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Urząd Patentowy PRL - na podstawie a r t 33 I art. 78 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. PRL Nr 43, poz. 272) - dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego" o zgłoszonych
wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie" podane są w układzie klasowym według symboli MKP i zgodnie z 5 26 ust. 4 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego PRL
z dnia 21 XII 1972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 1973 r. nr 1, poz. 4) zawierają następujące dane:
- oznaczenie klasy i podklasy według dwóch symboli międzynarodowej klasyfikacji patentowe], tj. MKP
i I n t Cl
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie wystawy - jeżeli zastrzeżono pierwszeństwo,
- imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego,
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
- imię i nazwisko wynalazcy (wynalazców),
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
- skrót opisu wynalazku lub wzoru użytkowego wraz z figurą rysunku najlepiej obrazującą wynalazek lub
wzór użytkowy,
- liczbę zastrzeżeń.
Po wykazie zgłoszeń w układzie klasowym według symboli MKP podaje się wykaz zgłoszeń opublikowanych w danym numerze w układzie numerowym.

Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały oznaczone literą T za numerem zgłoszenia. Jeżeli po dniu takiego ogłoszenia zostanie złożony wniosek o udzielenie patentu (art. 28
ust. 3 U.O.W.). Urząd Patentowy ogłasza o wniosku w „Wiadomościach Urzędu Patentowego".
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, osoby trzecie mogą:
1, zapoznać się ze wskazanym opisem wynalazku lub wzoru użytkowego, zastrzeżeniami patentowymi lub
ochronnymi i rysunkami oraz sporządzić z nich odpisy;
2, w terminie sześciu miesięcy - nadsyłać do Urzędu Patentowego swoje uwagi co do istnienia przeszkód
uniemożliwiających udzielenie patentu (prawa ochronnego).
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi należy
nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres: Urząd Patentowy PRL - 00-950 Warszawa skr. poczt. 203
Al. Niepodległości 188.
Informuje się. że odbitki kserograficzne dokumentów wymienionych w pkt. 1 można zamawiać w Urzędzie
Patentowym, przy czym w zamówieniu należy:
a) podać numer „Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer stronicy,
b) wskazać numer zgłoszenia, ktese patentowa I tytuł wvnahrku lub wzoru użytkowego.

Urrąd Patentowy podaje do wiadomości konta w NBPi
1. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie
konto; 105J-2583-223 ex. 54 dz. raz di. Bili | Tl - opłaty rwlązane i rejestracja 1 ochrona wynalarito-w
witorow utytkowych, wzorów zdobniczych, inanów towarowych;
opłaty u tkargl l odwołania.
1. Urząd Patentowy PRL,
Centralny Ośrodek Informacji Patentowej - NBP V O/M w Warwawle
konto: 1053-2383-223 ex. 54 dz. 77 rozdz. 7311
I 45 - t tytułu gprzedaty wydawnictw
44 - wpłaty ta usług) poligraficzne 1 mikrofilmowe.
3. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warnawle konto: 10S2-2583-139A1 - wpłaty u powołanie b\atego

Warunki prenumeraty:
Prenumeratę na kraj przyjmują Oddziały RSW „Prasa-Ksląźka-Ruch" oraz urzędy pocztowe 1 doręczyciele - w terminach: do 25 listopada na styczeń, I kwartał, I półrocze roku następnego
i na cały rok następny: do dnia 10 miesiąca, poprzedzającego okres prenumeraty na pozostałe
okresy roku bieżącego. Cena prenumeraty rocznej - 1170 zł.
Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje 1 organizacje społeczno-polltyczne składają zamówienia w miejscowych Oddziałach RSW „Prasa-Książka-Ruch". Zakłady pracy i instytucje
w miejscowościach, w których nie ma Oddziałów RSW oraz prenumeratorzy indywidualni, zamawiają prenumeratę w urzędach pocztowych lub u doręczycieli. Prenumeratę ze zleceniem
wysyłki za granicę, która jest o 50% droższa od prenumeraty krajowej, przyjmują RSW „Prasa-rCsiążka-Ruch", Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-t>58 Warszawa, konto PKO nr 1531-71 - w terminach podanych dla prenumeraty krajowej.

Egzemplarze archiwalne można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL - Centralny Ośrodek
Informacji Patentowej, Al. Niepodległości 188. skr. poczt. 203, 00-950 Warszawa
URZĄD PATENTOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
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URZĘDU PATENTOWEGO
Warszawa, dnia 20.06.1977

Nr 13 (93) Rok V

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce
I. Wynalazkach do opatentowania
II. Wzorach użytkowych do ochrony
1. WYNALAZKI
DZIAŁ A
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKU:
A01d; A01D
02.12.1975
P. 185167
Zakłady Metalowe „PREDOM-MESKO", SkarżyskoKamienna, Polska (Fryderyk Semaniak, Jerzy Koźmdński, Jan Gawlik, Sławomir Szczygieł, Jerzy Klechowski, Roman Kobus).
Ciągnik wieloczynnościowy z pojemnikiem ładunkowym i kosiarką czołową
Przedmiotem wynalazku jest ciągnik wieloczynnościowy z pojemnikiem ładunkowym do wykonywania prac transportowych, zawierający kosiarkę czołową do koszenia płodów rolnych, przeznaczony zwłaszcza do prac rolniczych.
Ciągnik ma ramę (4) połączoną z jednostką (8) napędową, która w tylnej części jest połączona wahliwie z tylnym mostem skrętnych kół jezdnych.
Ponadto do jednostki (8) napędowej jest zamocowany pomost kierowcy wraz z mechanizmem kierowniczym i dźwigniami sterowania mechanizmów jednostki napędowej i kosiarki. Na ramę (4) ciągnika jest
zamocowany pojemnik (1) ładunkowy, a w przedniej
części ciągnika pod pomostem kierowcy jest zamocowana przegubowo kosiarka czołowa.

Listwa (28) nożowa mechanizmu (31) tnącego tej
lcosiarki jest napędzana mechanizmem tarczy (22)
wahliwej poprzez jarzmo (21), na który to mechanizm napęd z wałka (20) odbioru mocy jest przenojszony przez wałek (19) napędowy kosiarka.
(6 zastrzeżeń)

A01k; A01K

P. 185385

06.12.1975

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa, Polska (Antoni Wejher).
Urządzenie do naświetlania jaj wylęgowych promieniami nadfioletowymi
Urządzenie do naświetlania jaj wylęgowych promieniami nadfioletowymi przed ich umieszczeniem
w inkubatorach, w celu zwiększenia wylęgowości jaj
i poprawy jakości wylężonych piskląt, wyposażone
jest w taśmowy transporter (3) nad którym jest usytowany górny odbłyśnik (17) z odpowiednio umieszczonym w jego wnętrzu źródłem (19) promieniowania
nadfioletowego. Źródło (19) jest przytwierdzone do
uchwytu (18) zamocowanego przesuwnie w kopule (16)
odbłyśnika (17), co umożliwia regulację odległości od
powierzchni taśmy (5) transportera (3). Poniżej taśmy (5) znajduje się dolny odbłyśnik (22), który pozwala na naświetlanie dolnej powierzchni jaj wylęgowych promieniami odbitymi. Transporter (3) napędzany jest silnikiem poprzez reduktor (6) i przekładnię.

Prędkość przesuwu taśmy (5) może być regulowana
dzięki zmianie przełożenia w przekładni lub poprzez
ustawienie prędkości obrotowej silnika. Ozon wydzielający się w czasie pracy źródła (19) promieniowania
nadfioletowego usuwany jest z wnętrza kopuły (16)
odbłyśnika (17) przy pomocy wyciągowego wentylatora (23), ssącą rurą (24).
Urządzenie może znaleźć zastosowanie w zakładach
wylęgu drobiu.
(2 zastrzeżenia)
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A01n; A01N

P. 185531

12.12.1975

Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa, Katowice, Polska (Czesław Zakrzewski, Sław Polak).
Sposób przechowywania skóry ludzkiej do przeszczepów z możliwością wykorzystania' w każdych warunkach
Sposób przechowywania skóry ludzkiej do przeszczepów polega na tym, że skórę pobraną ze zwłok
przepłukuje się w jałowym roztworze 0,9% NaCl
i w stanie wilgotnym układa na muślinie od «trony
naskórka. Płatek skóry wkłada się w folię aluminiową od wewnątrz pokrytą tworzywem sztucznym,
zgrzewa się brzegi folii po wyciśnięciu powietrza
i przedmuchaniu azotem, a następnie umieszcza się
w worku z polietylenowym i zgrzewa wolne brzegi worka oraz wyjaławia promieniami gamma w dawce 3,3 Megarada.
(1 zastrzeżenie)

A23j; A23J

P. 185452

10.12.1975

Centralne Laboratorium Przemysłu Koncentratów
Spożywczych, Poznan, Polska (Henryk Świtek, Maria
Jamicka, Zdzisław Pazoła, Krystyna Pajączkowska,
Franciszek Hallada).

