczy tranzystorowych prędu etałego
oraz innego typu zasilaczy impulsowych i łącz¬
ników tranzystorowych.
W układzie według wynalazku pierwsza
bramka Schmitta /Bj/ mająca n« obydwu jej
zwartych ze sob« wejéciach przyłączone wejecie
sterujące /WE/ oraz poprzez rezystor /R./ dołęczony biegun "♦" źródła zasilania, ma wyjś¬
cie poprzez rezystor /R^/ doprowadzone pierw¬
szym torem do pierwszego z wejeć drugiej bram¬
ki Schmitt a / B ^ . wyjecie z której poprzez
rezystor / Ä Q / dołączone jast do bazy tranzys¬
tora /T-/, którego kolektor jest dołączony do
pierwszego, wejścia sterowanego klucza tranzys¬
torowego /KT/
i którego emiter jest poprzez
rezystor / ß «n/ dołączony do bieguna "+* źródła
zasilania i równolegle poprzez rezystor /R q /
dołączony do bazy. Drugi tor wyjścia tejże
pieraszej bramki Schmitta /B / dołączony jost
do pierwszego wejćcia trzeciej bromki Schmitta
/Bj/ oraz równolegle poprzez rezystor /R,/ do
bazy tranzystora /T^/, majęcego euiter poprzez
/Kc/ dołączony do bieguna "♦" i:rodła
i równoleyie poprzez rezystor /R 4 /
dołączony do jego b{jzy. Kolektor tego tran- ■
zystora poprzez rezystor /(J&/ i równolegle po¬
przez pojemność /Ç,,/ doł^c^ony jB8t do bazy
tranzystora / T 2 ^ «aj^cogo kolektor dołączony
do pierwszego vvajécia klucza tranzystorowego
/KT/. Tranzystor /T^/ na orni tur dołączony
jednaj yałv^i<? poprüSz razystor /íř-,/ do jt»go
bazy, drug$ gal^^i? Uo biuguna *-* źródła zasüúiiia oraz tr^eci^ z równolcgłycit gałęzi
poprzez rezystor /R.^/ do piurvuszdgo wejścia
klucza tranzyotorowego /KT/. Drugie nejscie
trzeciej bramki Schmitta / 8 j / j«st przyłączone
do wyj tic 1 a czwartej brauki ücbnitta, a wyjecie
trzeciej bramki âchuiitta /d^/ jèst dołączone
do pierwszego wajécia czwartej brumki Schalttm
/B /, której drugie wejácio jest poprzez człon
pomiarowy /Ci*/ dołączone do drugiego wyjścia
klucza tranzystorowego /KT/. Człon pomiarowy
/CP/ jest doł^Ciony na wojóciu zasilającym do
bieguna "♦• źródła zasilania, natomiast pierwczy tor wyprowadzenia pierwszej bramki Schmitta
po przejściu przez rezystor /^2/ lecz przed
miejscem wprowadzenia go do wejścia do drugiej
bramki Schmitta /U o / ma dołączoną pojemnoác
zwartą do
/I zastrzeżeni«/
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4(51) H02P

Al (21) 257430

(22) 85 01 10

(71) Kluczftwski« Zakłady Papiernicze
.
IM. 3. Dąbrowskiego, Klucze k/Olkusza
(72) Musielak Kazimierz
■ (54) Układ elektroniczny zade^nika. zwłaszcza
dla tyrystorowych układów zasilających
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco. mania układu zasilania różnych odbiorników,
na przykład silników elektrycznych.
Ukłud według wynalazku »a blok przycis¬
ków sterujących /!/ połączony poprzez układ
filtrów/2/, a następnie poprzez układ wznecniaczy / 3 / z układem transaptorów / 4 / . Z ko¬
lei ukiad transoptorów / 4 / poleczony jest
bezpośrednio oraz poprzez układ przerzutnlków
/ 5 / z układem bramkującym /6/, który połęczony jest z przeàtrajanym generatorem impulsów
/ 7 / i licznikiem rewersyjny« /8/, zaś licznik
/ 8 / połączony jeet z przetwornikiem cyfrowo-analogowym /9/. Następnie poprzez wzmacniacz
mocy /1Q/ połączony jest-wyjecie« napięcio¬
wym /Uw/ zadajnika z odbiornikiem. Nadto licz¬
nik rewerayjny /ß/ połączony jest z układem
transoptorów / 4 / oraz dekoderem "max." /li/
i z dekoderem "min." /12/ f przy czyn'dak'oöe'r
"wax." /li/ połączony jest z generatorem im¬
pulsów /7/, a dekoder "«in." /12/ połączony
jest z układem przekaźników blokad./li/.
/I Zastrzeżenie/

kowany stykien normalnie otwartym drugleg«
stycznika /1K2/. Elektrody sterujące pier¬
wszego i drugiego elektronicznego elementu
załączającego /Tyl/ i /Ty2/ połączone »e
przez tranzystor /Tr/ 1 pierwsze styki
normalnie zamknięte pierwszego stycznika
/2K1/.
/I zastrzeżenie/
4(51) H03F
6Ú1R

A2(21)

261935

(22) 86 10 17

(71) Politechnika Szczecińska. Szczecin
(72) Caha Zdenek, Fręćkiewicz Zbigniew. Žafek
Jaroslav.
(54) Układ połgezeń autoipatycznego przełącz-^
nika qwiażda-tró.jkgt

A2(21) 261877

(22) 86 10 14

(71) Politechnika Wrocławska« Wrocław
(72) Dobrucki Ludwik
*

•

(54) Przedwzmacniacz do diod mikrofalowych
(57) Przedmiotem wynalazku jeet przedwzmac¬
niacz do diod mikrofalowych, przeznaczony
zwłaszcza do dopasowanie diody mikrofalowej
i umożliwiający poutiar prądu stałego diody.
Przedwzmacniacz ma na wejáciu wzmacniacz
/I/. V/yjácie tego wzmacniacza / I / jest połączo¬
ne poprzez całkujący układ / 2 / oraz poprzez1
blok zawierający dwa rezystory /3/, / 4 / i kon¬
densator /5/ z wejsciao wzmacniacza /i/.
.".'•■ /ł zastrzeżenie/

4(51) H03G
4(51> H02P

Nr 20 /360/ 1987

Al (21) 257610

(22) 86 01 22

(71) Zakłady Mechaniki Precyzyjnej "UNITRA.MAGHOR", Gdańsk
(72) Łubiński Marek, Frydrychowicz Paw«ł
(54) Parametryczny regulator barwy tonu
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczejiia konstrukcji parametrycznego regulatora

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie automa¬
tycznego włączania do sieci silników elek¬
trycznych przez przeiQCznik.gwiazda-trójkęt.
Układ według wynalazku zawiera dwa stycz¬
niki łęczęce uzwojenie oilniks w gwiazdę i
trójkąt. Cewka pierwszego stycznika /Kl/ jast
zbocznikowana pierwszym elektronicznym elemen¬
tem zeł^czajacycł /Tyl/ sterowanym układam cza¬
sowym złożonym z drugiego rezystora /R2/ i
pierwszego kondensatora /Cl/. Drugi elektro¬
niczny element załęczajęcy /Ty2/ jest zboczni-

OUT

Nr 20 /360/ 1987
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barwy tonu przy niezawodny« Jego działaniu.
W regulatorze »odług wynalazku regulowane
filtry /?^, F 2 / połączone 64 ns wuj&ciu z
przełgoznikaai /S^, S V i które połączone 89
także z wojácie« /IN/ 1 wyjściem /OUT/ układu.
Wejście odwracające wzmacniacza /W/ połyczone
jost z «ejćcie« /ÏK/ układu poprzez rt<iv'&tor
/R / 1 wyjecie« /OUT/ układu poprzez rs-:ytitor
/R p / 4 a takźB z nyjécie.11 filtrów /Fj, > 2 / po¬
przez rezystory /l?ł# Rg/ i potencjometry
/Pj. P 2 A

4(51) H033

/I zastrzożenle/

Al (21) 257609

(22) 86 01 22

C71) Zakłady Mechaniki Precyzyjnej "UNITRAKAÜKQR-, Gdansk
(72) Powlicki Mariusz
4(51) H04M

(54) Uk}ad yjskażnika przeatarowania torów
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ulep¬
szania kon6.tr-uk.cjl magnetofonu i zwiększenia
jakości użytkowej.
* uklfldzie według wynalazku zastosowano
układ proyQ*y# którego tranzystor /TI/ wvajéciorty połączono emiterem z wyjęciami torów
fonicznych poprzez rezyôtor /Rl/ i diody
/ül....Dn/ półprzewodnikowe. Kolektor tego
tranzystora p^oł^czono z bazą tranzystora /T2/
pomocniczego, którego kolektor poi^czono z
baza tranzystora /TI/ i źródłem napięcia
odnieöionia /U/, ćniter tranzystora /T2/ po«ocniczego połączono z bazę tranzystora /T3/
«ł%czajęcegp diodę /OL/.
/l zastrzeżenie/

4(51) H04L

Al(21> 25774O

(22) 86 01 30

(71) Instytut Autonatyki Systeaów
\ ;'
Energetycznychf Wrocław
(72) Kostyl*w Ludwik, PolachoAski Oanuez

*

(54) Układ nadatnika liniowego ż
cyfrowy«
i wyjecie« pr^du
y
d k k
dwukierunkowego
(57) Wynalazek rozwifzuje zagadnienie przeka¬
zywania informacji kierunkie« prędu ze po*r«dnicrwe» układu nadajnik« pracującego z
Jednym źródłem zasilenie.
Układ zawiera wzmacniacze /W2, W3/ aterujqce tranzystorami /Tl, T2/ kluczy prędowych /l, 2/ 1 tranzystorami przełączającymi
/T3, T4/ w eposób pozwalający na przepływ '
prędu wyjściowego /Iy^./ w Jedny« fclenmku
lub w kierunku przeciwnym. Wynalazek znajduje
zastosowanie zwłaszcza w urządzeniach telenéchenlki i telegrafii wielokrotnej.
/2 zastrzelenia/

257545

(22) 06 01 16

(71) Spółdzielnia Pracy "KOO". Sopot
(72) Kowalczyk Piotr,.Witek Andrzej
(54) Sposób 1

automatycznego urucham :ori:oc

ątiu< t(n 11 ;i K fc 1 c- i Of. 1 U ^r.a C}0 • . ,

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienia uprosz¬
czenia konstrukcji u.Muriu do automatycznego
uruclłaaiania i zatrzymywania urzgdzenia zapi¬
sującego informocje dlû nieobecnego abonenta ..
telefonicznego.
bposób wetiiug wynalazku charakteryzuje •
się tym, że czynnoóci.komutacyjno dokonywane
S3 dzięki zwieraniu i rozwieraniu obwodu elek¬
trycznego uruchamiającego urządzenie zapisują¬
ce, zo pomocy «alalizowonych odcinków taśmy
magnetof uriowej.
Układ według wynalozku zawiera tranzystor
/Tl/, którego obnóó kolektorowy włóczony jest
poprzez rezystor obciążenia linii telefonicz¬
nej /Rl/ w pytlę tej linii wraz z dioda Zenere
/Oz/. Baza tranzystora /Tl/ połączona jest po¬
przez rezystor /*?.?/ z "♦* układu zasilania
/ 2 / oraz przez styki /S1/-/Q2/ zawierane »etalizowanym odcinkiem /t/ taóny magnetofonowej
z »aaa układu. Anoda diody Zenera /Oz/ połą¬
czona jest z bazą tranzystora /T2/, w którego

56
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obwodzie •»iterowy» znajduje się silnik /M/,
a kolektor tranzystora /T2/ przyłączony jest
do "♦" układu zasilania / 2 / . Do bazy tran¬
zystora / Ť 2 / przyłączony jest dodatkowo dwudiodowy układ prostowniczy /U1/-/Í.J2/« poprze¬
dzony kondensátore» / C / , połączonym z linię
telefoniczny.
.
- .
/2 zastrzeżenia/

4(51Î H04R
HO3H

A2(21> 262397

Nr 20 /3Ô0/ 1987

W układzie przetwornicy tranzystorowej / P /
zastosowano filtr dolnopizepustowy /LC/, któ¬
rego elementy indukcyjne «l^c^ûr.« Ö Q pomiędzy
układy zabezpieczające, umieszczone w gałę¬
ziach zasilania, u punkty przetwornicy
tranzystorowej / P / , «'których nastopuje roz¬
dział i sumowanie kluczowanego pr^du. W obwo¬
dzie steronć>nia bez trunzystorów kluczujących
włóczono układ źródła prądowego /I/.
/2 zastrzeżenia/

(22) 86 11 14
A1121) 257678

122) 86 01 27

(75) Bator Andrzej, Szafraniec Oanusz, warszawa

4(51) HÛ5K.

(54) Sposób sprzężenia indukcyjnego aparatu

(71) Oàroduk Badûwczo-Koctiojowy Mikroelaktroniki Hybrydowej i Rezystorów. Kraków
(72) Wi v c
i

157) Wynalazek rozwigzujo zagadnienia poprawy
tłumienia sygnałów zakłócających, przy jedno¬
czesny« zmniejszeniu strat sygnału użytecznego.
Sposób wcctług wynalazku pologo H3 dostro¬
jeniu WGjsciowecjo obwodu rezonansowego apara¬
tu słuchowego, złożonego z cewki indukcyjnej
z r<i?.eni&in ferromaùr.etyc?nyiii, zbocznikowanej
równjlegJö do niej dołączonym kondenBaroröoi
i ^(apedancję wejściowa w^cíúcnicicza öpsratu,
do rezonansu na częstotliwości od 50O Hz do
8000 Hz
/I"zastrzeżenie/

4(51) H058

Al (21) 257715

(54) Nośnik elementu elektronicznego
(57) Przedfiiioten wynalazku jest noénik elemantu
öloktroniC2Můga do montażu powierzchniowego W
układach elektroniczhych, nie wymagający sto¬
sowania ceř&niki viielowarstwowej.