A23j; A23J
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P. 185551

13.12.1975

Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, Warszawa, Polska (Danuta Stawicka-Chomdak, Kazimierz
Miler).
Sposób otrzymywania środka przeciwutleniającego
Sposób otrzymywania środka o własnościach przeciwutleniających stosowanego w produktach spożywczych, a zwłaszcza tłuszczach, którego głównymi
składnikami są związki posiadające conajmniej jedną czynną grupę fenolową i charakteryzujące się
czasem retencji powyżej 2,7 względem 3,4-ksylenolu,
polega na tym, że produkty termicznego rozkładu paliw przeprowadza się przy użyciu silnej zasady,
w roztwór wodny o odczynie p H = l l ± M ł po czym
ekstrahuje rozpuszczalnikiem organicznym nie mieszającym się z wodą, odrzuca frakcję organiczną, frakcję wodną zakwasza za pomocą kwasu mineralnego
do pH=9±o,3 i ekstrahuje uwolnione związki organiczne rozpuszczalnikiem organicznym. Następnie roztwór wodny odrzuca się, a roztwór organiczny po
przemyciu wodą, oszuszeniu i usunięciu rozpuszczalnika stanowi środek przeciwutleniający, przy czym
korzystnym jest poddanie otrzymanego środka w celu
usunięcia pozostałych związków balastowych dodatkowemu oczyszczeniu w kolumnie adsorbcyjnej.
(1 zastrzeżenie)

Sposób wytwarzania ekstraktów mięsnych
Sposób (wytwarzania ekstraktów mięsnych z zastosowaniem enzymatycznej hydrolizy masy ekstrakcyjnej polega na tym, że proces ekstrakcji prowadzi się
dwustopniowo, poddając rozdrobnione mięso najpierw
wstępnej ekstrakcji przez gotowanie, a następnie
ekstrakcji właściwej z zastosowaniem hydrolizy enzymatycznej, po czym łączy się otrzymane ekstrakty
wstępny i właściwy oraz odwadnia W znany sposób.
Ekstrakcję wstępną prowadzi się przez gotowanie
w warniku ciśnieniowym najkorzystniej przy ciśnieniu 2,0 atm. i temperaturze 134°C w czasie 1 godziny, a właściwą ekstrakcję mięsa po oddzáeleleniu
ekstraktu wstępnego prowadzi się w zawiesinie wodnej o temperaturze 50-55°C przez 4 godziny przy
pomocy preparatu enzymatycznego papainy lub innej
proteazy w ilości 0,01-0,1% w stosunku do pierwotnego ciężaru mięsa.
(7 zastrzeżeń)

A23j; A23J

P. 185486

11.12.1975

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza w Warszawie, Warszawa, Polska (Tadeusz Jakubczyk, Henryk Piesiewicz).
Sposób wytwarzani»' koncentratu białkowego i krochmalu z mąki pszennej
Sposób
wytwarzania
koncentratu
białkowego
i krochmalu z mąki pszennej polega na homogenizowaniu mąki z udziałem rozcieńczonych kwasów organicznych lub nieorganicznych w temperaturze nieprzekraczającej 50°C przy czym stężenie kwasów organicznych lub nieorganicznych winno zawierać się
w przedziale 0,005 n do 0,3 n. Stosunek mąki do kwasu powinien wynosić od 1:1,1 do 1:5 w zależności od
jakości mąki i od posiadanych urządzeń i aparatury.
Zawiesiny mączne zhomogenizowane wiruje się następnie przy przyspieszeniach odśrodkowych ponad
5000 m/s2, w wyniku czego uzyskuje się koncentrat
białkowy w formie ciekłej zawierający 10-20% suchej masy oraz krochmal pszenny o wilgotności
40-50%. Ciekłą frakcję białkową suszy się do uzyskania koncentratu białkowego o wilgotności 8-12°/».
(2 zastrzeżenia)

A23j; AZ3J

P. 190026 T

31.05.1976

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 189992
Morski Instytut Rybacki w Gdynfi, Gdynia, Polska
(Ryszard Nieżoraiwski, Andrzej Maria Jaeszke, Jamusz
Kryczkowski, Edward Proskura).
Urządzenie do wstępnej obróbki drobnych zwierząt
morskich szczególnie kryla
Urządzenie do wstępnej obróbki drobnych zwierząt
morskich, szczególnie kryla, według wynalazku składa się z płaskiej wanny (1) zaopatrzonej w ułożone
w pobliżu jej dna (3) zestawy rur (4) z dyszami (5)
wody płuczącej, połączone poprzez łączniki (6), kolektor (7) i urządzenie redukcyjno-zasilające (8) z wymiennikiem ciepła. Nad zespołem rur (4) jest umieszczony transporter (10) mający taśmę z elementami
zabierającymi (41), uruchamiany przez silnik (18) poprzez przekładnie (16) i (17). Jest tam również
umieszczone mieszadło (21) napędzane ruchem o regulowanej prędkości obrotowej, a w ściankach bocznych (28) wanny (1) są wykonane: szczelina przelewowa (29) zamykana sekwencyjnie klapami odcinającymi (31), otwory przelewowe (32) i otwory wylewowe (33). W ścianach wanny (1) są umieszczone generatory drgań podłużnych (34), (35) i (36).
(1 zastrzeżenie)
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A471; A47L

P. 180685

Franciszek Szenfeld, Grudziądz, Polska
szek Szenfeld).

24.05.1975

(Franci-

Mechaniczne wieloczynnościowe urządzenie do szorowania z mieszadłem rozpuszczającym roztworów, oraz
urządzeniem nagrzewającym wodę
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(C8) połączony jest ze środkiem cewki indukcyjnej,
oraz, poprzez jeden z podłączanych rezystorów ( R 1 8 -R14) dostosowanych do zablokowania tranzystora
(TI), z biegunem baterii zasalającej.
(3 zastrzeżenia)

Wieloczynnościowe urządzenie według wynalazku
posiada zespół do szorowania posadzek, zespół do
szorowania detali, pojemnik ciśnieniowy z wmontowanym mieszadłem oraz nagrzewnicę ciepłej wody
gazową i elektryczną.
Zespół do szorowania posadzek ma konstrukcję
wózka ręcznego z raczkami wspartą na dwóch kółkach w dolnej części, na której zamocowane są
szczotki szorujące, osłona szczotek (8), gumowy zgarniacz (7) dociskany do szczotek sprężynami (42), węże gumowe (2) doprowadzające i odprowadzające wodę, silnik napędowy elektryczny oraz uchwyt do zamocowanáa trzeciego kółka podporowego.
Ponadto konstrukcja wózka przystosowana jest do
zakładania na nią wszystkich zespołów pomocniczych
wchodzących w skład urządzenia czyszczącego.
(6 zastrzeżeń)
A61b; A61B

P. 191251 T

Marian Kasprowicz,
Kasprowicz).

Warszawa, Polska

17.07.1976
(Marian

Aparat do samooceny ciśnienia tętniczego
Aparat według wynalazku składa się z samozaciskowej opaski pneumatycznej z wewnątrz wbudowany
słuchawką, manometru z rodzáelaczem powietrza i
gumową gruszką oraz fenondoskopu lekarskiego
z końcówką do słuchawki. Samozaciskowa opaska
(1) zakładana jest na ramię (powyżej łokcia) tak, żeby słuchawka (2) przylegała dokładnie do ciała pacjenta. Pompowane powietrze gruszką gumową (10)
poprzez rozdzielacz (6) napełnia opaskę (1) powodując ucisk ramienia. Manometr (11) wskazuje ciśnie-

A61b; A61B

P. 185270

04.12.1975

Akademia Medyczna, Poznań, Polska (Henryk
Kubzdela, Antoni Pruszewicz, Aleksander Zakrzewski).
Audiometr
Audiometr według wynalazku posiada wyłączniki
(W11-W18), (W21-W27) i (W34-W38) układu rezystorów (R19-R32) do regulacji natężenia dźwięku, rozmieszczone w przyciskach wspólnie z wyłącznikami
(Wl-W8) rezystora
(Rl) wzbudzającego drgania
w generatorze drgań. Wyłączanie rezystorów z układu natężenia dźwięku następuje wcześniej od zwarcia rezystora (Rl) zapoczątkowującego drgania w generatorze, natomiast przy zwalnianiu przycisku wcześniej następuje rozwarcie rezystora (Rl), a później
zamknięcie wyłączników. Wciśnięcie dwóch obok siebie położonych przycisków daje pośredni poziom natężenia dźwięku. Równolegle do obwodu rezonansowego podłączony jest wtórnik z tranzystorem (Tl),
którego emiter poprzez rezystor (R9) i kondensator

nie, które ípowámno być nieco wyższe od potrzebnego do wywołania tonów Korotkowa. Wypuszczając
stopniowo powietrze z układu pneumatycznego otrzymuje się tony Korotkowa do pomiaru ciśnienia skurczowego, a ich zanikanie do pomiaru ciśnienia rozkurczowego.
(3 zastrzeżnia)
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A61b; AG1B

P. 192105 T

28.08.1976

Akademia Medyczna, Poznań, Polska (Tadeusz Kaczorowski, Witold Jurczyk).
Układ urządzenia służącego do przerywanego napełniania mankietu rurki dotchawicznej
Układ według wynalazku składający się włączonego szeregowo w przewód gazowy między respiratorem a nebulizatorem elementu zastawkowego, sterującego jednostronnie, który połączony jest dodatKowym przewodem z mankietem rurki dotchawicznej.
Element zastawkowy składa się z korpusu (7) i pokrywy (15), z których wyprowadzony jest wlot powietrza z respiratora (8), wylot powietrza zasilającego mankiet (10) oraz wylot powietrza do nebulizatora
(9). Wewnątrz korpusu znajduje się grzybek (11), na
którego trzon nałożona jest sprężyna (12) opierająca się z jednej strony o podkładkę (13), przylegającą
do pierścienia dystansowego (14).
(1 zastrzeżenie)

A61b; A61B

P. 192107 T

A61g; A61G
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P. 185491

12.12.1975

Ośrodek Badawczo-Rozwoj owy Techniki Medycznej ORMED, Warszawa, Polska (Jerzy Pyzerski, Janusz Żyłka, Janusz Kaliszek).
Fotelik o napędzie siedziska pneumatyczno-hydraulicznym
Fotelik według wynalazku, znajdujący zastosowanie
w służbie zdrowia, zawiera siedzisko oparte na tłoku
(6), przesuwającym się wewnątrz cylindra (3), przy
czym cylinder (3) obejmuje kolumna (1) przymocowaną do podstawy (2) fotelika, a przestrzeń zawarta
pomiędzy cylindrem (3) i kolumną (1) wypełniona jest
sprężonym gazem (4) oraz cieczą (5). W cylindrze
umieszczony jest zawór (8), umożliwiający przepływ
cieczy (5) z przestrzenia pomiędzy cylindrem (3) i kolumną (1) pod tłok (6) lub z powrotem. Zawór (8)
jest uruchamiany przyciskiem, umieszczonym w podstawie (2) fotelika.
(4 zastrzeżenia)

28.08.1976

Akademia Medyczna, Poznań, Polska (Leszek Zapłata).
Przyrząd zabezpieczający i sygnalizujący do ssaka
Przyrząd zabezpieczający i sygnalizujący do ssaka
stanowiącego urządzenie do odsysania wydzielin śluzowo-ropnych i krwi przy ratowaniu i leczeniu zagrożonych osób posiada przelotowy przewód ssący
(1), którego końce posiadają końcówki na osadzenie
węża (2). Do przewodu przytwierdzony jest trwale
bocznik wlotowy powietrza (3), we wnętrzu którego
znajduje się sprężyna spiralna (4) z kulką zaworową
(5), zamykającą otwór przelotowy wkrętki zaporowej (6), która osadzona jest na boczniku za pomocą
gwintu á posiada obsadę (7) na osadzenie sygnału akustycznego w postaci gwizdka (8).
(1 zastrzeżenie)

A62c; A62C

P. 185476

11.12.1975

Konrad Rosenbauer KG, Leonding, Austria.
Urządzenie do regulacji domieszkowania, zwłaszcza
do agregatów pompowych do gaszenia ognia
Urządzenie składa się z klapy pomiarowej (9) wbudowanej do przewodu ciśnieniowego pompy głównej,
klapy zaworu dozującego (20), pręta (16) sprzęgającego dźwignię klapy pomiarowej (9) i klapy zaworu
dozującego (20) i charakteryzuje się tym, że ma do-
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datkowo mechanizm tłokowy (22) służący do przestawiania pręta łączącego (16) wzdłuż prowadzenia
kulisowego. Mechanizm ten opiera się z jednej strony na dźwigni (13) z prowadzeniem kulisowym,
i z drugiej strony jest połączone z prętem (16).
(4 zastrzeżenia)

A63f; A63F

F. 185433

5

ramieniu (7). Podajnik piłek (3) posiada rozmieszczone na swej powierzchni otwory wlotowe oraz między nimi zamontowane elementy mieszające, przykładowo kołki. Prędkość wirowania tarcz ruchomych
(12) i (13) są tak dobierane, że można uzyskiwać
trzy typowe sposoby zawirowania piłek tj. piłki bez
rotacji, piłki z rotacją postępową i piłki z rotacją
wsteczną.
(3 zastrzeżenia)

09.12.1975

Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski, Poznań, Polska (Łukasz Nackowski, Jerzy Moczorodyński, Eugeniusz Krawczyk, Andrzej Chlond).
Urządzenie treningowe do wyrzucania piłek tenisowych
Urządzenie treningowe według wynalazku posiada
podajnik piłek (3) z umieszczonym pod nim przewodem giętkim (4), doprowadzającym piłki do zespołu wyrzucającego (5), zamontowanego na obrotowym ramieniu (7), które z kolei przytwierdzone jest
do ruchomego stolika (6), wykonującego ruchy
w płaszczyźnie poziomej. Zespół wyrzucający (5) posiada dwie tarcze ruchome (12) i (13) obracające się
w przeciwnych kierunkach, osadzone na obrotowym

A63j; A63J

P. 183752

03.10.1975

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Polska (Wiktor Jackiewicz).
Układ do poziomej zmiany dekoracji teatralnej
Układ według wynalazku stanowi system szyn (1)
podwieszonych do rusztu nadscenicznego zaopatrzonych w zwrotnice (3) służące do zmiany położenia
poszczególnych wózków (2) bez względu na to, czy na
szynie (1) znajduje się inny wózek (2), czy też nie.
Rozwiązanie według wynalazku pozwala na dokonywanie zmian położenia dekoracji scenicznej bez potrzeby magazynowania jej w obrębie sceny.
(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ B
ROŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
BOlb; B81B