<22) 96 01 29

(71) Zakłady Elektroniczne "ELWfíO", Wrocław
(72) Choręzy Piotr, Danik Krzysztof,
Andrzej, Hołukord Czesława, S ^
«erek
(54) Układ przetwornicy tranzystorowej do

zasilania

re"ó

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przys
tosowania przetwornicy tranzystorowej pracu
jacej w układzie przeciwsobnego generatora
sinusoidalnego ze wspólnym emiterem do zasi
lania świetlówek przy zapewnieniu wysokiej
sprawności przetwornicy i eliminacji zakłó¬
ceń radioelektrycznych sieci zasilającej.

L.—

^k)énik elecmntu elektronicznego ma płytką
podłożowy / I / , na której wykonane sç> kontakty
/ 2 / . Do kontaktów / 2 / prz.ymocowane s^ wyprowa¬
dzania / 3 / z taémy metalowej tworzące^ obejmę
w kształcie ceownxU, która içczy kontakty / 2 / ,
na górnej powierzchni płytki podłożowej / I / z
jej[ «iolnę powierzchnię.
/I zastrzelenie/

II.

W Z O R Y

U Ż Y T K O W E

DZIAŁ A
PODSTAWOWE POTRZEBY LUOZKIE

4(51) AO1C
EO1C

ül (21) 77606

(22) 86 06 20

(75) Wiesiołek Helmut. Qziewkowice
(54) Rozalewacz materiałów sypkich, zwłaszcza
nawozów mineralnych majgcy rozdrabniacz
ô"raz ochraniacz z blachy stalował
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania konstrukcji rozaiewacza umożli¬
wiającego prawidłowe rozdrobnienie oraz rów¬
nomierny rozsyp nawozów sztucznych.
Rozslewacz składający się ze skrzyni za¬
sypowej /I/, tarczy wysiewającej /2/, prze¬
nośnika taśmowego /4/ oraz rozdrabniecza /6/,
charakteryzuje sie tym, że nad rozdrabnlaczem
/6/ w skrzyni zasypowej /I/ umieszczony Jeet
ochraniacz z blachy stalowej /li/, umożliwia¬
jący odgórne spadanie zbrylonych nawozów na
rozdrabniacz.
/I zastrzeżenie/

sa linkami stałymi, niezaieniajęcymi swojego
położenia względem bocznych ścianek /I i 2/
szklarni, natomiast brzegowe linki /5/, po¬
łączone spinkami / 7 / z napędowymi linkami /3/
przesuwają się wraz z nimi powodując w ten
sposób ściąganie 1 rozciąganie poszczególnych
pasów folii /6/. Linki /3/ sa napędzane za
pośrednictwem obrotowego drążka /10/ połączo¬
nego z napędowym zespołem /li/, w skład którego
wchodzi silnik z przekładnię. Końce brzegowych
linek /5/ sę zamocowane do rolek /13/, prze¬
suwających się po drutach /12/ rozciągniętych
wzdłuż górnych krawędzi bocznych ścianek /I/
szklarni. Linki /3 i 4/ oraz druty /12/ maję
regulację nacięgu w postaci śrubowych napinaczy /14/.
. /4 zastrzeżenia/

4(51) A01K

U1(21) 75739

(22) 85 10 16

(75) Grudnlewicz Stanisław, Cieezyn. Okoński
Derzy, awiętoszówka, Grodziec slaski.
Muras Michał, Bielsko-Biała, Woj ton
Stanisław, Swiętoszówka, Blery
4(51) AOiG

Ul(2ť) 78327

(22) 86 10 06

(75) Wocial Andrzej, Wiunikowski Adam,
Legionowo
(54) Zasłona szklarniowa z napędem elektro¬
mechanicznym
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jeet zas¬
łona szklarniowa z napędem mechanicznym słu¬
żąca do dodatkowego ocieplenia lub zaciem¬
nienia szklarni w zależności od warunków kli¬
matycznych.
Zasłona charakteryzuje ai« tym, te nad
całe powierzchnie szklarni rozpięta jest sieć
napędowych linek /3/ 1 prostopadłych linek
/4 i 5/ z przymocowanymi do nich pasami folii
/6/, stanowiącymi zasłonę szklarni. Linki /4/

(54) Klatka metaboliczna dla owiec
(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie
•konstruowania łatwo przestawialnej i rozbie¬
ralnej klatki, ułatwiającej prowadzenie badart
i doświadczeń nad zwierzętami.
Klatka metaboliczna dla owiec o kształcie
prostopadłościanu złożona z kratownicowej
przestrzennej ramy,charakteryzuje się tym, że
ma cztery stojaki / 2 / uaytuowene w narożni¬
kach proetokętnsj podetawy /3/ wypoaażonej w
jezdne kołowe zestawy /4/, gdzie stojaki / 2 /
znajdujące aię wzdT.uż dłuższych boków prostokęta podstawy /3/ połączone aę z nlę belkami
/ 7 / , a między eobę łęcznikami / 8 / zaopatrzo¬
nymi w dwie skośna rynny /1O/ nachylona pod
ketem / o t / wynoszęcym 25°, przykryte przez
tacę /li/ 1 siatkowy filtr /12/ - oraz dwie
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poZio«* do podstawy / 3 / rynny /14/. przy
czy» rynny /10 i 14/ »a Ja kształt ostrosłupów
ściętych skierowanych k*adratowyai podstawani
w kierunku podłogi utworzonej z równoległych
trójkątnych rur spoczywających na trójkątnych
propadni cech, ograniczonej przeaieszczalrtyvl
ścianami / 5 / , z których boczne ściany / 5 / «pcowar.e ea nierozłącznie do wzmocnień /18/ i
rozłącznie w górnej części do belki ramy /!/,
s m dolnej do łączników /20/ przechodzących
przez otwory prowadników /2.1/ połączonych
nierozłącznie ze écvanawi /O/, z których
«krajna ściana /22/ ma probtokatne okno /23/
ualeszczone w pobliżu karaiké /24/ osłonię¬
tego od góry zadaszenie« 725/.
/I zastrzeżenie/

Kr 20 /360/ 1987

Zestaw poideł dla drobiu, wyposażony w
basenik wodny wraz z obudową i zuwore» pływa¬
kowy«, charakteryzuje się ty«, że basenl* wod¬
ny jest połączony przewodwsi rurowy»i /a/ z
korytkami wodnynl / 4 / , ustawionymi na ty« sa•y« poziomie co basenik wodny, przy czyn nad
korytka«! wodnymi / 4 / sę umieszczone Osłony
chroniące korytka / 4 / przed zanieczyszczenia«!.
Osłona korytka składa sl? z nastawnych ścianek
/ 5 / , üaszka / 6 / 1 obrotowej grzędy / 7 / .
/2 zastrzeżenia/

4(51) A01K

Ul (21) 78132

(22) 86 09 03

(71) Zakład Rolny w Radgoszczy, Międzychód
(72) Nawrocki Lech, Leszczyński Wiktor
(54J Klatka dla nutrii
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra¬
cowania konstrukcji klatki umożliwiającej bez¬
pieczny i higieniczny obsługę nutrii w warun¬
kach -hodowli wißlkotowarowoj .
Klatka, według wzoru użytkowego, Jest zaoontovk^na na Diegn^ceJ wzdłuż budynku posadzce
/ I / o spadku 5)» n kierunku kanału ściekowego
/ 2 / , a przednia éciűnka domku wylotowego jest
pochylona pod ketem 6° w kierunku otworu wojáciowoyo / 4 / . Ponodto od strony kanału écieko«i«i|O /£/ klatka jest zamknięta osadzone wyciiyi.ua w ściankach bocznych ażurowe konstruk¬
cjo wyKonanę z pionowych prętów /S/. 6tâlowych
o kształcie litery L, poleczonych u tjóry i na
dole poziomymi prętaoi /10 i 11/. Ścianki
boczne są umocnione rur^ v»odn$ /7/, w której
wykonano, ot MOrkl prysznicowe /8/'.
.
.
/I zastrzeżenie/

4(51) A01K

Ul (21) 77676

(22) 66 06 30

(75) Grudziecki Dan. Wolsztyn
(54) Zastaw poideł dla drobiu
(57) Wzór rozwiązują zagadnienie skonstruowa¬
nia stosunkowa prostego i wygodnego w ttosowaniu zestawu poideł, przystosowanego do ob¬
sługi dużej liczby Crooiu.

^ ^ ^ ^ ^ 5 5 5 5 ? ! ^
4(51) A21C

Ul (21) 78588

{22) 86 11 10

(71) "SPOLćH- Wojewódzki Zwięzek Spółdzielni
Spożywców Zakłady Piekarsko-Ciastkerskie,
Poznań
•
:
t72) Krué Andrzej, Kuaiak Dan
(54) Przyrząd sterujęcy nakładaniem kęsów
ciasta na nółk^ komory fermentacyjnej
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
niewrażliwej na drgania i zakłócania optyczne
konstrukcji przyrządu.
.
Przyrzec! zawiera prostokątne płytę, izo¬
lacyjna z podłużnymi otworami. Pod płytę izo¬
lacyjna jest przymocowany na stałe pas blachy
/10/, pod który» znajduje się drugi paa blachy
/li/ «ajęcy prostopadle usytuowane éruby /12/
przechodzęce przez otwory i zakończone nakręt¬
kę»! /13/. Z boku górnej powierzchni płyty
izolacyjnej, pośrodku Jej długości, zamocowana
jeat obudowa sondy pojemnościowego sygnalizato¬
ra poziomu.
/2 zastrzeżenie/
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4(31) A410

Ul(21> 78516

59

(22) 86 10 29

(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowica
(72) Małecki Bronisław, Kandzia Antoni, ćwik
Marian, Czaplicka-Kolarz Krystyna,
Tománek Grzegorz, Maszeweki 3anuez,
Ksiądz Krzysztof
(54) Ochronny nakolannik do prac w pozycji
TTIeczgcej
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania nakolannika przeznaczonego do
prac w górnictwie.
Nakolannik według wzoru "a dwudzielną
osłonę składające się z górnej i dolnej częśoi /i, 2/, które są wykonane ze sztywnego
tworzywa i zakończone zachodzącymi na siebie
czaszami /3, 4/. Czaaze /3, 4/ są połączone
za pomocą przegubów /5/ stanowiących Jedno¬
cześnie zanocowania elastycznej wewnętrznej
wkładki /6/ z miękkiego tworzywa w dolnej
części / 2 / dwudzielnej osłony. Dolna część
/ 2 / osłony na zewnętrzna antypoállzgowe ele¬
ment
y
/7/.
/2 zastrzeżenia/

4C51) A42C

Ul (21) 78341

(22) 86 10 08

(75) Półchłopek Stefania, Krosno
(54) Wstążka ozdobna, zwłaszcza do
obwiązywania upominków
'
(57) Wstążka ozdobna, zwłaszcza do obwiązywa¬
nia upominków, według wzoru charakteryzuje
się tym, że składa się z dwóch szerszych od¬
cinków /I/ oraz dwóch węższych odcinków /2/
taśm ozdobnych. Odcinki taśm ozdobnych aą po¬
łączone szwem /i/, a odcinki /I/ dodatkowo
parami szwów /4a/ i /4b/. /I zastrzeżenia/

4(51) A44B

111(21) 78435

(22) 86 10 17

(75) Bożałak Kazimierz, Warszawa
Brelok
,
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienia
opracowania breloka umożliwiającego ewobodna
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zawieszanie dowolnej ilości kluczy na osob¬
nych trzpieniach. Brelok według Wzoru skła¬
da sie. z dwóch symetrycznych krążków /I/ i
/2/o zaokrąglonych krawędziach /3/ połączo¬
nych na stała, tworzących wewnątrz, wokoło
swego obrzeza, okrągłe zamknięta wybrania / 7 /
z otwarta wę8kę prostokątne szczelina / 8 / wo¬
kół zewnętrznej krawędzi. W okrągłym wybra¬
niu / 7 / utworzonym przez połączone dwa krezki
/I/ i / 2 / aę umieszczone trzpienia /10/ za¬
kończone z Jednej strony kulkę /9/, która
poprzez cienki okrągły drążek /li/ poleczona
Jest z tulejką /12/ majęcę otwór /13/, przaz
który przawiaczona Jaat kółko /14/ stanowiące
uchwyt.
/5 zastrzeżeń/

4(51) A45C

Ul (21) 78374

(22) 86 10 08

(75) Wojkowaki Maciej, Gdynia
(54) Dewizka sprężynowa na klucza
(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie
opracowania dewizki mającej mocne, elastycz¬
na cięgno o zmiennej długości.
Dewizka sprężynowa na klucze charakte¬
ryzuje się tym, że ma płaski cylindryczny
korpus /I/ z zewnętrznym kabłękowym uchwytem
/ 2 / . Korpus Jeat przykryty cylindryczne pok¬
rywę /3/ i ma wewnątrz ukształtowany trzpień
/ 4 / z wykonanym w nim szczelinowym wycięciem
/5/, w którym Jeat osadzony koniec sprężyny
płaskiej /6/. Sprężyna /6/ mieści alę wewnę¬
trz osadzonej na trzpieniu /4/ szpuli / 7 / ,
której cylindryczny pierścień /&/ ma wykona¬
ne szczelinę przelotowe /9/, przy krawędzi
której Jeat umocowany drugi koniec sprężyny
płaskiej /6/ oraz jest umocowany w tym sa¬
mym połączeniu poczętak płaskoogniwowego
łańcuszka /li/. Łańcuszek /li/ wyprowadzony
Jest na zewnętrz poprzez przelotkę /12/,
osadzone w szczelinie /18/ korpusu /I/ i pok¬
rywy /3/. Pokrywa Jaet umocowana na trzpie¬
niu / 4 / za pośrednictwem wkręte /13/. Łań¬
cuszek /il/ ma na drugim końcu krętlik ceowy,
przez którego strzemiona Jeat przewleczony
pierścień sprężynujący -na klucza.
/4 zastrzeżenia/
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4(51) A47B