P. 191944

21.08.1976

Pierwszeństwo: 23.08.1975 - RFN (nr. P. 2537601.6)
Jean Walterscheid GmbH, Lohmar, Republika Federalna Niemiec.
Sprzęg szybkodziałający dla połączeń wałów napędowych do maszyn rolniczych
Sprzęg według wynalazku składa się z widełek
przegubu (1) połączonych z uzębioną wewnętrznie tuleją (10) sprzęgu, która przed swoim otwartym końcem jest zaopatrzona w rowek pierścieniowy, ukształtowany jako przytrzymywacz kulek (18) dla kulek
blokujących (21) oraz zfazowaną krawędź jako powierzchnię kierującą (19). Z tuleją (10) zazębia się
uzębiona zewnętrznie piasta (24), przy czym uzębie-

nie (13), od strony czołowej ma zęby zaokrąglone
w kierunku punktu środkowego piasty. Na piaście
(24) są również otwory służące jako prowadnice (34)
dla kulek zamykających (30), które z jednej strony
wchodzą w rowek pierścieniowy na wale przekaźnikowym, a z drugiej strony są trzymane przez tuleję
(35) zamka pozostającą pod naciskiem sprężyny (25).
Piasta (24) jest połączona obrotowo łożyskiem (23)
z kielichem (17), który również otacza i tuleję (10).
Na kielichu (17) są wykonane ukośne szczeliny (31),
przez które przechodzą kołki włączające (14) połączone na stałe z pierścieniem włączającym (16). Jeden z kołków (14) jest przedłużony do dźwigni włączającej (11). Do kielicha (17) jest mocowana podpora (9), która jest przytrzymywana przez część widełkową (49) mocowaną do ciągnika. Podpora (9) jest
ukształtowana jako łożysko (14) dla części łożyskowej
(8) widełek włączających (3), które są połączone
z dźwignią (7) sprzęgu.
(6 zastrzeżeń)

6
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Ulepszony katalizator nadaje edę szczególnie do
oczyszczania gazów odlotowych z procesów spalania,
zwłaszcza z silników spalania wewnętrznego.
Sposób według wynalazku polegający na utlenianiu
tlenku węgla i utlenianiu nie spalonych węglowodorów przy równoczesnej redukcji tlenków azotu, przez
przeprowadzenie tych zanieczyszczeń gazów odlotowych z maszyn o spalaniu wewnętrznym w dwutlenek węgla, wodę i pierwiastkowy azot, bez wytwarzania trójtlenku siarki lub kwasu siarkowego, charakteryzuje się tym, że obejmuje kontaktowanie gazów z katalizatorem omówionym wyżej oraz regulowanie stosunku powietrza do paliwa, dostarczanych
do spalania w granicach zbliżonych do stechiometrycznego, skutkiem czego skład gazów wylotowych
utrzymuje się w wąskim przedziale, w którym to
przedziale katalizator może dokonać prawie całkowitej konwersji zanieczyszczeń.
(19 zastrzeżeń)

B01d; B01D

P. 192086 T

28.08.1976

Centralne Laboratorium Technicznych Wyrobów
Włókienniczych, Łódź, Polska (Jadwiga Juszczyk, Kazimiera Skdbińska, Edwin Szefer, Stanisław: Koch,
Pelagia Siedlecka).
Wkład filtracyjny pojemnościowy
Wkład filtracyjny spełniający rolę filtra pojemnościowego mogący znaleźć zastosowanie do filtracji
mokrej, zwłaszcza w przemyśle spożywcaym bądź
chemicznym, charakteryzuje säe tym, że stanowi go
tkanina warstwowa połączona punktowo w procesie
tkania, przy czym jedna warstwa posiada zwartą
strukturę o dużej gęstości osnowy i wątku druga
zaś posiada strukturę rozrzedzoną podatną na wykończenie mechaniczne.
(3 zastrzeżenia)
B01d; B01D

P. 192092 T

28.08.1976

Kombinat - Huta im. Lenina, Kraków, Polska
(Edward Garścią, Andrzej Kusiak, Marian Mazur,
Marian Kozieł).

B02b; B02B

P. 185338

06.12.1975

Kombinat Górniczo-Hutniczy „Orzeł Biały", Brzeziny Śląskie, Polska (Józef Drzązgała, Bronisław Raj,
Mieczysław Maj, Ludwik Komor).
Warstwa dźwiękochłonna pod płaszczem młyna
bębnowego i układ belkowych wykładzin do jej
mocowania
Warstwa dźwiękochłonna ma postać płata gumowego (2) perforowanego, który rozkłada się wewnątrz
bębna (1) i wypełnia się jego otwory sypkim lub plastycznym materiałem (4) tłumiącym, po czym nakłada się wykładzinę belkową. Obok belek stalowych
kładzie się belki drewniane, które pod wpływem wilgoci pęcznieją i eliminują luzy spowodowane ściśliwością warstwy tłumiącej. Na ścięcia końcówek belek
przykłada się pancerne płyty czołowe, które mocowane są do ściany czołowej za pomocą śrub kotwicowych.
Tłumiąca warstwa według wynalazku pozwala na
zastosowanie do tłumienia dźwięków materiałów w
postaci sypkiej lub plastycznej o wysokim współczynniku tłumienia, na przykład opiłków drewnianych, odpadowego rozdrobionego korka, pasty dźwiękochłonnej i tym podobnych.
(1 zastrzeżenie)

Sposób usuwania dwutlenku siarki ze spalin spiekalniczych
Sposób usuwania dwutlenku siarki ze spalin spiekalniczych, zwłaszcza spalin powstających w czasie
procesu spiekania rud żelaza, przy wykorzystaniu
układu znanych odpylaczy mechanicznych mokrych,
charakteryzuje się tym, że do mechanicznych odpylaczy mokrych doprowadzany jest roztwór neutralizujący mleka wapiennego z dodatkiem siarczanu żelazawego jako katalizatora.
(1 zastrzeżenfie)

B01j; B01J

P. 192024

26.08.1976

Pierwszeństwo: 27.08.1975 - Sk Zjedit Ameryki
(nr 608 084)
Engelhard Minerals aChemicals Corporation, Murray Hill, Stany Zjednoczone Ameryki.

B62b; B02B

Wielofunkcyjne katalizatory i sposób unieszkodliwiania zanieczyszczeń gazów odlotowych

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jerzy Supeł, Romuald Gajewnik).

Przedmiotem wynalazku są wielofunkcyjne katalizatory zawierające jeden lub więcej metali z grupy
platynowców i, w anacanie większej ilości, składnik
podstawowy, to jest tlenek metalu, osadzone na odpowiednim nośniku. Korzystnie w skład katalizatora
wchodzi 1-20 procenit wagowych podstawowego tlenku metalu, zwłaszcza tlenku niklu, 0,05-0,5 procent
wagowych platyny i 0,002-0,3 procent wagowych rodu, na powleczonym monolicie lub innym nośniku.

Kruszarka stożkowa

P. 185414

10.12.1975

Kruszarka stożkowa posiadająca tuleję mimośrodową zwłaszcza dzieloną ułożyskowaną tocznie w korpusie, wewnątrz której to tulei jest umieszczony wał
stożka kruszącego usytuowany pod kątem względem
osi obrotu tulei, charakteryzuje się tym, że wał (18)
kruszącego stożka (7) jest osadzony w wahliwych łożyskach (13) i (14) umieszczonych w gniazdach górnej
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części (8) i dolnej części (9) dzielonej tulei mimośrodowej. Łożyska (13) i (14) są osadzone odpowiednio
w mimośrodowych oprawach (15) i (17), jednocześnie
zaś w jednym z gniazd tulei znajduje się dodatkowo
tuleja (16) ustalająca zmiany położenia osi wału (12).
Stosowanie wynalazku zapewnia zmianę parametrów roboczych kruszarki w zależności od wymagań
eksploatacyjnych.
(1 zastrzeżenie)

B02c; B02C

P. 185300

B02c; B02C

7

P. 185387

08.12.1975

Zakład Wytwórczy Maszyn i Urządzeń Przemysłu
Spożywczego „Spomasz", Żary, Polska (Henryk Mozrzymas).
Gardziel maszyny rozdrabniającej
Gardziel maszyny rozdrabniającej, zwłaszcza wilka,
w której mocuje się narzędzia tnące ma wzdłuż osi
wykonany rowek o przekroju prostokątnym. W rowku tym mocHJe się wspust (1), którego położenie ustalane jest od strony wylotu gardzieli przez płytkę (2)
stanowiącą element oporowy i zamykającą rowek
gardzieli a od strony wlotu gardzieli przez występ (3)
koryta współpracującego z gardzielą.
Maszyny te stosowane są do rozdrabniania mięsa
(1 zastrzeżenie)
oddzielonego uprzednio od kości.

06.12.1975

Ireco Chemicals, Salt Lake City, Utah, Stany Zjednoczone Ameryki (J. Rand Thurgood, Robert B. Clay).
Sposób i urządzenie do rozdrabniania glinu na
drobne płatki
Sposób rozdrabniania glinu na drobne płatki na drodze mielenia granulowanego lub rozdrobnionego glinu, ewentualnie ze środkiem pokrywającym polega na
tym, że mielenie granulowanego lub rozdrobnionego
glinu prowadzi się w wibracyjnym młynie kulowym,
do którego w sposób ciągły doprowadza się surowiec
oraz strumień obojętnego gazu i z którego odbiera
się w strumieniu gazu rozdrobnione płatki.

B03c; B03C

P. 185499

11.12.1975

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia"
w Kędzierzynie, Kędzierzyn, Polska (Józef Juraszczyk, Lucjan Kierat, Manfred Stajszczyk, Zdzisław
Olszowy, Adam Fidelus, Marian Gryta, Fryderyk Tomulik, Jan Sojka, Krzysztof Kozubski, Jerzy Majchrzak).
Urządzenie do mieszania mas reakcyjnych
podatnych na żelowanie

Urządzenie do rozdrabniania glinu na drobne płatki
składa się z wibracyjnego młyna (1) kulowego, zasobnika (6) surowca i zasobnika (7) środka pokrywającego, dmuchawy (4) do podawania gazu obojętnego, sortownicy (2), kolektora (3) i zbiornika (10) płatków
glinu wraz z odpowiednimi przewodami. Glin w postaci płatków znajduje zastosowania jako pigment
farb oraz do chemicznych mieszanek wybuchowych
i pirotechnicznych.
(20 zastrzeżeń)

Urządzenie do mieszania mas reakcyjnych podatnych na żelowanie, z mieszadłem ślimakowym, składa się ze zbiornika (1), w którym na pionowym wale
(2) znajduje się ślimak (3). Ślimak (3) posiada na zewnętrznej krawędzi przyspawaną taśmę metalową (4),
usytuowaną pod kątem o wartości poniżej 90° od końca krawędzi w kierunku transportu masy przez ślimak (3), którego koniec połączony jest z mieszadłem
turbinowym (5), zamkniętym od dołu tarczą (6). Do
tarczy (6) przymocowane są łopatki (7) ustawione
stroną wypukłą w kierunku obrotu ślimaka (3). Połączenie wału (2) ze zbiornikiem (1) ma miejsce poprzez tuleję (8), zaś sam wał zakończony jest czopem
(9). Wartość stosunku średnicy zbiornika (1) do średnicy mieszadła (5) wynosi 2-3,5, zaś stosunek średnicy ślimaka (3) do skoku wynosi 0,5 ~- 0,8, natomiast
stosunek skoku ślimaka (3) do wysokości taśmy (4)
wynosi S-10.
(1 zastrzeżenie)

8
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B21d; B21D

P. 185447

10.12.1975

Tarnogórska Fabryka Urządzeń Górniczych „Tagor",
Tarnowskie Góry, Polska (Andrzej Kubiczek).
B21b; B21B

P. 191618

04.08.1976

Pierwszeństwo: 05.08.1975 - Szwajcaria (nr 10 224/75)
Schweizerische Aluminium AG., Chippis, Szwajcaria.
Emulsja oleju w wodzie do walcowania na zimno
metali lekkich
Emulsja oleju w wodzie do walcowania na zimno
metali lekkich, zwłaszcza aluminium charakteryzuje
się tym, że zawiera na 1000 części wagowych emulsji
fazę olejową składającą się z 10-50 części wagowych
estru kwasu alkilomonokarboksylowego jako substancji tworzącej warstwę reakcyjną, 5-70 części wagowych polibutenów jako hydrodynamicznego tworzywa
blonotwórczego, 5-20 części wagowych polioksyetylenowanych oleinianów sorbitanu jako emulgatora, 5 25 części wagowych nienasyconych, o długim łańcuchu kwasów alkilomonokarboksylowych jako inhibitora zapobiegającego kruchości wodorowej oraz tworzeniu się rdzy przez fazę wodną i 1-25 części wagowych sześciometylenoczteroaminy jako stabilizatora,
środka grzybobójczego i bakteriobójczego, a resztę stanowi dejonizowana woda.
(11 zastrzeżeń)

B21d; B21D

P. 185269

Przyrząd do gięcia pierścieni zamka
górniczych stojaków ciernych
Przyrząd według wynalazku składa się z podstawy
(1), na której umieszczone są dwie pary szczęk (3)
będących jednocześnie matrycami oraz dwóch prowadnic (4) z podłużnymi rowkami, w których prowadzone są czopy (6) zrzutników (7).
Zrzutniki w kształcie tulei umieszczone są na cylindrycznych ramionach (9) umocowanych na stemplu
(8) matrycy. Wykonane za pomocą przyrządu pierścienie charakteryzują się tym, że ich końce stykają
się tworząc obwód zamknięty o przekroju kołowym.
(1 zastrzeżenie)

04.12.1975

Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego
„Predom-Polar", Wrocław, Polska (Ryszard Pitura,
Marian Skrzyński).
Sposób wykonywania wzdłużnego roztłoczenia
rury o znacznej długości i przyrząd do
stosowania tego sposobu
Sposób wykonywania wzdłużnego roztłoczenia rury o znacznej długości, stosowanej do parowników
urządzeń chłodniczych polega na tym, że rurę mocuje
się poziomo w szczękach mocujących (6 i 8) i wykonuje się roztłoczenie jednym ruchem poziomo umieszczonego stempla (4).
Szczęki mocujące przyrządu stanowią jednocześnie
matrycę dla roztłaczanej ruruy. Szczęka (8) jest
umieszczona przesuwnie względem szczęki (6) i styka
się z umocowaną obrotowo krzywką (9) co zapewnia
docisk szczęki (8) do roztłaczanej rury. (3 zastrzeżenia)

B21d; B21D

P. 185598

15.12.1975

Zakłady Rowerowe „Predom-Romet", Bydgoszcz,
Polska (Marian Piesiewicz, Kazimierz Kiryluk).
Stempel do dziurkowania, odcinania lub
przycinania, zwłaszcza rur i kształtowników
zamkniętych
Stempel według wynalazku, mający część roboczą
płaską, część roboczą kształtową lub część roboczą
wydrążoną w postaci rury o dowolnym kształcie,
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charakteryzuje się tym, że ma powierzchnią czołową
ograniczoną krawędziami tnącymi (2) podzieloną co
najmniej na dwie części: prawą (3) i lewą (4), przesunięte względem siebie w*xiłuż osi symetrii stempla
na pewną odległość.
(1 zastrzeżenie)

B2M; B211Ï

P. 195142

05.01.1977

Zagłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej „ZELMOT",
Warszawa, Polska (Bolesław Wiącek, Ryszard Szóstak,
Ryszard Lesiak).
Ukłai zespołów kształtujących dla prasy
wielosegmeniowej

B21d; B21D

P. 191830

14.08.1978

Pierwszeństwo: 14.03.1975 - RFN (nr P. 2532447.4)

Theodor Tricke, Greven - Reckenfeld, Republika
Federalna Niemiec.
Sposób wytwarzania pustych korpusów z blachy
oraz urządzenie do wytwarzania pustycu
korpusów z blachy
Wynalazek dotyczy sposobu i urządzenia do wytwarzania pustych korpusów, np. ksztaitek i łuków
rurowych z blachy - zwłaszcza blachy ocynkowanej,
poprzez zaginanie arkusza blachy do żądanej postaci
z nałożeniem na zakładkę obrzeży pod szew i następne lutowanie szwu lub szwów.
Sposób wed tug wynalazku charakteryzuje się tym,
•że na przeznaczone do połączenia w szew na zakładkę,
pasy pustego korpusu nanosi się od wewnątrz z jednej strony i/lub od zewnątrz z drugiej strony cynę
lutowniczą i topik, następnie arkusz blachy nagina
się do ostatecznej postaci lub składa się ze wstępni 2
ukształtowanych części, po czym ustanawiając połączenie o dużej wytrzymałości w całym obszarze zakładkowym kolejno, szybko po sobie wywiera się nań
nacisk z jednoczesnym doprowadzeniem ciepła i nacisk z jednoczesnym chłodzeniem.
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się
tym, że zawiera rdzeń rurowy (12), odpowiadający
średnicy wewnętrznej i nieco wystający poza długość
kształtki rurowej, stosowany do podparci? od streny
wewnętrznej wykrojów blaszanych (16) nakładanych
na niego, które na obszarze zakładkowym (23, 24) wykonywanego szwu na płacach podłużnych zwróconych
ku sobie są zaopatrzone w warstwę cyny lutowniczej
z jednej strony oraz w warstwą topnika z drugiej
strony, a ponadto zawiera zestaw narzędziowy (20),
umieszczony po stroni« szwu podłużnego, przemieszczany zarówno pionowo jak i poziomo względem osi
kształtki rurowej do i od rdzenia rurowego (12) i wyposażony po jednej stronie w blok lutowniczy {21),
zaopatrzony w źródło ciepła rozmieszczone na całej
długości szwu oraz z drugiej strony w blok dociskowy (22), usytuowany równolegle, w pewnej odległości
względem niego i zaopatrzony w chłodziwo, przy c/.ym
ruch przełączania zestawu narzędziowego (20) między
położeniem dociśnięcia bloku lutowniczego (21), a położeniem dociśnięcia bloku dociskowego (22) jest sterowany skokowo.
(10 zastrzeżeń)