Ul(21> 78332

(22) 86 10 06

(71) Fabryka Pomocy Naukowych, Koszalin
(72) Pruska Krystyna, Campai Kazimierz, Grzyb
Stanieław, Konieczny Zenon, Leśnickl
Stanisław, Ostrowski Adam, Pruski
Krzysztof, Wojciechowski Stanisław,
Zialacki Mieczysław
(54) Szafa lednodrzwiowa z nadatawke
(57> Wzór użytkowy rozwlęzuja zagadnienia opraoowanla szafy JadnodrzwioweJ z nadstawka,
przeznaczonej zwłaszcza do wyposażenia sal
internatowych.
Szafa według wzoru charakteryzuje eię
tym, że ma luźno stojący wkład /9/ uatawiony
wewnątrz na Jej wieńcu dolnym / 4 / . Wkład zbu¬
dowany jest z dwóch boków /1O/ połączonych
wieńcem górnym /li/ i wieńcem dolnym /12/ oraz
z półki /13/. Na szafie ustawiona jest nad¬
stawka /14/, wyposażona w dwoje drzwi /2O/
zamocowanych jedne nad drugimi.
/2 zastrzeżeni«/

/■

$/
K

x/
fig. 3

1/

4(51) A47B

Ul(21) 785OO

(22) 86 10 27

(75) Lelőnek Ryszard. Katowicéi ślęzak
Zdzisław, Bytom
(54) Prowadnicą tworzywowa do szuflad

ciziny
fiqô

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania prowadnicy umożliwiającej dokład¬
ne paaowania szuflad meblowych. Prowadnica
według wzoru charakteryzuje alę tym, że ma
kształt użabrowanej listwy /I/ z kołkami us¬
talającymi /2/ połączonymi z listwą /I/, wy¬
chodzącymi z płaszczyzny tylnej listwy.
/3 zastrzeżenia/
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płytę ruchome / 7 / , która jest połączona z
płytę stałe /6/ za pośrednictwem zawiasy /8/.
Na płycie czołowej /3/ pojemnik ma dwa uchwyty
meblowe /9/.
/I zastrzeżenie/

-h —
4(51) A47C

- -ti

Ul(2l) 78330

-w

(22) 86 10 06

(71) Fabryka Ponoćy Naukowych, Koszalin
(72) Pruska Krystyna, Ce«pel Kazimierz,
Grzyb Stanisław, Konieczny Zenon,
Leénicki Stanisław, Ostrowski Aden,
Pruski Krzysztof, Wojciechowski
Stanisław, Zielecki Mieczysław
(54) Łóżko

4(51) A47L

(57) Wzór użytkowy rozwiązują zagadnienie
opracowania wzmocnionej konstrukcji łóżka.
Łóżko według wzoru charakteryzuje sie
ty», że na dwa szczyty /I/, składające się
z konstrukcji noénej / 2 / , do której przykrę¬
cona jest płyta osłaniająca /5/. Konstrukcja
nośna / 2 / szczytów /I/ zbudowana jest z dwóch
nóg /3/ i poprzeczek /4/, połączonych ze sobę
przez spawanie. Każda z nóg /3/ od wewnętrz¬
nej strony łóżka, ma przyspawany zaczep /6/,
składający się ze wspornika i prowadnicy.
Na zaczepach /&/ konstrukcji noénej / 2 /
szczytów /I/, osadzone sę konstrukcje noáne
/li/ boków łóżka /9/ i /10/. Konstrukcja noś¬
na /l-l/ zawiera dwie pionowe rury /12/ i dwa
poziome łęczniki, dolny i górny, połączone
ze sobę przez spawanie, przy czym do łęcznika
dolnego przyspawana jest ponadto rura wspor¬
nikowa /16/, na której po zamontowaniu łóżka
leży wkład /17/. Konstrukcja noéna /11/ boków
/9 i 10/ jest dodatkowo skręcona z konstruk¬
cję nośne /2/ szczytów /!/, za ponoć« śrub
/I8/ i nakrętek /19/. Od zewnętrznej strony
łóżka do konstrukcji nośnych /li/ boków /9 i
10/ przykręcone ea płyty osłaniające, tylna
i przednia,
/4 zastrzeżenia/

(75) Mikucki Dan. Łódź

4(51) A47C

Ul (20 78333

UIC2I) 78139

(22) 86 09 05

(54) Przyrząd do mycia podłóg
(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadrienia op¬
racowania wygodnego w użytkowaniu przyrzędu
do mycia podłóg.
Przyrząd według wzoru złożony ze zbior¬
nika i osadzonej na nim wyżymaczki, charakte¬
ryzuje się tym, że wyżymaczka ma wałek stały
/4/, zamocowany na obrzeżu zbiornika /I/ i
wałek odchylný /5/, umieszczony między końcami
dźwigni /6/, która ma kształt pałęka i jest
przytwierdzona z dwóch stron zbiornika / I /
oraz zaopatrzona w sprężynę naciągowe / 7 / . Na
końcu wałka stałego / 4 / znajduje się przesuw¬
ny zderzak /8/ służęcy do ustalania wielkości
ezczeliny między wałkami wyżymaczki.
/I zastrzeżenie/

(22) 86 10 06

(71) Fabryka Pomocy Naukowych, Koszalin
(72) Pruska Krystyna, Cempel Kazimierz,
Grzyb Stanisław, Konieczny Zenon,
Leénicki Stanisław, Ostrowski Adam,
Pruski Krzysztof, Wojciechowski
Stanisław, Zielecki Mieczysław
(54) Pojemnik na pościel
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania pojemnika na pościel stanowiącego
wyposażenie łóżek lub tapczanów nie posiada¬
jących skrzyni do chowania pościeli.
Pojemnik składa się z dwóch boków /I/ połęczonych płytę tylne / 2 / i płytę czołowe /3/,
do których zamocowane jest dno /4/ wyposażone
■ cztery meblowe rolki jezdne /5/. Od góry po¬
jemnik zamknięty jest płytę etałę /6/ oraz

- 4(51) A47L

Ul(21) 78522

(22) 86 10 30

(71) Wrocławska Fabryka Maszyn i Urządzeń
Przemysłu Spożywczego "Spomasz", Wrocław
(72) Pokorski Zbigniew, Brzeski Wiesław,
Chudziak Zbigniew, Mania Tadeusz,
Domagała Krzysztof
(54) Wyparzacz elektryczny
(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie op¬
racowania wypar2acza elektrycznego o większej
trwałości.
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Wyparzacz charakteryzują sie ty», łe
zbiornik / 3 / aa kształt prostopadłościanu i
Jest wyposażony w hydroatat /19/ połączony
z króćce« /20/ zbiornika 3 za poaoca węża
/21/ oraz aa termostat /22/ z czujnikiea
temperatury /23/ sterującymi praca heraetycznych grzałek /IS/ zanurzonych w wodzie i za¬
mocowanych równolegle w niewielkiej odległoóci nad dnea zbiornika /3/.
/2 zastrzeżenia/

¥

r

i

¥

Fig
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4(5l),B058

Ul (21) 76759

C22J 86 03 05

(75) Kadela CJózef. Kraków
(54) Uniwersalny pistolet natryskowy
(57) w"zór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania konstrukcji uniwersalnego pisto-

letu natryskowego do konserwacji aaszyn i
urządzeń środkami o różnych współczynnikach
gęstoóci.
Uniwersalny pistolet natryskowy, przys¬
tosowany do współpracy ze sprężarkę ma wymien¬
na rurki ssanne /14/ połączone kolejno z ru¬
ra /13/ powietrzne i rura /4/ przewodowe za
poMoca głowicy /li/, przy czym rura /13/ po¬
wietrzna i rura / 4 / przewodowa zakończone sa
wspólnie regulacyjny» naparstkiem /6/, wewnętrz którego usytuowana jest rozpylajęoa dy¬
sza /5/.
/2 zastrzeżenia/

4(51) B05B
A47K
, A61H

Ul (21) 77338

C22? 86 05 16

C75) Sobczyk Oerzy, Warszawa: Zaakowaki
Franciszek, Pruszków
154) Głowica urządzenia natryskowego
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest głowica
urządzenia natryskowego pozwalająca uzyskać
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różne strualenie wypływu wody. Głowica aa
kształt bryły składającej się ze stożkowego
korpusu /I/ połączonego z obrotowy« pierście¬
nie« nastawczy« / 2 / oraz poprzez pierścień z
podzlałkę rodzaju strumieni /3/, o powierzchni
walcowej i dwóch powierzchniach stożkowych,
z oprawę /4/. Oprawa stożkowa / 4 / połączona
jest ze stożkową maskownicą /5/, w której
osadzone jest sitko /6/.
/3 zastrzeżenia/

63

Przyrząd do montażu rusztowin tarczowych
składa się z dwu obrotowych wsporników /!/,
umocowanych na mimoórodowych wałach / 2 / z
dźwigniami /3/. blokadą /4/ i zatyczkami /5/
oraz z belki órodkowej /6/ i ruchomego spraw¬
dzianu z dźwignią /8/.
/I zastrzeżenie/

4(51) 808B

U1C2D 78470

C22) 86 10 22

(711 Fabryka Łożysk Tocznych, Kraśnik
(72) Owornicki Wiesław, Romanczuk Stanisław
(54) Urządzenie do mycia drobnych części
metalowych, zwłaszcza nitów do aczenia
półkoszy łożysk tocznych

4(51) B07B

Ul (21) 78645

f22) 86 11 11

(71) Biuro Projektów Przemysłu
Koksochenicznego "Koksoprojekt", Zabrze
(72) Dziembała Henryk, Kiek Dan, Pruchnicki
.Leopold

(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowa¬
nia urządzenia, zapewniającego dokładne mycie
1 suszenie drobnych części metalowych.
Urządzenie ma obudowę metalową /I/ z
umieszczonym wewnątrz mechanizmem bębnowym
mającym obrotowy bęben /5/ osadzony na wałku /6/
za pomocą uchwytu rozprężnego / 7 / , napędzany
motoreduktorem /8/, przy czym wałek /6/ Jest
osadzony we wsporniku /12/ mającym dwie pary
rolek /13/ umieszczonych w prowadnicach /14/,
które umożliwiają za pomocą dźwigni /15/ zmia¬
nę położenia bębna /5/ z pozycji myjącej do
pozycji suszącej. Wanna /2/, na dnie której
umieszczony jest przetwornik ultradźwiękowy
/17/, zasilany z generátore /18/, ma zawory
/Z, 4/, pompę /9/ i filtr cieczy myjącej /10/,
zaś w bocznej ścianie obudowy /!/ nad wanną / 2 /
jest umieszczony wentylator suszgcy /lh/.
/2 zastrzeżenia/

(54) Przyrząd do montażu rusztowin tarczowych
i kontroli ich rozstawu
"~
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op¬
racowania przyrządu umożliwiającego montaż
rueztowin tarczowych przesienaczy z zapewnie¬
niem ich «yaeganego rozstawu.

4(51) BO8B

U K 2 1 ) 78655

C22) 86 11 14

(71) Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego
"POLAR". Wrocław
C72) Cichon Bogdan
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(54) Urządzenie do czyszczenia powierzchni
wewnętrznych, zwłaszcza części dennej
tulei jednostronnie zamkniętej
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowa¬
nia skutecznego i trrałego w eksploatacji
urządzenia do czyszczenia powierzchni wewnęt¬
rznych zwłaszcza części dennej tulei Jedno¬
stronnie zamkniętej.
Urzędzenie charakteryzuje sie tym, že
do wymiennej końcówki / 2 / umocowany Jest z
Jednej strony pęk drutów / 3 / tworzących
szczotkę, a z drugiej strony wkręcany Jret
trzpień /!/. Trzpień / I / 1 końcówka wymienna
/ 2 / umieszczone sę wewnętrz tulei /4/, która
w swej tylnej części zamknięta Jest wkładka
/5/. W nagwintowany otwór we wkładce /5/ wkrę¬
cony Jest trzpień /I/ co umożliwia regulowa¬
nie długości osłony pęku drutów przez tuleje
/4/.
/3 zastrzeżenia/

4(51) B210

U K 2 1 ) 78517

(22? 86 10 29

(71) Fabryka Samochodów Kałolltrazowych . -P0LM0", Bielsko-Biała
(.72) Kamrowski Dózef, Mączka Michał, Skubią
Oan
(54) Taśma z wykrotem wyjściowym, zwłaszcza
do głębokich wytłoczek garnkowych

t

(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie op¬
racowania konstrukcji taśmy z wykrojem wyjś-

4(51) B088

Ul<21> 78708

(22) 86 11 20

(71) Biuro Projektów Kolejowych PKP, Kraków
(72) Hojde Leszek, Wator Ada»
(54) Szczotka do mechanicznego mycia
wagonów
(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie zapro¬
jektowania szczotki z elastycznym zawiesze¬
niem wału szczotkowego, co w praktyce eksplo¬
atacyjnej zabezpiecza przed uszkodzeniami
szczotki od przypadkowo wystających części
wagonu, na przykład otwartych drzwi.
Istota rozwięzania polega r\t tym, że
szczotka ma Jeden wał /&/ szczotkowy osadzony
w ramieniu / V szczotki, do którego przez
lin« 1 dźwignię zawieszone sę krezki, których
mass stanowi przsciwwagę mechanizmu docisku
wału /fl/ szczotkowego do pudła wagonu.
/I zastrzeżenie/
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ciowy» n postaci krezka dla głębokich wytłoczek garnkowych pozwalającej na uzyskanie
zmniejszonych naddatków na krawędziach i tym
samy* uzyskanie oszczędności materiału.
W taśmie z wykrojeni wyjściowym w postaci
krążka szerokość /5/ taśmy /2/ oraz skok / 4 /
wykroju /I/ wyjściowego są nieco mniejsze od
średnicy /3/ wykroju /I/ wyjściowego, który
rozmieszczony jest symetrycznie względem osi
/6/ taśmy /2/.
/i zastrzeżenie/