Układ zespołów kształtujących według wynalazku
przeznaczony jest do stosowania na prasach wielosegmentowych. Istota wynalazku polega na tym, że
na każdym z segmentów (4, 5, 18, 19...) prasy ustawione są w zasadzie po dwa zespoły kształtujące (31,
32, 33, 34) wykonujące tę samą operację na parze wykrajów wstępnych (21a, 21b) przesuwanych wzdłuż
układu. W przypadkach, gdy poszczególne operacje
wymagają stosowania szczególnie wysokich nacisków,
albo gdy jednoczesna praca dwóch identycznych zespołów kształtujących wymagałyby szczególnie trudnej wzajemnej ich regulacji, dzieli się taką operację
na dwa sąsiednie segmenty robocze (2, 3, 16, 17) prasy, przy czym brakujące w danym segmencie zespoły
kształtujące zastępuje się identycznie ustawionymi
ślepymi dociskaczami (35, 36).
(4 zastrzeżenia)

B21d; B21D

P. 195145

05.01.1977

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej „ZELMOT",
Warszawa, Polska (Bolesław Wiącek).
Zespół do mocowania form
Przedmiotem wynalazku jest zespół do jednoczesnego mocowania form przeznaczonych do pracy na
prasach, szczególnie hydraulicznych. Zespół len stanowi korpus (1), w którym osadzone są słupy (2) prowadzące płytę (3), do której przytwierdzony jest
trzpień (4) powiązany z wypychaczem (5) prasy, przy
czym płyta (3) ma ■występy (6), w które wchodzą zaczepy (7).
(1 zastrzeżenie)
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wicy fenolowo-rezolowej charakteryzuje się tym, że
zawiera olejowy substytut odlewniezy pyłu węglowego zwiększający płynność i zmniejszający przyczepność masy rdzeniowej do ścian rdzenicy. Wyżej wymienioną masę sporządza się przez dokładne zmieszanie wszystkich składników. Czas mieszania powinien wynosić około 5 minut
(1 zastrzeżenie)

B22c; B22C

P. 185489

11.12.1975

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Zakładów Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych
„Promel", Gliwice, Polska (Marian Siudek, Franciszek
Badura).
Przyrząd do montażu form
B21d; B21D

P. 195231

10.01.1977

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej „ZELMOT",
Warszawa, Polska (Bolesław Wiącek, Ryszard Szóstak,
Edward Zalas, Ryszard Lesiak).
Układ zespołów kształtujących dla prasy
wielosegmentowej
Układ zespołów kształtujących według wynalazku
przeznaczony jest dla prasy wielosegmentowej z przesuwaniem kształtowanych wykrojów wstępnych za
pomocą zespołu szczęk (9). Prasa taka zaopatrzona jest
również w podajnik (10), podający wykroje wstępne
(3) z wykrojnika wstępnego (12) do szczęk (9). Zgodnie
z wynalazkiem na stole prasy (1) ustawione są zespoły kształtujące (2a, 2b, 2c.) a więc w zależności od
potrzeby wykrój niki, tłoczniki, wyginaki i podobne,
ustawione w ten sposób, że dwa pierwsze zespoły
kształtujące (2a) i (2b) wykonują identyczną operację,
dwa następne zespoły kształtujące (2c.) wykonują
również identyczną drugą operację i tak dalej. Układ
szczęk (9) przenoszący wykroje wstępne (3) przenosi
je parami i ma skok o długości dwa razy większej
niż podziałka segmentów roboczych (la), (lb), (lc)
prasy.
(3 zastrzeżenia)

Przyrząd do montażu form, zwłaszcza form skorupowych wielodzielnych do odlewania kadłubów silników elektrycznych, składający się z belek, stojaków
oraz zacisków, charakteryzuje się tym, że do belek
(1), stanowiących podstawę przyrządu, przytwierdzone
są zaczepy (3), do których mocowane są rozłącznie
jednym końcem stojaki (4), wykonane w kształcie litery L. Jedne ramiona stojaków wsparte są na prowadnicach (2) mocowanych na belce (1), zaś na drugie
ramiona stojaków (4) nasadzona jest belka (5). W
miejscach nasadzenia belki (5) na stojaki (4) zabudowano zaciski (6), najkorzystniej mimośrodowe.
(3 zastrzeżenia)

B22c; B22C

B22e; B22C

P.184912

20.11.1975

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów", Rzeszów, Polska (Bernard Myszka).
Masa rdzeniowa do wytwarzania rdzeni
utwardzonych w gorącej rdzenicy
Masa rdzeniowa do wytwarzania rdzeni utwardzanych w procesie gorącej rdzenicy według wynalazku
ma na celu zwiększenie płynności i stopnia wypełnialności rdzenicy masą, oraz zredukowania przyczepności
masy do ścian gorącej rdzenicy. Masa rdzeniowa składająca się z piasku kwarcowego płukanego, utwardzacza, żywicy fenolowo-formaldehydowej albo ży-

P. 18568C

18.12.1975

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Wienczysiaw Jacek Kościelny, Bohdan Galiński).
Sposób wytwarzania form wtryskowych
Sposób według wynalazku polega na tym, że model (1) pokrywa się warstwą tworzywa o małej przyczepności do podłoża, korzystnie kauczukiem silikonowym. Warstwa ta po zdjęciu z modelu (1) stanowi
negatyw (2). Negatyw (2) pokrywa się warstwą metalu
niskotopliwego, korzystnie stopem Wooda. Warstwa
ta jest kopią (7) modelu (1), którą po odłączeniu od
negatywu (2), pokrywa się galwanicznie warstwą (8)
metalu o wyższej temperaturze topnienia od temperatury wtrysku. Warstwę (8) metalu osadza się w obudowie formy, gdzie po wytopieniu metalu niskotopliwego stanowi gniazdo formy.
(1 zastrzeżenie)
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B22d; B22D

P. 185603

15.12.1975

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Stanisław Księżarek, Feliks Łęgowski, Witold Babiński,
Adam Gołek, Jan Labus, Ludwik Czechowski, Henryk Jóźwiak, Władysław Paluchniak, Zenon Nakoneeznyj, Stefan Kowalówka).
Sposób odlewania niklu, stopów niklu z żelazem
oraz stopów miedzi z niklem

B22c; B22C

P. 1918Ï? T

18.08.1976

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania
Odlewni „Prodlew", Warszawa, Polska (Jerzy Lenarczyk, Alfred Piechna, Andrzej Szumowski, Witold
Kotlewski).
Sposób wykonywania form odlewniczych,
zwłaszcza z ciekłych i sypkich mas
samoutwardzalnych

Sposób według wynalazku polega na tym, że przygotowany do odlewania metal pokrywa się warstwą
obojętnego topnika o określonym składzie, a następnie kąpiel podgrzewa się i odlewa się metal bezpośrednio z pieca przez ceramiczny zbiornik wlewowy
do krystalizatora, uzupełniając w czasie całego cyklu
wylewania straty ciepła w ciekłym metalu, którego
temperaturę podczas całego procesu utrzymuje się
maksymalnie 50°C powyżej temperatury topliwości.
Lustro metalu w krystalizatorze oraz jego strumień
wypływający z pieca chroni się przed utlenieniem za
pomocą gazu obojętnego lub zasypki żużlotwórczej.
(1 zastrzeżenie)
B22f;