4(51) B23B

U1T21) 78437
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/li/ korpusu /I/, zamkniętego obustronnie
pokrywami /2 i 3/. Korpus /I/ z Jednej strony
poprzez obudowę /4/ przekładni mechanicznej
połęczony jest z uchwytem wiertła /9/, a z
drugiej strony poprzez pokrywę /3/ z osłonę
/10/ wentylatora. Wiertarka ma dzielone ręko¬
jeść przytwierdzone do zewnętrznej powierzchni
korpusu /!/.
/2 zastrzeżenia/

(22) 86 10 17

(71) Dąbrowska Fabryka Obrabiarek "PONARDEFUM", Dąbrowa Górnicze
(72) Kopeć Bonifacy, Skowron Stanisław,
Bałdys Zbigniew, Lasota Ryszard,
Baranski Adam, Lisowski Maciej, Bargieł
Ludwik, Zajęć Włodzimierz
(54) Uchwyt szybkozmienny do oprawki
narzędziowej
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op¬
racowanie prostej konstrukcji uchwytu do op¬
rawki narzędziowej, która umożliwiałaby szyb¬
kie przezbrojenie obrabiarki.
Uchwyt charakteryzuje się tym, że składa
się z obsady /I/ i narzędziowej oprawki / 2 /
z cylindrycznym chwytem /3/ osadzonym w. tej
obsadzie /I/. Chwyt /3/ zablokowany jest dwu¬
dzielna tuleję /5/ za pomocą śruby /6/. Obsa¬
da /I/-ma wyfróżowane kształtowe gniazdo / 7 /
do zamocowania jej na teowej końcówce /&/.
W górnej części obsady /I/ sa. wykonane wręby
kłowe ./9/ rozmieszczone co 90°.
/I zastrzeżenie/

AA

4(51) B23K

Ul (21) 78648

(22) 86 11 13

(71) Stocznia Szczecińska im. Adolfa
Warskiego, Szczecin
(72) MątwieJ Marian, Ciuksza Bronisław,
Suchowski Ryszard
(54) Przyrząd do termicznego prostowania
metalowych konstrukcji spawanych.
zwłaszcza cienkościennych
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op¬
racowania skutecznej w działaniu konstrukcji
przyrzędu do termicznego prostowania metalo¬
wych konscrukcji spawanych zwłaszcza cienko¬
ściennych.
Przyrzęd według wzoru użytkowego charak¬
teryzuje się tym, że ma chłodzęcę głowicę po¬
łę czons rozłącznie z rurowym przewodem /19/
acetylenowego palnika, przy czym chłodząca
głowica ma kolektor / 2 / z dyszami / 3 / i jest
połączona z przewodem zasilajęcym /I/. Dysze
/3/ zawierają otwory o osiach symetrii przeci-

Figi
4(51) B23B

F/g3
Ul (21) 78869

(22) 86 12 09

(71) Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych
im. Generała Karola áwierczewskiego.
Katowice
(72) Opałka Gustaw, Wasyłeczko Zenon,
Leszczyk Andrzej, Bocionek Karol
(54) Ręczna wiertarka elektryczna
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest ręcz¬
na wiertarka elektryczna przeznaczona głów¬
nie do pracy w podziemiach kopalń węgla ka¬
miennego.
Wiertarka ma dzielone obudów« nieiskrzęca., składające się z osłaniającego silnik
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najscych się pod kątera 15° i 30°. Kolektor
/ 2 / ma zamocowane rozłącznie ramiona / 4 / , na
których sa osadzone obrotowo koła jezdne / 5 / .
Z przewodem zasilającym / I / jest połączony,
króciec / 6 / , przy pomocy nagwintowanego złęcza / 7 / zawierającego wymienna dyszę.
•
/3 zastrzeżenia/

4(51) B24B

(22) 86 07 31

Ulť2l) 77894

(71) 2akłady Mechaniczne PZL-Wola im.M. Nowotki
Warszawa Oddział w Siedlcach, Siedlce
(72) Nowicki Tadeusz, Kamecki Piotr
(54) Przyrząd do mocowania odcinków prętów
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji przyrządu umożliwiającego jedno¬
czesne szlifowanie obustronne dużej ilości
czół odcinków prętów jednakowej długości.
Przyrząd do mocowania odcinków prętów
w celu szlifowania ich czół, majęcy konstruk¬
cję ramową i zacisk śrubowy i współpracujący
z płaskim stołem szlifierki / S / , według wzoru
charakteryzuje się tym, że ma wywienne pod¬
kładki / 4 / o różnych grubościach / 7 / .
..
. •
/I zastrzeżenie/

4(51) B24B

Ul (21) 78515

4(51) B240

Nr 23 /36O/ 1987

Ul (21) 78608

(22) 86 11 UD

(71) Zakłady Urzędzeń Chemicznych "Meteichem",
Toruń
(72ł Wiśniewski Stanisław
Í54) Tarcza z podatnymi elementami ciernymi
(.57.) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op¬
racowania prostej konstrukcji tarczy umożli¬
wia jęcej szlifowanie lub polerowanie różnie
ukształtowanych powierzchni ż różnych materia¬
łów za pomocą wymiennych wkładów materiału .
ściernego na podłożu płóciennym.
Tarcza z podatnymi elementami ciernymi
zawierajęca nawleczona na trzpień z gwintowa¬
ne końcówka piastę z poosiowymi szczelinami
na obwodzie, w których umieszczone sa. wymienne
wkłady materiału ściernego, charakteryzuje tlą
tym, że piasta / I / na obustronnie zamknięta
obrzeża, a wymienne wkłady materiału ścierne¬
go / 3 / zaciśnięte sę pomiędzy ustalona na
trzpieniu / 4 / podkładką / 5 / i nakładkę / ? /
dociskana nakrętkę / 8 / umieszczone na <ju»in- .
towanej końcówce trzpienia / 4 / .
'
/4 zastrzeżenia/

(22) 86 10 29

8 2 ?>P

(71) Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
"PZL-Gorzycti", Górzyce k. Sandomierza
(72) Cyechowski Kazimierz, Bułat Adam

(54) Głowica dogniatajca do równoczesnej
obróbki dwóch powierzchni stożkowych
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
umożliwieniu wykonania w jednej operacji
jednym narzędziem dwóch powierzchni stożko¬
wych odwrotnie względem siebie pochylonych.
Głowica ma sprężyn«? /15/ osadzona na
trzpieniu / I / pomiędzy pokrywa /I3/ koszyka
/10/ a nakrętka ograniczającą / 4 / pierwsze¬
go bieżnika / 2 / oraz rolki stożkowfe /li, 12/
o tworzących na zewnątrz głowicy odwrotnie
względom siebie pochylonych pod kętami
odpowiadającymi katom wykonywanych powierz¬
chni stoŁkowycn.
/2 zastrzeżenia/

? 1 il//

/./..Ml

6

5

i2

i

7

4(51) B25B

(22> 86 10 22

Ul (21) 70471

(71) Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego
"PIŁA", Piła
(72) Leszko Wojciech
(54) Klucz nasadkowy

'■■■'.'■

(57) W^ór rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji klucza nasadkowego ułatwiającego
montaż i.demontaż śrub i nakrętek w miejscach
trudnodostępnych.
'
.
.
4

7

5
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Klucz mü nasadkę / I / zaopatrzone z jed¬
nej strony w część roboczą / 2 / będąca odwzo¬
rowaniem powierzchni śruby lub nakrętki, a
z drugiej strony, wewnątrz, no cręść waleowg
/ 3 / , «i której umieszczony Jest pierścień / 4 / ,
w którego wnętrzu osadzona jest kulista część
korpusu /5/. Kulista cz^sć korpusu / 5 / zł^c:ufi,i jesr obrotowo z pierścienia«! /«ł/ na
trzpieniu /b/, a pierócioń / 4 / u*ocov»*~»r>y jest
obrutorto * nasadce / I / za pomocy owjrzni «aiCúwych / 7 / . Korpus /i?/ jast saopat r*ohy w
ocwúr roboczy /O/, byd^cy otiwzorurtura<-.* końcenki roboczej klucza pneumatycznego.
.
.
/2 zastrzeżenia/

AC51) B25B
B23H

Ut(21) 78501

(2V 66 10 27

(71) Fabryka Pomocy Naukowych,
(72) Majewski Jacek
(54) Uchwyt

mocujący

Poznań

.

zwłaszcza do elektronarzędzi-

(57j Wzńr rozwiązuje zagadnienie opracowania
konatrukcji uchwytu zapovüniaj^cej ntûbilne
Ztitaocüwaniä elotvťrcnjtr/y-dzic do podłoża w
przestrzeni w różnych ptrłQ2«»nif>cn przód atoł t i « , v*- płaazczyiłłie do uiafjo prostopadłej i
nad stołu», w płaszczyźnie du nieyo ró^úolořgUchwyt składa tsię z dwóch czyści / I i 2 / ,
z czego cz^eć / I / stanowi ácisk árubowy /'S/,
n ktôreyu obejBie / 4 / znojdujg się dwa gniaz¬
da /5 i C/. W jednym z gniazd /5 i ß/ osadzo¬
ny jest koniec wspornika /O/ o kształcia czo¬
pa / 9 / . Wapornik / 8 / «raz z czopem / 9 / i
gniazdem / 1 0 / mocujQcyíB elektronarztídzio sta¬
nowi czv'^c / 2 / uchwytu ütocuj^cego.
/ 2 zastrzeżenia/

8

4(51) B26B

.

78834

(22) 66 12 05

(30) 86 06 08 - Międzynarodowe Targi Poznańskie
(.71) Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego
"Predoffl-Zelmer", Rzeszów
Marchlik Zygmunt, Chmiel Zdzisław
!..".
(54,) Urządzenie do krojenia pieczywa, wędlin
i serów
(57^ Urządzenie na wykonane w krótszym boku
stolika /I/ wnękę z przewężeniem na przewód
przyłęczeniowy. W środkowej części stolika
■/!/ Jest wykonana wnęka z półkami na prze¬
suwna tackę / 4 / na krojone produkty.
/I zastrzeżenie/

4<51>

79615

122) 86 11 12

{71) D o l n o ś l ą s k i e Zavlady Wyr.vórcze M&äzyci
E l e k t r y c z n y c h "DwLHćł-- im. V. użj,arżyrt«
s k i e g o , vVroclai*
(72) Zych ű u l i u o
.
^
g_ ^ o f
wykrawania
a ch. u i c qurvc) Wy c h lał i-. -.: /. y'n e 1 è k 11 y c z r < ých
Í57JI Wzór użytkowy r o z w i b r u j e z a g a d n i e n i e op¬
racowania k o n s t r u k c j i auconiytycirníigo u r z ą d z ę *
nia ;Taprńń-ia;|ijCcgo ekonomiczno wykrawanie
b l a c h oiocu.toAych t y p u " T " ttus^yn e l e k t r y c z ¬
n y c h , nadbjśicego s i ę op zamontowołiia na p r a ¬
s a c h , uaoźljt*viajś«cogo wykrawanie z raśmy., Z8o p a t r z o n o g o w z e u p a ł y do p ł y n n e g o o d b i o r u i
l
g
y j y H
Urządzenie ma 'dwa stemple kgztaltow«; i ■
8teiopłjl rozdziełojaCy /IO/ wraz z odpowiada¬
jąca im matrycy /?/. do kfóroj jest przyt¬
wierdzona rozłączni© oporowo-prowedzęca list¬
wa, mechoniz» do samoczynnego zrzucenia wyk¬
rojonych bloch, zestawiony 2 zrzutnika / ? / ,
sprężyny / 3 / ogruniczajacaj. skok zrzutnika / 2 /
i sworznia /5/ przymocowanego do znanej pły¬
ty głowicowej /6/ oraz segregatory: dolny /ł3/
i górny /14/ do odbioru i pakietowania blach.
Stemple kształtowe oraz stempel rozdzielający
ea zaopatrzone w krawędzie trrace i opo->
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rowo-prowadzęce, kompensujące siły poziome
powstające w procesie wykrawania, a sworżeń
/5/ Jest zaopatrzony na części cylindrycznej
w mimoérodowy, kształtowy rowek.
/3 zastrzeżenia/

4(51) B260

Ul (21) 78652

(22) 86 11 12

(71) Zakład Doświadczalny przy Wytwórni
Filtrów "PZL-Sędzlszów", Sędziszów
Małopolski
■-•
. '
(12) Orozd Adam
\
v '
/
(54) Głowica do obcinania i zaciskania
listwy metalowej na elemencie filtracyj¬
nym
(57) Wzór rozwięzuje zagadnienie opracowania
konstrukcji głowicy nie wymagającej stosowa¬
nie rozbudowanych podajników.
Głowica na zaciskające, szczęki ruchome
/ 3 / i /6/, siłownik / 7 / , kolumny, prowadnice
/ 2 / , układ dźwigniowy / 5 / , mimoéród / 4 / oraz
nóż obcinający ze szczelinę tna.ce w kształ¬
cie litery "V".
/I zastrzeżenie/

4(51) B26O

U1C21) 78664

Nr 20 /36Ö/ 1987

cięcia sworzni érub, nadającego się do sto¬
sowania przy demontażu konstrukcji metalowych,
łatwego w obsłudze i zapewniającego duże szyb¬
kość cięcia.
Przyrząd ma korpus siłownika hydraulicz¬
nego /I/, w którym porusza się ramię siłownika
hydraulicznego / 2 / zakończone głowicą /3/.
Do głowicy / 3 / przymocowany jest nóż tnący
/ 4 / , korzystnie za pomocą śrub mocujących /5/.
U podstawy korpusu siłownika hydraulicznego
/!/ znajduje się stopa oporowa /6/.
/I zastrzeżenie/

4 (51? B29C

UK2D

78467

(22) 86 10 21

(71) Ośrodek Badawczó-Rozwojowy Maszyn i
Urządzeń Chemicznych "Metelchem", Toruń
;
(72) Subotowlcz Bronisław, Wierzbowski
. Stanisław
•
. .
(54) Wytłaczarka wieloślimakowa
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienia op¬
racowania prostej i zwartej konstrukcji zęba¬
tej przekładni redukcyjnej wytłaczarki wielośli«akowej, przeznaczonej w szczególności do
przetwórstwa tworzyw sztucznych.
W wytłaczarce według wzoru przekładnia
redukcyjna ma postać trzystopniowej przekład¬
ni zębatej, której trzeci stopień tworzy para
kół zębatych w układzie daszkowym. Koło wolnobieżne tej pary złożone jest z dwóch wieńców
/12/ zębatych z zębami śrubowymi umocowanymi
do ułożyskowanej w obudowie / 3 / piasty /14/
połączonej wpustem /15/ z wałkiem /16/ wejś¬
ciowym przekładni /17/ rozdzielczej. Koło
szybkobieżne wykonane jest w postaci zębnika
/,,/ o zębach śrubowych wykonanego na ułożyskowanym w obudowie / 3 / wałku / 8 / oraz osadzo¬
nego na tym wałku, za pomocą wpustu /10/ wień¬
ca /li/ zębatego p zębach śrubowych.
/2 zastrzeżenia/

C22) 86 11 14

(71) Katowickie Gwarectwo Węglowe Kopalnia
Węgla Kamiennego "Staszic", Katowice
(72) Gorzkowski Adam, Junger Eugeniusz.
Mańka Henryk
(54) Przyrząd do ciecia sworzni 1 érub
(57J Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowani« prostej konstrukcji przyrządu do

IŁ

J2_ J6

4 (.51,) B308
Ul (21) 78094
(22) 86 08 25
C71) Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji
Zakład Usług Technicznych, Koszalin;
....
Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza
"Prasa-Książke-Ruch" Zakład Produkcji Ram,
Chojnice

Nr 20 /360/ 1987
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(72) Owczarek Zbigniew, Wolski Henryk,
Słotwlriski Bogdan, Wieczorek Jerzy,
Lubińeki Wiktor, 81iwiński Oanuez
(54) Zespół suwaka i stempla prasującego
zwłaszcza w prasach brykietulecych .
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op¬
racowania zespołu suwaka i etemple prasujące¬
go o przedłużonej trwałości i łatwiejszy«
■ontażu oraz o zmniejszonych kosztach wyko¬
nania.
Zespół według wzoru użytkowego charak¬
teryzuje si« tym, że suwak / 2 / wsparty Jest
częścią /9/ na podporze / 8 / i suwliwie usy¬
tuowany w korpusie prasy za pośrednictwo»
tulel ślizgowej / 4 / , wyposażonej w wkładka
tulejowa / 3 / o dowolny» kształcie. Podpora
/&/ wyposażona jest w listwę ślizgowa /6/ o
dowolny« kształcie, zaś na części /9/ suwaka
/ 2 / usytuowana jest nakładka ślizgowa / 5 /
również o dowolnym kształcie.
/3 zastrzeżenia/

4(51) B6OR

Ul (21) 78067

4(51) B60R

Ul(21) 78480

(22) 86 10 23

(71) Robotnicza Spółdzielnia Pracy "Tryb",
Bydgoszcz
(72) Zamiatowaki Stanisław, Połómski Alfons,
(54) Pas bezpieczeństwa do montowania na
tylnych siedzeniach w samochodzie"
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienia op¬
racowania samochodowego pasa bezpieczeństwa
nadającego sis do montowania na tylnych sie¬
dzeniach w samochodzie osobowym.
Pas według wzoru charakteryzuje sif ty«,
że zaczep / 5 / zamka / I / usytuowany jest w row»
ku ustalającym / 4 / i połączony jest elementem
elastycznym / 6 / z uchwytem dolnym / 7 / . Pas wed¬
ług wzoru nadaje się do stosowania we wszyst¬
kich typach samochodów osobowych.
/I zastrzeżenie/

Ł22) 86 08 22

(71) Ośrodek Doradztwa Technicznego "ZORPOT",
Warszawa
(72) Królikowski Henryk
(54) Uniwersalny bagażnik samochodowy
(.57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie, op¬
racowania łatwego w montażu i demontażu uni¬
wersalnego bagażnika samochodowego,.zwłaszcza
do przewozu łodzi.
Bagażnik według wzoru zawierający pop¬
rzeczkę przytwierdzone do rynienek dachowych
charakteryzuje się tym, że do wspornika haka
holowniczego przytwierdzona jest tuleja, w
której osadzona jest. rura /&/ z obrotowe tu1»J« /9/< majacę jarzmo /10/ połączone ob¬
rotowo za pomocą trzpienia /12/ z dwoma śru¬
bowymi ściskami /li/.
/I zastrzeżenie/
4(51) 862D

Ul (21) 77792

(22? 86 07 14

(71) "Agromet-Infoma" Fabryka Maszyn
Rolniczych, Inowrocław
(72) Kończal Zbigniew
(54) Podwozie pojazdu gospodarczego
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra¬
cowania konstrukcji pojazdu gospodarczego do
wykonywania óżnorodnych prac transportowotechnologicznych w gospodarstwach rolnych i
ogrodniczych.
Podwozie zbudowane jest w formie platfor¬
my, wykonanej z kształtowników cienkościennych
a przekroju ceownika, na której za pomocą
azybko-łaczy mocuje się takie urządzania Jaki
skrzynię ładunkowa, cysternę do płynów, mleezalnik pasz lub opryskiwacz ltp, przy czym
w podwoziu wbudowany jest silnik wysokoprężny
/I/ czterosuwowy, małej mocy. Napęd przenoszo¬
ny jest w sposób blokowy od silnika /I/ poprzez
sprzęgło tarczowe suche do przekładni reduk¬
cyjnej / 2 / i przez skrzynkę biegów / 3 / do _
skrzynki rozdzielczej / 8 / . Dalej napęd jest
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przenoszony wsiani napędowymi: przednim na
oá przednie i tylny« /5/na oś tylne, przy
czy« z przekładni redukcyjnej / 2 / może być
napędzana przystawka / 4 / odbioru mocy lub
pompa hydrauliczna.
/I zastrzeżenie/

Nr 20 /360/ 1987

Pojemnik składa «i; z częeci cylindrycz¬
nej /!/ ograniczonej na końcach wieczkiem
/ 2 / oraz denkiem / 3 / i zamocowany Jest na wie¬
szaku z górnym i dolnym uchwytem, zainstalo¬
wanym na zewnętrznej ścianie nadbudówki.
.
Wieczko / 2 / i denko / 3 / maję przelotowe,
współosiowa otwory, przez które przeprowadzo¬
ny jest podłużny element ścia.gajgcy /5/, przechodzęcy przez wnętrze części cylindrycznej
pojemnika, ź końcami wystającymi na zewnętrz,
przy czym dolny koniec elementu /5/ osadzony jest swobodnie w otworze dolnego uchwytu, a
górny zamocowany jest w szczelinowym wycięciu
górnego uchwytu 1 dokręcony od góry nakrętkę
motylkowe / 7 / .
/I zastrzeżenie/

4(51) B65D

4(51) B650

Ul (21) 78454

(22). 86 10 10

(7i; Polska Żegluga Morska, Szczecin
(72) Dąbek Andrzej, Zalewaki Wiesław,
Pasternak
Ryszard

..

(54) Pojemnik na plany obrony przeciwpożaro¬
wej dla statków
(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie op¬
racowania konstrukcji pojemnika na plany obro¬
ny przeciwpożarowej dla statków, umożliwia¬
jącej łatwe i 'szybkie zdejmowanie tego pojem¬
nika z wieszaka.

;:

"■

'■"'

'

'

O Z I A Ł

Ul(21) 76841

(22> 86 03 19

(71) Zakłady Chemiczne "URANIUM", Międzywojewódzka Spółdzielnia Pracy, Łódź
(72) Horbaczewskl Kryspin. Kuźma Danina,
Gkowrońska Helena, Czekierda 3onusz,
Rusołowski Ryszard

■

(54) Kapslokorek do butelek winiarskich
(57) Wzór użytkowy rozwiązuj» zagadnienie op¬
racowania kapslokork-a umożliwiającego szczel-*
ne, automatyczne zamykanie.butelek winiar¬
skich.
Kapslokorek składa się z kapsla /I/ i
korka / 2 / w postaci cylindra zamkniętego z
jednej strony. Na ścianach / 3 / i / 4 / kapsla
/I/, od wewnętrznej strony, jest usytuowany
garb / 6 / w kształcie trójkąta prostokątnego.
Korek / 2 / ma na zewnętrznej stronie ściany /!/
równomiernie rozmieszczone trzy garby / 8 , 9,
10/ o różnych wielkościach, w kształcie trój¬
ka, tów równobocznych.
/I zastrzeżenie/

E--.
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-
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:
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4(51)

E02F

Ul (21) 78733

(22) 86 11 25

(71) Biuro Projektowo-Konstrukcyjne
Mechanizacji Budownictwa "ZREMÜ",
Warszawa
172) Glinka Ryszard, Wróblewski Jerzy,
Sierżant Roman

(54) Urządzenie do prac koparkowych,
wiertniczych i kosiarkowych w
kolejnictwie

...

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
skonstruowania urządzenia jezdnego, szynowego,
wykonującego, w zależności od potrzeby, prace
koperkowe, wiertnicze i kosierkowe na tere-

Nr 20 /3oÜ/ 19ö7

■

UIULLTYN

Mácu przyiorowych. Urządzenie według wzoru
użytkowego stanowi pojazd /I/ szynowy wyposa¬
żony w łożysko / 2 / wieńcowe, na którym jest
zbudowana rana /3/ w czołowej części zaopat¬
rzona w poziomie prowadnice, uo prowadnic tych
jest mocowany przestawnie wieszak /£»/, do któ¬
rego za pomocy mocnanizrau /(■/ obrotu jest
zamocowany przegubowo wysięgnik, /7/, zaopat¬
rzony w przeguoowo mocowane do niego ramię
/ 8 / . Wolny koniec tego ramienia / 8 / jest
przystosowany do instalowania, w należności
od potrzeby. Łyżki / 9 / koparkowej, głowicy .
wiortnxcy do otworów w gruncie lub głowicy
kosiarki rotacyjnej.
/* zastrzeżenia/

71
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dzy nimi «ieéci się czyść toczna wózka /3/,
którego kółka /\J są zamknięte w profilu
prowadnic / 2 / . Na wózku /3/ przymocowane sa
rury przewodowe /5/ opaskami /6/.
/2 zastrzeżenia/

4(51) E069
F24F

U1121Î 70568

(22) 36 11 O5

(71) Zakłady Okrętowych Urzędzeń Chłodniczych
i Klimatyzacyjnych "Klimor", Gdynia
(72) Ciemny Henryk, Bukowaki Roman, Sztuk
. Sławomir, Huk Dymitr, Kołakowski.Feliks
(54) Krata węntylacyina wyciągowa i nawiewna
(57) Wzór rozwięzuje zagadnienie opracowania
prostej i łatwej w montażu konstrukcji kraty.
Kratka wentylacyjna na kierownice /3/,
które w przekroju naja kształt łezki i sę wy-,
konané z wyprofilowanej blachy stalowej.
Wewnątrz kierownic uoieszczone sa nity / 5 / do
jednostronnego nitowania, nocujące kierownice
/ 3 / w poprzecznej ramce /!/. /I zastrzeżenie/

■u.