B22F

P. 195291

12.01.1977

Huta Baildon, Katowice, Polska (Teresa Karwata,
Edyta Widera-Langer, Stefan Cybuch).
Sposób usuwania wtrąceń grafitowych
w węglikach spiekanych

Sposób według wynalazku polega na tym, że zespół
modelowy, utworzony z modelu (1) połączonego sztywno z płytą podmodelową (2), ustawia się bezpośrednio
na wibratorze (5). Pobudzany do drgań zespół modelowy oddzielony jest od nieruchomej płyty podformowej (3) i spoczywającej na niej skrzynki formierskiej
(7) elastycznymi wkładkami (4), uniemożliwiającymi
przenoszenie się drgań na elementy nieruchome. Wibrujący zespół modelowy wprowadza w ruch cząsteczki masy formierskiej, powodując dokładne jej rozprowadzanie wokół modelu oraz dodatkowo zagęszczenie
masy.
(1 zastrzeżenie)

Sposób usuwania wtrąceń grafitowych z węglików
spiekanych polega na tym, że wygrzewa się węgliki
spiekane w temperaturze 1320-1400°C, w atmosferze
wodoru, w warstwie AhOs zawierającej 0,2 do 1,0%
tlenków metali węglikotwórczych, najlepiej TÍO2.
(2 zastrzeżenia)
B23b; B23B

P. 184605

10.11.1975

Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM",
Warszawa, Polska (Józef Armiński, Robert Czech, Andrzej Kanabus, Sławomir Kuczyński).
Urządzenie do wiercenia głębokich otworów
na automatach tokarskich
Wynalazek dotyczy urządzenia do wiercenia głębokich otworów na wielowrzecionowych automatach tokarskich wiertłem zawierającym otwór dla chłodnictwa.
Urządzenie według wynalazku zawierające wrzeciono (1) narzędziowe ułożyskowane w korpusie (2) za
pomocą łożyska (3) ma podtrzymkę (11) z osadzoną w
niej tuleją (12) spełniającą funkcję prowadnicy wiertła, która to prowadnica umożliwia dokładne wykonywanie głębokich otworów za pomocą lufowego (4).

B22c; B22C

P. 191967 T

Politechnika Szczecińska, Szczecin,
ciech Gutowski).

21.08.1976
Polska

(Woj-

Masa formierska i rdzeniowa do wyrobu form
i rdzeni odlewniczych
Istota wynalazku polega na tym, że masa z cementem jako spoiwem zawiera aktywator w postaci zmielonego na pył boksytu wraz z dodatkiem katalizatora
w postaci soli sodowych, najlepiej wodorotlenku sodowego.
Dodatek boksytu stosuje się w ilości 0,2 do 6,0
części wagowych masy, korzystnie 2,0 części wagowych, zaś katalizatora w ilości 0,01 do 2,0 części wagowych masy.
Wilgotność formy rdzeni wykonanych z masy według wynalazku wynosi od 2,5 do 2,8% po 24 godzinach od sporządzania.
(1 zastrzeżenie)
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Podtrzymka (11) przymocowana jest do trzpieni (13)
osadzonych przesuwnie w otworach korpusu (2). Na
trzepieniach (12) znajdują się sprężyny (14) dociskające podtrzymkę do obrabianego przedmiotu (15).
(2 zastrzeżeń: a)

B23b; B23B

P. 136007

T

24.12.1975

Nr 13 (93) 1977

suwny w pierwszym kierunku równolegle do kierunku przesuwu wyrobu po stole, OTOZ W drugim kiekrunku w celu przecięcia wyrobu prostopadle do kierunku jego ruchu po siole ponadto ma urządzenie z
walcami (70, 72, 7«, 78) do podtrzymania wyrobu podczas ruchu tegoż po stole bez koJizacji z palnikiem,
gdy ten ostatni porusza się jednocześnie w awóch
kierunkach.
( i i zastrzeżeń)

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Pronlt-Erg", ixn.
Bohaterów Studzianek, Piorki, Polska (Julian Rćżycki).
Sposób wiercenia otworúw w metalach
i urządzenie do stosowania tego sposobu
Sposób wiercenia otworów w metalach polega na
tym, że otwór w wale metalowym wytacza się za pomocą głowicy urządzenia do stosowania sposobu.
Urządzenie do stosowania tego sposobu zawiera
głowicę (1) wkręconą w korpus (2) o kształcie tu lei
grubościennej. W głowicę (1) wciśnięte są dwie prowadnice (3> z płytkami z węglików oraz nćż (4) z płytką z węglików zamocowany do głowicy (1) śrubą.
(2 zastrzeżenia)

K2'H1;

P. 191834

T

12.08.1976

Wytwórnia Sprzętu Ko'ounikacyjnego „P2L Kalisz",
Kalisz, Polska 'JĆŁef Kocemba).
I/rządł.tn.'e do obróbki pilników obrotowych

B23b; B23B

P. 191798 T

13.08.1S7C

Pierwszeństwo: 16.08.1975 - RFN (nr P. 2536115)
Wilhelm Hegenscheidt GmbH, Erkelenz, Republika
Federalna Niemiec (Heinz vom Dorp).

Urzątlaonw do obróbki piJników oiba:otc/wych, stanowiące zespół elementów .nadających aciśle okreśioiny
ruch obxabáaneinu porsedmiotowi ima stół (1) umieszczony w prowaoricach konsoli (2), prostopadle
do osi konsoli (2), korpus (4) w którym umieszczona jesi obrotowo i suwliwie konsola (2) nacieksna od speuu sprężyną kopiał (i,) przymocowany
do siołu <l) i opierająty się od góry <o wodzik (<i),
■zwidziany -5&it.vw*io z ^orpaiftn: <-l). wrzeci^nnik (9)
przdiiłkctu umi?is7<:zoiiy >na stole '1) i wyposażony w e
wrreciOTiK). (10) z uchwytem (li) pnedmiiotu oraz satyiwro zv/iaizany osi-vw z wrzecJoíP.em (10) iarozą podziałową <13) z otw oraünii ns. obwed/de i osadzony obrotowo ma "wrzecionie (13) b^ben ikrzyiwkowy (15), zawds-

Sposób przeprowadzania kontrol? z&mocowania
kół szynowych pojazdów kolejowych
na tokarkach karuzeio vťj-ck
Sposób przeprowadzania kontroli zamocowania kół
szynowch pojazdów kolejowych na tokarkach karuzelowych polegający i:a tym ; że szczeki mocujące
uchwytu zaciskowego, ukształtowanego jako tarcza
tokarska, mocują koło pojazdu i uruchamiane są za
pomocą siłownika zasilanego sprężonym czynnikiem
ciśnieniowym, charakteryzuj o się tym, że sprawcza
się z jednej strony położenie tioka cylindra sprężonego czynnika ciśnieniowego cylindra. I-rzy osiągnię-ciu żądanych waitośoi z,valnia się tokarkę dla obróbki kola pojazdu.
(1 zastrzeżenie)

B23d; B23D

P. 191736

11.08.1976

Pierwszeństwo: 11.08.1975 - St. Zjeön. Ameryki (nr
603336)
USS Engineers and Consultants Inc, Pittsburgh,
Stany Ziednoczcne Ameryki.
Stół do cięcia przesuwanych po niin wyrwbów
stalowych
Siói do cięcia według wynalazku złożony z belek
rośnych (30, 32, M, 96, 100, 10?, 104, 10-1, 1S8) oraz z
wadłużme ustawionych płóz (1Í3) ma palnik <t6) prze-

rajscy na ■s^Rnocej powJerz^hni rowki wzdłużne 0-3) o
rożnym ipodiyienlu wzglądem osi i wtyczkę (i*> do
sp-r^ąCeMijia ■aoprzste otwory na -obwodzie z tarczą podziałową (i1*), przy Ktym do dr^ycJuego rowka (Itł)
bcbr»a krzywkowego U5) wprowadzany iesrt palec v»c~
dzący (17) awiązairiy z częścią rJeraahomą v/zglądem
stcłu (1).
(2 zafitozeżenia)

B23f; B23F
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191965

T

21.08.1976

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Henryk
Dyrmtrenko).