E02P

Ul (21) 77599

Í22) 86 06 18

(75) Michalczyk Michał, Jastrzębie.
Deręgowski Władysław, Żory
Przyrząd do przemieszczania przewodów.
zwłaszcza kanaližacy.inyeh w rurach
płaszczowych
••
;
(57; Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji przyrządu zapewniającego zacho¬
wanie właściwego spadku i oaiowoscl przewodu
po obetonowaniu.
Przyrząd do przemieszczania przewodów,
zwłaszcza rur kanalizacyjnych wewnątrz rur
płaszczowych przeci3ków lub przewiertów, przy
wykonywaniu sieci kanalizacyjnych netoda
bezprzekopowi?, zbudowany jest z prowadnicy .
i wózka, którego kółka zakotwione.aę w profi¬
lu prowadnicy w ten sposób, ze wozak może wy¬
konywać ruchy wzdłuż osi przewodu. Do rury
płaszczowej / I / przymocowana sa prowadnice
/2/ z kształtowników w ten sposób, że pomię¬

4(51) E21C

Ul (21) 78650

(22) 86 11 12

(71) Instytut Budownictwa. Mechanizacji i
Elektryfikacji Kolnictwa, Warszawa ■ '
(72) Taraban Andrzej, Farańczuk Roman
-

•

(54> Urządzenie do wiercenia otworów w gruncie
(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie op¬
racowania konstrukcji przewoźnego urządzenia .
do wiercenia w grunciu otworów o niewialkich
średnicach, służących do posadowienia funda- ■
mentów palowych, zwłaszcza pod silosy wieżowe
i lekkie budynki inwentarskie. Urządzenie skła¬
da siv z ramy umieszczonej na kołach jezdnych
/?./, do której sę przytwierdzone pionowe pro¬
wadnice /3/. W prowadnicach / 3 / jeat zamocowa¬
ny przesuwnie wózek / 4 / wraz z motoreduktorem
/5/ i trzpieniem / 7 / zakończonym éwidrew /&/,
przy czym trzpień / 7 / jeat połączony z «otoreduktorem / 5 / za pomocy przeciążeniowego sprzęg¬
łu /(>/.
/2 zastrzeżenia/

13ÎULEÎYN UKZÇDÙ PATENTOWEGO

Nr 20 7 3 6 0 / 1987

Odeskowanie składające się z ram poleczo¬
nych ze soba na sztywno belkami wzdłużnymi
/2, 3, 4/. przy czym każda rama zbudowana jest
z elementu stropnicowego /5/ i poleczonych z.
ni« przegubami /6/ elementów ociosowych /7/»
zbudowanych z dwóch części połączonych ze
sobę strzemionami / 8 / i podnośnikami śrubowy¬
mi /9/, charakteryzuje się tym, że co najm¬
niej dwie ramy maje rozpory poprzeczne /li/ ó
zmiennej długości /I./, zamocowane za pomoce
sworzni /14/ w uchwytach /15/ elementów ocioso¬
wych / 7 / i połączone sztywnymi łęcznikami /16/
z bélkami wzdłużnymi / 3 / zamocowanymi poniżej
nich do elementów ociosowych / 7 / . Bezpośred¬
nio przy skrajnych ramach odeskowanie wyposa¬
żone jest w belki poprzeczne /IS/ o regulo¬
wanej długości /lp/ zamocowane rozłęcznie za
pomoce sworzni /2T/ w uchwytach /22/ dolnych
belek wzdłużnych /4/„ Belki poprzeczne /18/
wyposażone sa w koła jezdne, zamocowane do
nich przesuwnie za pomoce strzemion, przy czym
te koła jezdne maja regulowane poprzez podnoś¬
niki śrubowe /28/ wysokość położenia względem
belki poprzecznej /18/.
/3 zastrzeżenia/

4(51) E21U
4(51)

fc21D

Ul (21) 78410

(22) 86 10 \A

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "Brzeszcze",
Brzeszcze
(72) Kułach Stanisław, Granat Robert, Zaor
Bogdan, Benio Stanisław, Rue Jerzy,
Pabian Marian
Í54)

Odeskowanie

przesuwne

'.

'..

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
skonstruowania prostego odeskowania przesuw¬
nego, umożliwiajęcego wykonywanie obudowy
betonowej w dużym zakresie zmian przekroju
poprzecznego' bez potrzeby stosowania dodat¬
kowych układów zasilających.

u \-~\ 1.1*.-.—j

\21_\26_k k

Ul (21) 79602

122) 87 03 05

171) Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi
Zakłady Górnicze "Sieroszewice",
Polkowice
(72) Banaś Bolesław, Jaglarz Marek, Korga
Ryszard, Kopeć Jan, Marcinkiewicz
Konstanty, Miłuch Jan, Niewójt Janusz,
06tropolski Ludwik, Pakuła Edward,
Pawełko Jarosław, Sas Franciszek, Zając
Stanisław
(54) Kotwiarka prostowodowa

■

C57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie pro¬
wadzenia kotwiowej zabudowy stropów w wyrobis¬
kach niskich oraz ograniczenia.obsługi kótwiarki do jednej osoby.
Kotwiarka prostowodowa według wzoru użyt¬
kowego ma lemiesz /9/ zamocowany na ramie /l/ f
pod wiertarkę /8/. Lemiesz /9/ uruchamiany
jest hydraulicznymi siłownikami /10/, zaé centrelizator żerdzi i efopnica /12/ stanowią
jeden zespół konstrukcyjny, osadzony w przed¬
niej części ramy /I/ na hydraulicznych siłow¬
nikach /li/. Kotwiarka ma także elektryczny,
napędowy układ / 4 / oraz hydrauliczny, sterujęcy układ, połęczone poprzez elektryczny sterow¬
niczy układ z przenośnym sterowniczym pulpitem.
/I zastrzeżenie/

Nr 20 / 3 6 O /
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DZIAŁ- F
MECHANIKA; OŚWIETLENIE ; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINEKSKA
4(51) F048

U H 2 1 ) 78653

(22)86 U 12

lib) Saj Serafin, Saj Jerzy, Lublin .
.

■

■

•

(54) Pompa próżniową

.

•

' ...

•

..

•

.

;
■

.

■

'"-'
»

-

'

V

(57) Pompa próżniowo tłokowa napędzana poprzez mmoóród sllnykie« elektryczny«, cha¬
rakteryzuje się tym, Ż U K korpusie ponpy / l / r
wewnątrz cylindra od dołu pompy, zamocowana
jest dolna płyta zaworowa / 2 / w k&ztałcae
odwróconej «łiauczki z pionowo zagięty« obrze¬
żem o średnicy zewnętrznej równej średnicy
wewnętrznej cylindra, z otworew centralnym o
mniejszej śradnicy, nad którym umieszczona
jest okrągła uszczelka / V » otoczona wsparte
na dolnej płytce zaworowej / 2 / tuleję dystan¬
sowe /&/, przy czym do uszczelki / V od góry
dotyka napięta sprężyna śrubowa, zamocowana
w otworze górnej płytki zaworowej / 4 / , o śred¬
nicy równej średnicy cylindra, dotykającej do
górnej płaszczyzny tule-i dystansowej /&/, a
ponadto cylinder od dołu zamknięty jast pok¬
rywę /5/ 1 mise*zkę /8/. W korpusie /!/ i dol¬
nej płytce / 2 / wykonany jest promieniowy otwór
zakończony od zewnętrz króćcem /!/, a w cy¬
lindrze, na tłoczysku /9/, umocowany jest
tłok składajęcy się z dwu okręgkych płytek
/1O/ obejmujęcych uszczelkę /11/, zagiçtg ku
górze i dotykające cio wewnętrznych gładzi cy¬
lindra, a na górnej płytce /1O/ umieszczona
jest okręgła uszczelka /12/. /I zastrzeżenie/

4(51) F16F

U1C21) 78606

86 .11 10

(71}/Zakład Aparatury Naukowej "UNIPAN",
Warszawa
(72J Piasecki Bogusław, Nalepa Harald
Amortyzator drgań skrętnych, zwłaszcza
układów napędowych z silnikiem skokowym
(57) Wzór rozwięzuje zagadnienie opracowania
łatwej y» wykonaniu konstrukcji amortyzatora
zapewniającego dobre izolację drgań układu
napędowego.
Amortyzator składa ^ię z dwóch rodzajów
powtarzalnych na przemian występujących, cien¬
kich segmentów pierścieniowych /I/ i / 2 / po¬
łożonych w dwóch równoległych płaszczyznach
prostopadłych do osi obrotu silnika. Segmenty
są połączone powtarzalnymi, cienkimi łączni¬
kami /3/, prostopadłymi do segmentów /!/ i /2/,
W segmentach sę wykonano otwory /4/ służęce
do zamocowania.
/3 zastrzeżenia/

4(51)

FÍ60
B26D

\JlC2i; 78459

(22) 86 10 22

I7i) Warszawska Fabryka Sprzętu Spawalniczego
"Perun", Warszawa
(.72) Borychowski Mirosław, Mądry Andrzej,
Pawłowski Paweł
(54) Hamulec trójpołoźeniowy
(57J Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostej konstrukcji hamulca o łatwej regula¬
cji docisku 3zczęk.
Hęaulec ma dwie pary szczęk /!/ i / 2 / ,
umieszczone pomiędzy równoległymi ramionami
cęxmn>ków /3/ i / 4 / . Trzpienie /5/ f na któ¬
rych osadzone sę szczęki / 2 / , stykają się z.
krzywkę / 6 / znajdujące się na końcu dźwigni
/7/.
.
/i zastrzeżenie/
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«22) 86 11 10

(71) Zakład Aparatury Naukowej "UNIPAN",
Warszawa

(12) Piesecki Bogusław, Nalepa Harald

'.'■■[■

(54) Amortyzator drgań skrętnych^ zwłaszcza
układów napędowych z silnikiem skokowym
(57; Wzór rozwiązuje zr'jadnienie opracowania
łatwej w wykonaniu konstrukcji amortyzatora
zapewniającego dobre izolację drgań układu
napędowego.
Amortyzator składa się z dwóch rodzajów
powtarzalnych, na przemian występujących,
cienkich segmentów / I / i / 2 / stanowiących
fragmenty pobocznic współosiowych walców o
osi zgodnej z osla obrotu silnika. Segmenty
/ I . 2/ sa połączone prostopadłymi do nich,
powtarzalnymi, cienkimi łącznikami / 3 / .
W segmentach /!/ i / 2 / znajduję się otwory
/ 4 / służęce do zamocowania. /3 zastrzeżenia/

4(51) F16H

U1Ł21) 78613

Nr 20 /360/ 1987

Połączenie charakteryzuje się tym, że
tuleja / I / tarczy stożkowej / 2 / osadzana na
wale / 9 / napadowym lub zdawczym, na zewnętrz
ma kształt wielokata. Na tulei / I / jest suwliwie osadzona tarcza stożkowa / 3 / z otworem
o takim samym kształcie wielokata, mająca wyk«
ładzinę tulejowę / 4 / z tworzywa sztucznego.
, .' "--' -..';■ .•■".,•-■..;../! zastrzeżenie/

4(51) F16K

Ul(2IV 78405

(22) 86 10 15

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
172Î Szejnach Wiesław, Koprzywa Janusz, Sawicki
Leszek
(54) Zawór odpowietrzający
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji zaworu umożliwiajacego jego wy¬
mianę bez naruszania pozostałych części urzą¬
dzenia.
Zawór odpowietrzający ma zawieradło w
postaci kulki / 3 / i wkrętkę / 4 / dociskające
je do gniazda, umieszczone w elemencie mocują¬
cym / 2 / wyposażonym w gwint służęcy do wkrę¬
cania w ściankę /!/ elementu odpowietrzanego.
v /I zastrzeżenia/

(22) 86 11 12

(71) Raciborska Fabryka Kotłów "RAFAKO",
Racibórz
(72) Bania Stanisław, Krupka Stanisław,
ánieja Henryk, Ekiert Tadeusz
(54) Przesuwne połączenie tarcz stożkowych,
przekładni bezetopniowej
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania odpornego na zatarcia, przesuwne¬
go połączenia tarcz stożkowych przekładni
bezstopniowej z pasem klinowym umożliwiajęcego przenoszenie dużych momentów obrotowych.

4(51) F16K

(71) Szefostwo Służby Zakwaterowania i
Budownictwa Głównego Kwatermistrzostwa
Wojska Polskiego, Warszawa
•
(72) Musiałkiewicz Stanisław, Szymczyk Krzysztof
■ ' K r z y s z t o f

•'.••-.

,
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■

.'■.:-'".'-■:.'/;

(54) Klapa bezpieczeństwa
t.57) Wzór rozwięzuje zagadnienie opracowania
prostej konstrukcji klapy bezpieczeństwa umoż-

3 2

ŁJ 5

(22) 86 10 29

U K 2 1 ) 78503

i
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Nr 20 /36O/ Î987
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llwiajacej wielokrotna zadziałanie w wypadku
zapłonu mieszaniny gazo»* w granicach koncen¬
tracji wybuchowej.
Klapa bezpieczeństwa składa się z eli¬
ptycznego króćca / I / zakończonego gumowa
uszczelka /2/.# mostka / 3 / z zamocowanym ob-,
rotowo wysięgnikiem ciężarowym /A/ i wiesza¬
ka /'I/ obciążonego siła /P/. Oo wysięgnika
Ciężarowego / 4 / przyspawana jest klapa / 5 / .
/3 zastrzeżenia/
4(51) F16K

Ul (21) 78504

75
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(22) 86 10 29

(71) Szefostwo Służby Zakwaterowania i
Budownictwa Głównego Kwatermistrzostwa
Wojska Polskiego, Warszawa
(72) Musiałkiewicz Stanisław, Szymczyk
Krzysztof

"■'■"''-■''.

(54) Zasuwa elektromagnetyczna do gazów
(57) Wzór rozwięzuje zagadnienie opracowania
prostej konstrukcji zasuwy, niezawodnej w
działaniu, zapewniającej swobodne przesyła¬
nie gazów i skuteczne odcięcie przepływu w
sytuacjach awaryjnych.
Zasuwa składa się z dzielonego korpusu
/ I / ; statywu / 2 / i luzownika / 3 / oraz osa¬
dzonej obrotowo tarczy / 6 / zakończonej ramie¬
niem / 7 / . W ramieniu / 7 / wykonany jest otwór
/ 9 / do zamocowania cięgna /IQ/ i gniazdo /&/
zaczepu zębowego / 4 / . Luzownik /Z/ poleczony
jest z zamocowanym obrotowo zaczepem zębowym
/ 4 / za pomoce cięgna / 5 / .
/2 zastrzeżenia/

4(51) F16L

Ul (21) 78406

(22) 86 10 15

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Szejnach Wiesław, Koprzywa Janusz,
Sawicki Leszek
(54) Przyłączka hydrauliczna
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op¬
racowania prostej konstrukcji przyłęczki zapewniajęcej po połączeniu z elementem hydrau¬
licznym przepustowość złącza oraz nie dopusz¬
czającej do wypływania płynu po jej rozłącze¬
niu.
Przyłęczka hydrauliczna składa się z
dwóch półzłęczy, z których każde zawiera kor¬
pus / 4 , 8/, końcówkę przyłączająca /I, 5/ do
elementów hydraulicznych oräz elementy / 3 , 7/
zamykające gniazda przepustowe korpusów / 4 , 8/
w stanie rozłęczenia półzłęczy. Elementy zamykajęce /3, 7/ w stanie zamkniętym przyłęczki
rozsunięte są, za pomoce tulejki przesuwnej
/12/ usytuowanej w częściach wylotowych otwo¬
rów korpusów / 4 , 8/.
/I zastrzeżenie/

4(51) F16K

Ul (21) 78585

(22)'86. 11 07

(71) Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, Pabianice
(72) Wawrzyniak Jerzy
C54) Zawór grzybkowy, kątowy

'

(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
trwałej konstrukcji zaworu nadającego się do
stosowania przy regulacji przepływów czynni¬
ków aktywnych chemicznie.
W zaworze według wzoru grzybek /6/ ma
wydłużony walcowy trzon osadzony suwliwie
w kadłubie / I / i jest w tym kadłubie uszczel¬
niony przy pomocy uszczelek /13/ typu
"Oring". Grzybek /6/ jest połęczony za poś¬
rednictwem prowadnicy / 9 / ze śruba / 8 / napndowę,
wkręcona w obrotowo osadzone nakręt¬
kę Z 7 /.
/2 zastrzeżenia/

k k UL A UL -. ř y.-..
4(51) F16L
AOlG

Ul (21) 78455

122) 86 10 21

(71) Instytut Melioracji i Użytków Zielonych
"Falenty", Raszyn
.
.,
r •"
(72) Soćko Stanisław
Ï ' ; : -V
(54) Wyjście hydrantowe do łączenia rurociągów
z tworzyw twardych w instalacjach
nawadniających
^.
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostej i łatwej w wykonaniu konstrukcji wyjé-
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cia hydrantowego zapewniającego szybkie i
skuteczne połączenie rurociągu podziemnego
z rurociągiem naziemny«.
Wyjecie hydrantowe ma odcinek elastycz¬
nej rury / 3 / , której końcówki nałożone 33 na
łączniki przelotowe / 2 / . Łączniki przelotowe
/ 2 / wciśnięte są w pierścienie uszczelniajęce / I / wykonane z tworzywa, korzystnie z
uplastycznionego polichlorku winylu i zamon¬
towane w otworze rurociągu podziemnego / 5 / i
w otworze zaślepki /%/ sklejonej z końcówkę
rurociągu naziemnego /6/. Na przewodzie elas¬
tyczny« / 3 / zamontowany jest zawór odcinają¬
cy/o/.
/2 zastrzeżenia/

4(53) F16L

Ul (2i) 78464

(.54) Trójnik, zwłaszcza do przyłącza
wodociągowego
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostej konstrukcji trójnika umożliwiającego
bezpośrednie połączenie go z rurociągiem PCW.
Trójnik żeliwny, używany do przyłącza
wodociągowego na na zakończeniu odgałęzienia
ukształtowany kołnierz / 3 / oraz obustronnie
bose, o s fazowanych krawędziach zakończenia
wylotów /I i 2/ na przewodzie głównym.
.
/I zastrzeżenie/

\ \\W\\\ \ \\A \ \ \ \V\U\? \ V

Ul (21)

7

78716

(54) Lampka sygnalizacyjna
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest lampka
sygnalizacyjna, o prostej konstrukcji, przez¬
naczona do sprzętu powszechnego użytku, szcze¬
gólnie dla sygnalizowania włączenia urządze¬
nia do sieci zasilającej prądu elektrycznego.
Lampka według wzoru użytkowego tua cylind¬
ryczną obudowy /!/ tworzącą wraz z denkiem / 2 /
stanowiącym czołową, świecącą powierzchnię 1
dociskowy« kołnierzem / 3 / jednolitą całość.
Obudowa / I / aa ukształtowane dwa mocujące,
płaskie elementy /4 i 5/ o kształcie serca,
równoległe względem siebie, a usytuowane
stycznie do zewnętrznej powierzchni obudowy
/ I / , przy czym wzdłuż osi symetrii jednego z
mocujących elementów / 4 , 5/ jest utworzony
wypust / 6 / o przekroju poprzecznym w kształ¬
cie prostokąta, ustalający położenie lampki
w pulpicie, tablicy lub ścianie urządzenia.
Pod dwoma wprowadzającymi wypustarai /8 i 9/
usytuowanymi symetrycznie miedzy mocującymi
elementami /4 i 5/ są utworzone dwa prostokąt¬
ne otwory /10 i 11/ współpracujące zatrzaskowo
ze stożkowymi zaczepami /12 i /13/ utworzonymi
w bocznych, cylindrycznych wycinkach powierz¬
chni korpusu /14/, w którym są osadzone dwie
stałe wcuwki połączone poprzez rezystor z
neonówkę.
/3 zastrzeżenia/

(22; 86 10 21

(71) Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i
Technicznej Obsługi Rolnictwa "ELTOR",
Kielce
C72; Ryś Marian, Szczucki Mariusz
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(22) 86 11 24

(71) Elektromechaniczna Spółdzielnia .
Inwalidów, Wrocław
(72) Zajączkowaki Kazimierz, Watras Zdzisław,
Kubiak Józef, Pleániak Bolesław,
Jankowski Marek, Boracki Leon,
Bartkowiak Ireneusz

4(51) F24B

U1C21) 77568

(22) 86 06 16

(.71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Wyrobów Metalowych "POLMETAL", Kraków
(72) Zabiegaj Bolesław, Downar Andrzej,
Kosmala Leszek, Litak Stanisław, Ûoroin
Barbara
(54) Kuchnia węglowa
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowa¬
nia trwałej i funkcjonalnej w użyciu kuchni
węglowej.
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Kuchnia węglowa mająca palenisko, pie¬
karnik, popielnik, drzwiczki zasypowe cha¬
rakteryzuje się tym, że na konstrukcję nośne
wsparta na przetłoczeniach / 5 / ścian bocznych
przegrodę pionowa /26/ pod która na ścianie
dolnej /13/ przytwierdzone są dolnyai odgię¬
ciami obejmy /I/ zawiasy /2.S/ if*-*wi piekar¬
nika /23/, spoczywające wyższymi odgięciami
na wspornikach /21/, uchylne przegrodę /10/
usytuowane w kanale spalinowy», komorę pie¬
karnika złożone ze ściany górnej /4Û/ i bla¬
chy w kształcie litery "U" stanowiącej ścian¬
ki boczne oraz dno /38/, przytwierdzonej ram¬
kę /44/ do zewnętrznej powierzchni /45/,
ściany przedniej /17/, ramie stałe zawiasy
drzwi osłaniających usytuowane w otworze,
regulator dopływu powietrza umieszczony na
wewnętrznej powierzchni drzwiczek popielnika
sterowany występem wystającym z otworu, przy
czym sterowanie klapa kierunku przepływu spa¬
lin /30/ realizowane jest pokrętłem /31/
umiejscowionym na tablicy sterowniczej poprzez
obrotowy pręt /33/ współpracujęcy stykowo pa¬
zurem /34/ z powierzchnię /35/ klapy /30/.
/5 zastrzeżeń/

4(51) F24F
E21F

Al(21) 78507
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(22; 86 11 13

(71) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Łódzkiego, Łódź
(72) Kraśnicki Franciszek
(54) Urządzenie do rozgrzewania zwłaszcza
zdrojów ulicznych
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowa¬
nia stosunkowo prostego 1 wygodnego w użyciu
urzędzenia do rozgrzewania urządzeń wodocią¬
gowych i instalacji.
Urządzenie wyposażone jest w paliwowy
zbiornik /10/ przewodowe instalację /li/,
korpus / I / w którym osadzony Jest osiowo wen¬
tylator / 2 / i podgrzewacz / 3 / zaopatrzony
w rozpylacz / 4 / oraz regulacyjny zawór / 5 /
połączony przewodowe instalacja /li/ z paliwo¬
wym zbiornikiem /10/. Korpus / I / zaopatrzony
jest w powietrzny wlot /6/, przegrodę / 7 / ,
wylotowe dyszę /&/, uchwyt /9/.
/i zastrzeżenie/

(22> 86 10 28

(71) Bytomsko-Rudzkie Gwarectwo Węglowe
Kopalnia Węgla Kamiennego "Miechowice".
Bytom
.
(72) Maciejowski Bogusław, Ochocki Tomasz
(54) Trólnlk lutniowy

LL L k W V
ja/l

(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie zaprojekto¬
wania wygodnego w transporcie i montażu trójnika lutniowego.

4(51) F250

Ul (21) 78508

(22) 86 1O 28

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urzędzeń
Chłodniczych i Gastronomicznych,
Bydgoszcz
(72) Łukasiewicz Andrzej
(54) Szafa chłodnicza z wymuszonym obiegiem
powietrza
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
zwiększenia objętości użytkowej komór szaf
chłodniczych.

Trójnik wykonany jest z dwóch kawałków
elastycznej, powlekanej tkaniny lutniowej i
ma dwie odnogi wlotuwe /I/ oraz kolektor wy¬
lotowy / 2 / , których obrzeża zaopatrzone sę w
metalowe obręcze /3/, przeznaczone ńo łęczenia trójnike z odcinkami lutni. Trójnik przez¬
naczony jest do łączenia odgałęzień lutnioclęgów w górnictwie podziemnym.
/2 zastrzeżenia/
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Parownik /6/ szafy umieszczony jest w
ściance między komorami szafy. Środkowe żeb¬
ro / 2 / wraz z blachami /3 i 4/ stanowi przeg¬
rodę komory równikowej, rozdzielajęcę Ja na

DZIAŁ
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dwie części. Wentylatory / I / z osłonami usy¬
tuowanymi pionowo zamocowane są w odległości
0,5 - 3 ich średnic, od górnych końców żeber
parownika /6/.
/I zastrzeżenie/

G

F I Z Y K A

4(51) G01B

Ul (21) 78610

(22) 86 11 11

(75) Reutt Piotr, Kobyłka k. Warszawy

W górnej części stalowej obejmy /14/ magnesu
stałego przykręcony jest nastawny zderzak /1O/.
/2 zastrzeżenia/

/frr

(54) Liniał składany, zwłaszcza z tworzywa
sztucznego

4 3

(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji liniału łatwego do składania i
zapewniającego samoczynne jego ustawienie
wzdłuż linii prostej i pod ketem 90°.
Liniał składany, zwłaszcza z tworzywa
sztucznego składa się z kilku powtarzalnych
odcinków liniału /I, 2/ z podziałkę milimet¬
rów», przy czym odcinki liniału łączę dwuśrednicowe nity /10/ z otworem /li/ w części
mniejszej średnicy, przez który przechodzi
drut /12/ z końcówkami umieszczonymi w gnieź¬
dzie /13/ odcinka.liniału /I, 2/. W Jednym z
odcinków liniału, po przeciwnej stronie
gniazda /13/, wzdłuż osi otworów nitowych wy¬
konane sa występy o kształcie zbliżonym do
trójkąta /14/ ze skosami /15/ oraz występy
o kształcie wycinka koła, wchodzące w odpo¬
wiadające ich kształtem gniazda znajdujące
się w kolejnym odcinku liniału.
/I zastrzeżenie/

4 (51) G01L

4(51) G01F
G08C

Ul(21) 78521

(22) 86 10 30

(71) Gwarectwo Automatyzacji Górnictwa
"EMAG", Katowice
(72) Kucharczyk Adam, Ćwikliński Paweł,
Jeziorowski Józef, Szatko Józef

2

?

Ul (21) 78531

(22) 86 10 31

(71) Gwarectwo Budownictwa Górniczego
w Katowicach Zakład Robót Górniczych,
Łęczna; Gwarectwo Budownictwa Górniczego
w Katowicach Zakład Robót Górniczych,
Rybnik
(72) Lintner Jerzy, Kaus Witold, Szczyrba
Helmut, Greiner Eryk, Brawańskl Roman
(54) Urządzanie do cechowania i sprawdzania
kluczy dynamometrycznych

.

(54) Czuinik do kontroli przepływu powietrza
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostej-i taniej konstrukcji czujnika o od¬
powiedniej czułości, pozwalaj a. cego na jedno¬
znaczne określenie położenia klapki pomiaro¬
wej względem jego korpusu.
Czujnik ma klapkę pomiarowe /I/ przymoco¬
wane rozłącznie do osadzonego w łożyskach
/4/ f usytuowanego pionowo w korpusie / 7 / czuj¬
nik« wałka /3/. Klapka pomiarowa /I/ na prze¬
ciwnej do osi obrotu krawędzi ma wycięcie, w
którym umocowane se. poziomo płytka tłumika
magnetycznego /10/ oraz płytka przysłaniająca
/li/ kontaktron. Magnes stały umieszczony jest
w stalowej obejmie /14/ tworzącej z nim ob¬
wód magnetyczny i przymocowany jest do bocz¬
nej ściany korpusu / 7 / czujnika tak, że po¬
ruszająca się wraz z klapkę pomiarowe /I/ płyt¬
ka tłumika magnetycznego /10/ przemieszcza
eię w szczelinie /21/ obwodu magnetycznego.

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op¬
racowania prostej konstrukcji urządzenia łat-

12 13 11 10

15 2
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«•go w obełudze i zapewniającego dokładny
pomiar prawidłowości działania kluczy dynamo■etrycznych.
Urządzenie «a równoległa do dźwigni dwuramiennej / 2 / , w pozycji poziomej, prowadnicę
/5/, po której przemieszcza się na rolkach
/ 6 / obciężnik pomiarowy wyposażony w górnej
części w wieszak / 8 / oraz ramię /9/. Dźwig¬
nia dwuramienna / 2 / osadzona jest obrotowo na
konstrukcji ramowej za pomoce ułożyskowanego
sworznia / 3 / zakończonego nasadkę / 4 / na ba¬
dany klucz. Dłuższe ramię /10/ dźwigni dwuraniennej / 2 / zakończone jest wskazówka /li/
wskaźnika poziomu /12/, który jest trwale
zamocowany poprzez obejmę /13/ do konstruk¬
cji ramowej. Krótsze ramię /14/ dźwigni dwuraniennej / 2 / wyposażone jest w obciężniki
wyrównawcze /15/ o regulowanym położeniu.
/I zastrzeżenie/

4(51) G01L

Ul (21) 78667
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o przekroju kołowym, a druga podkładka / 3 /
zaopatrzona jest w zewnętrzne groty / 6 / do
ustalania przyrządu na spągu wyrobiska. Obie
podkładki / 2 , 3/ maję ponadto wewnętrzne wystfpy / 8 / do ich stabilizowania na gumowym
krążku / 4 / .
/ I zastrzeżenie/

(22) 86 11 14

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "Marcel",
Wodzisław śląski
(72) Czech Eugeniusz, Twardokęs Kazimierz,
Głąb Lucjan, Zieleźny Konrad
(.54) Przyrząd do ciągłego pomiaru obciążenia
Obudowy górniczej z kształtowników
korytkowych
(57) Przyrząd stanowi dynamometr krężkowoguaowy, którego Jedna podkładka / 2 / jest za¬
opatrzona w zewnętrzne gniazdo w postaci od¬
cinka kształtownika / 5 / dopasowanego do stopy
korytkowego kształtownika / I / obudowy, a dru¬
ga podkładka / 3 / zaopatrzona jest w zewnęt¬
rzne groty /6/ do ustalania przyrządu na spęgu wyrobiska. Obie podkładki / 2 , 3/ maję po¬
nadto wewnętrzne występy / 8 / do ich stabili¬
zowania na gumowym krążku / 4 / .
/I zastrzeżenie/

4(51) G01N

Ul(21) 78566

(71) Politechnika Lubelska, Lublin
(72) Hejwowski Tadeusz
(54) Urządzenie do badania odporności
materiałów na ścieranie w ośrodkach
zapylonych, zwłaszcza cementowych
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji urządzenia umożliwiającego szybkie
przeprowadzenie pomiarów oraz zapewniającego
powtarzalność wyników pomiarów.
Urządzenie, zawierające pojemnik na pył
cementowy, charakteryzuje się tym, że pojemnik
/ I / ma kształt prostopadłościanu zamkniętego
od góry pokrywą / 2 / w dolnej części przecho¬
dzącego w ostrosłup /3/. W części dolnej zbior¬
nik ma grzałkę / 4 / umieszczoną na powierzchni
wewnętrznej oraz napełniony jest płynem cemen¬
towym. W środku części dolnej zbiornika osa¬
dzona jest rura / 5 / z otworami promieniowymi
/ 6 / rozmieszczonymi na jej obwodzie i z umiesz¬
czoną na niej przysłoną / 7 / . Do rury / 5 / od
dołu, doprowadzane jest sprężone powietrze.
W górnej części pojemnika / I / , w osi rury / 5 /
umieszczona jest w uchwycie / 8 / z grzałką /9/
obrotowo na sworzniu /10/ badana próbka /li/,
zaś na pobocznicy pojemnika / I / na wysokości
próbki /li/ znajdują się dwa naprzeciw siebie
usytuowane wzierniki /12/, a na pozostałych
ściankach pojemnika / I / , powyżej wziernika /12/,
znajdują się filtry wylotowe /13/.
/I zastrzeżenie/

2 40 8 9

4(51) G01L
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(22) 86 11 14

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "Marcel",
Wodzisław Śląski
Czech Eugeniusz, Twardokęs Kazimierz,
Głąb Lucjan, Zieleźny Konrad
Przyrząd do ciągłego pomiaru obciążenia
obudowy górniczej o przekroju kołowym
(57) Przyrząd stanowi dynamometr krężkowogwmowy, którego jedna podkładka / 2 / jest za¬
opatrzona w zewnętrzne gniazdo w postaci od¬
cinka rury /5/ dla stopy stojaka /!/ obudowy

(22) 86 11 04
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4(51) G028

UK21J 7353C

Ici2) 86 10 31

(71) Kieleckie Zakłady Wyrobów Papierowych,
Kielce
(72) Krajewaki Wojciech
(54) Fotokomórka refleksyjna
(57). Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania prostej w wykonaniu konstrukcji
fotokomórki refleksyjnej.
Fotokomórka refleksyjna ma obudowę /I/
w której umieszczone jest źródło światła / 2 /
i współosiowo soczewka płasko-wypukła / 3 /
oraz dwuwypukła / 4 / , a równolegle do nich
soczewka skupiająca / 5 / i fotorezystor / 6 /
usytuowany w-ognisku soczewki skupiającej
/5/.
/I zastrzeżenie/
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polu obserwacji. Przyrząd, zawierający okular '
/I/, część lunetowa / 2 / oraz osadzony wymien¬
nie kolimator /5/ z okienkiem /6/ i źródłem
światła / 7 / charakteryzuje się tym, że łącznik
/ 4 / , w którym jest osadzony kolimator /5/,
jest połączony z czyecią lunetowe / 2 / przegubo¬
wo za pomocy sworznia / 3 / . a ścięte pod katem
45° czoło /4a/ łącznika / 4 / styka się ze ścię¬
tym pod katem 45° końcem /8a/ suwaka, osadzo¬
nego na części lunetowej / 2 / i poddanego dzia¬
łaniu sprężyny /9/. Położenie kątowe suwaka
jest ustalone za pomocą jego wycięcia /8d/ z
dwoma kołowymi podcięciami /8e/, z których
raz jedno, raz drugie zazębia się z kołkiem
/10/ f osadzonym w ściance części lunetowej /2/..
/I zastrzeżenie/

4(51) G04B

U K 2 1 ) 78129

(22) 86 09 02

(71) Zakłady Mechanizmów Precyzyjnych
"MERA POLTÍK", Łódź
(72) Nowlński Tadeusz
■" :
■
(54) Zestaw zegara z minutnikiem
C57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
zestawu o prostej konstrukcji i łatwym wyko¬
nawstwie.
Zestaw tworzy deska / I / kuchenna z wmon¬
towanymi w nia zegarem / 2 / i minutnikiem / 3 /
wraz z tarcza informacyjne / 4 / , rozmieszczonymi
na osi symetrii deski. Zegar / 2 / jest przymoco¬
wany do deski / I / dwoma wkrętami, natomiast
minutnik / 3 / jest osadzony suwliwie w otworze
deski /!/, a przed jego przypadkowym wysunię¬
ciem zabezpiecza magnes.
/l zastrzeżeni«/

4(51) G02B

Ul (21) 78670

(22) 86 11 14

(.71) Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych,
Warszawa
(72) Szczepanik Ryszard
(54) Przyrząd optyczny do oględzin trudno
dostępnych elementów konstrukcji maszyn
j urządzeń
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op¬
racowania konstrukcji przyrządu o zwiększonym

4(51) G06M

Ul (21) 78514

(22? 86 10 29

(71) Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót
Mostowych, Kielce
(72) Wieczorek Józef, Gazda Lechosław
(54) Licznik ilości zarobów masy betonowej i
napełnionych autobetoniarek
\śa

(57) Wzór rozwięzuje zagadnienie- opracowania
konstrukcji licznika umożliwiającego mechani-

Nr 20 /360/ 1987

ÛIULETYN

PATSNTOWLCO

zację operacji liczenia zarobów masy betono¬
wej, a tym samym
ułatwiającego pracę ope¬
ratora betoniarni.
Licznik ilości zarobów masy betonowej i
napełnionych autobetoniarek składa się z
układu sterowania oraz zespołu wskaźnikowego.
Układ sterowania złożony jest z wyłącznika
kr^ni«wego-powrotnego /I/, elektromagnesu /2/,
zała.:znike głównego /li/, przycisku kasujące¬
go i dźwigni-zapadki /3/. Zespół wskaźnikowy
zawiera mechanizm zegarowy z kółkiem zapadko¬
wy» /*/. tarcza / 7 / ze ckala zewnętrzne / 8 /
i skalą wewnętrzna /9/, wskazówką duża. /6/
i wskazówkę małą /5/.
/I zastrzeżenie/

81

szkolnego, ułatwiającego naukę czytania i
pisania pierwszoklasistom.
Ruchomy alfabet składa się z dwóch sztyw¬
nych części /I/, połączonych zgrzeinami na
grzbiecie / 2 / , przy czym każda z części /I/
składa się z arkusza sztywnej folii zewnęt¬
rznej i arkusza miękkiej folii wewnętrznej
połączonych zgrzeinami /3/ oraz z pasków z
miękkiej folii połączonych z folię wewnętrzne
zgrzeinami / 3 / tak, ze zgrzeiny te dzielące
pasek na kieszonki / 4 / kończą się przed górne
krawędzią paska. Zestawy / 5 / znaków alfanume¬
rycznych, umieszczone w kieszonkach /A/ maję
kształt prostokątów ze ściętymi narożami.
1
/2 zastrzeżenia/

4(51) GlOD
B65Ü
GlOG

Ul 121) 78665

C22) 86 11 14

(75) Stando Zygmunt. Łódź
(54> Futerał do skrzypiec
(57} Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie op¬
racowania konstrukcji futerału do skrzypiec o
dużej trwałości, zapewniającego pewność usa¬
dowienia instrumentu w pojemniku.
Futerał ma postać sztywnej, wydłużonej
walizeczki, wykonanej z żywicy syntetycznej
wzmocnionej włóknem szklanym, której pojemnik
stanowi obudowa /I/ i wkład / 2 / majęcy wnękę
/3/ o kształcie obrysu skrzypiec. Wieko fute¬
rału zaopatrzone jest w dwie kieszonki / 8 / i
dwa uchwyty /9/ do mocowania końcówek smyczków.
Między obudowa /I/ a wkładem / 2 / pojemnika
znajduje się komora z nakrywkę /5/ na akcesoria,
/I zastrzeżenie/

4(51) G09B

Ul (21) 78492

C22) 86 10 27

(71) Spółdzielnia Rzemieślnicza Usług
Budowlanych i Produkcji "Mazowsze"*,
Otwock
(72) Okulicz-Kozaryn Jacek
(.54) R u c h o m y a l f a b e t

•

:

.

■.'■'■

(57) Wzór rozwięzuje zagadnienie zaprojekto¬
wania funkcjonalnego i trwałego przyboru

JUULJJLJJLr

S
ç
Fig . 2
Fig 1
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Nr 20 /360/ 19H7

OZIAŁ M
ELEKTROTECHNIKA
4(51) H02G

Ul (21) 79591

(75) Kopacki Janusz, Wrocław

(22) 87 02 27
;.

..

(54) Uchwyt do mocowania przewodów
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
zaprojektowania uchwytu zapewniającego szyb*
kie i pewne mocowanie przewodów elektrycz¬
nych instalacji natynkowej.
Uchwyt zoudowany jest z podłużnej bulki
/ I / z prostopadle wychodzącym z jednego jej
końca sprężystym ranienie« / 2 / , wygięty« w
swej końcowej czyści. Profil belki / I / na od
strony ramienia / 2 / dwa wycięcia / 3 / , a po
przeciwnej stronie jest zaokrąglony. Wewnęt¬
rzna powierzchnia wygiętego ramienia / 2 / ma
kształt litery C i zaopatrzona jest w żebra
/ 4 / . Rawie / 2 / na przekrój zmniejszający się
w kierunku swej końcówki / 5 / , przy czym koń¬
cówka / 5 / nie wychodzi za linię stanowiąca
przedłużenie krawędzi wolnego końca belki /!/.

Wzdłuż belki / I / n Jej wnętrzu znajduje się
przelotowy otwór / 6 / złożony z dwót.ii c/^*»*-!oraz pr;uwtjżfenia / 7 / przekroju w wiaj&cu ich
połączenia. Otrtór / 6 / usytuowany jest prcttopadie do powierzchni wolnego końca belki / I / ,
/5 zastrzeżeń/

4(51) H05K

Ul

78383

(22) 06 10 09

(71) Zakłady Mechaniki Precyz/jnej
"Unitra-Nagwor", Gdańsk
(72) Frydrychowicz Paweł, Łubiński Marek
(54) Płytka drukowana wzmacniacza stereofoto7) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie eli¬
minacji dodatkowych składowych höriaoiiiczíiyeh
na wejściu do kanałów wzmacniaczy lewego i
prawego, wzmacniacza stereořonicinego.
Płytka charakteryzuje się tym, ża ścieżki
zasilania / 7 , 8/ prowadzone sy równolegle na
możliwie maksymalnej długości i w (ainimalnej
odległości /a/ wzglądem siebie. u*iległość ta
wynosi od 0,1 do 10 mm w zależności od napię¬
cia miedzy ścieżkami / 7 , 0/. /I zastrzeżenie/
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Dzlal A - Podstawowe potrzeby ludzki«

,

Dział B - R6žne procesy przemysłowe; Transport

. •♦•
»...

•

Str,

1
7

Dział C - Chomia i metalurgin

20

Dział D - Włókienniotwo i papiernictwo ....,......,..,..,,.,..,.,............,....

30

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

31

Dział F - Mechanika; Oświetlanie; Ogrzo-wanis; Uzbrojenia; Taohnika minerska

35

Dział G - Fizyka

'łi

Dział H - Elektrotechnika
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Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków ..................................
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I I . i/zory użytkowo

Dział A - Podstawowe potrzoby ludzkie

..........,,•
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Dział D - Różne procesy przemysłowa; Transport
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Dział £ - Budownictwo; Górniotwo; Konstrukcji* zespolone
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Dział P « Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska .....
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Dział G - Fizyka ....t
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Dział H « Slektrotoohnika
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