B23g; B22G

P. 185034

26.11.1975

Zajady Przemysłu Metalowego H. Cegielski, Pozu&ń, Polska (Łukasz Nackowski, Henryk Szczeániak).

Urządzenie do dogniatauia ślimaków globoidaloych
Przdnriotem wynalazku jest urządzenie do dogniatania ślimaków globoudalnych stosowenych zwłaszcza
w układach kierowniczych pojazdów mechanicznych
celem uzyskania odpowiedniej chropowatości powierzchni.
Urządzenie do dogniatanáa ślimaków globoidalnych
wyposażone w mechanizm nadający ruch obrotowy ślimakowi oraz we współpracujący z nám mechanizm hydraulicznego dociskania rolek ma wecług wynalazku krzywkę bębnową <7) o średnicy wprost proporcjonalnej do długości obrabianej powaerzchiü ślimaka (1) i odwrotnie proporcjonalnej do kąta wzniosu linii
śrubowej rowka krzywki bębnowej (7), .w którym prowadzony jest suwliwie palec (6) połączony nierozłącznie
z listwą zębatą (5) .zazębiającą się z kałem zębatym
(4) lorez ma dociskane siłownikami (11) rołlri dogniatające (2) i (3), z których jedna (2) obejmuje zwój
ślimaka (1) a druga (3) wprowadzona jest we wrąb
śMmaika (1) tak, aby siły wynikające z <i<ociisku rolek
(2) i (3) do ślimaka (1) leżały na jednej linii działania.
(1 zastrzeżenie)

Oprawka narzędziowa
Oprawka narzędziowa z zal:>ezpieczenien) przed prze
ciążeniem składająca się z czyści napędzającej (1) i
części ncpędrająeej (2) stosowana uwłaszcza przy wy
kony wanl-u gwintów wewnętrznych i zewnętrznych
charakteryzuje się tym., ze zawiera sprzęgło kulkowe
z kulką centralną (7) zaoyotrzoaae w tłumik (6) drgań
poosiowych w postaci pierśclenia kołowego z mateaiału elastycznego.
(1 (zastrzeżenie)

B23k; B23K

P. 1S4935

22.11.1975

Warszawka Fabryka Sprzętu Spawalniczego „Perun", Wi3TS7*wa, PouiskŁ: (lasos KUK>3, Henryk Kalinowski, Tadeusz Urbańdri).
Przecinarka automatyczna do profilowego
i ' rur

B23g; B23G

P.

184972

24.U.1975

Bielska Fabryka Maszyn WłókŁenr.iezych „Befaua",
Bielsko-Biała, Polska (Stanisław Wojciech, Merian Woźniaik).
Sposób wyfcon3rwania gwintów wielokrcttych
Sposób według wynalazku polega na tym, że na
zamocowanym na tokarce uniwersalnej prze&nioaie
nacina sdę gwint wielokrotny za pomocą nowa tokar
skiego o zarysie krawędź skrawającej odpowiadjącej
zarysowi gwintu wielokrotnego i doborze posa\/u
wzdłużnego równemu skokowi gwintu wielokrotnego,
aż do uzyskania wymaganej średnicy podziałowej.
W przypadku szlif owaiiia gwintu wielokrotnego wew
nętrznego mocuje się dany przedmiot ZNA sztJ.tfierce do
gwintów. Pc doborze posuwu wzdłużnego równemu
skokowi gwintu wielokrofcnsgo, przystepuje się do szli
fowania tarczą szilifierską o zarysie odpowiadającym
zarysowi gwJnitu wielokrotnego, aż do -uzyskania wy
maganej średnicy podziałowej.
(2 zastrzeżenia)

Przecinarka automatyczna parzeznaczona do profilo
wego dęcia rur stalow;'cn rkładejąca się iz głowicy inapqdowtj zakończonej głowica magnetyzną (1), z wa
łu napędowego (*). z ruchomej belki rurowej, z tar
cz)' obrotowej (8) podłuznej (9), z imaka (24) do
mocowania nar, z JTTzy^iTi bębnowci (13), ?. supartu
pionowego (Ii) i z supartu poziomego (14), charaikte-

14
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ryzuje się tym, że do odwzorowywania figury geometrycznej według wzornika stalowego rurowego ma
wał napędowy (4), który może wykonywać ruch posumsto-zwrotny i ruch ohrotowo-zwrotny. Ruchoma
belka rurowa współosiowa dwupodporowa wykonuje
połowę skoku roboczego wału napędowego i ułożyskowana jest w łożyskach ślizgowych. Belka spoczywa górnymi powierzchniami stożkowymi kos-zyków
na powierzchniach walcowych kulek równomiernie
rozmieszczonych na obwodzie.
(1 zastrzeżenie)
B23k; B23K

P. 192096 T

28.08.1976

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polaka (Hubert
Drzeniek, Janusz Jaros, Stanisław Mozol).
Elektroda rdzeniowa do napawania powierzchni
stalowych narażonych na ścieranie
Przedmiotem wynalazku jest elektroda rdzeniowa
do napawania łukiem samoosłaniającym narażonych na
intensywne ścieranie stalowych powienzchni elementów maszyn i urządzeń, wykonanych ze stali stopowych lub węglowych i napawanych.
Istota wynalazku polega na tym, że mieszanka
proszkowa rdzenia elektrody składa się z 4-30% wagowych fluorku wapnia, 1-4% wagowych fluorku
glinu, 1-4% wagowych fluorku sodu, 3-12% wagowych węglanu wapnia, 4-10% wagowych żelazo-manganu, 2-5% wagowych żelazo-ikrzemu i 1-3%
wagowych fluorokrzemianu sodu, stnowiących składniki osłony gaaowo-zużlowej, oraz z 0,3-0,6%
wagowych węgla łącznie z węglem zawartym
w stalowym płaszczu elektrody rdzeniowej, 1-3% wagowych manganu, 0,5-1,5% wagowych krzemu, 6-12%
wagowych chromu i 0,8-1,5% wagowych molibdenu,
stanowiących składniki stopowe.
(3 zastrzeżenia)
B23p; B23P

P.185438
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(6) obrabiarki tworzy kąt prosty. Uchwyt przedmiotu
(2) ustala przedmiot (1) pod kątem (7) do płaszczyzny
stołu (6) obrabiarki.
Kąty (5) i (7) zawarte w granicach 0°15' -£■ 30°, najlepiej l°50\
(2 zastrzeżenia)
B24b; B24B

P. 191985 T

23.08.1976

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska (Jan
Wójtowicz, Czesław Keller).
Układ posuwa głębokości szlifowania
na szlifierkach
Przedmiotem wynalaizku jest układ posuwu głębokości szlifowania na szlifierkach, zwłaszcza do szlifowania płaszczyzn, współpracujących z aktywną kontrolą.
Ramię (3) układu według wynalazku zaopatrzone w
zapadkę (4) ma napędowy siłownik hydrauliczny (5)
oraz powrotny siłownik hydrauliczny (9). Siłownik
hydrauliczny (9) zaopatrzony jest w ograniczający siłownik hydrauliczny (11). Siłowniki hydrauliczne (5) i
(11) są zaopatrzone w zderzaki oporowe (7) i (14).
(3 zastrzeżenia)

09.12.1975

Łańcucka Fabryka Srub, Łańcut, Polaka (Józef Kulka).
Przyrząd do drążenia zarysów
kształtowych otwartych
Przyrząd według wynalazku posiada uchwyt przedmiotu (2), uchwyt elektrody (3) oraz elektrodę (4) zamocowaną względem osi (8) jej przesuwu pionowego
pod kątem (5). Oś przesuwu (8) iz płaszczyzną stołu
B24d; B24D

P. 191924

20.08.1976

Pierwszeństwo: 22.08.1975 - Australia (nr PC 2893/75)
Wiltshire Cutlery Company Proprietary Limited,
South Melbourne, Australia.
Ostrzarka do noży
Osttrzarka do noży zawierająca luźną wydłużoną
obudowę zaopatrzoną w otwór roboczy w przedniej
jej końcówce, podporę usytuowaną wewnątrz tej obudowy, urządzenie ostrzące, zamocowane na przedniey
części końcowej podpory w pobliżu otworu roboczego,
urządzenie sprężynujące, powodujące wychylenie podpory w stronę górnej ścianki obudowy, a także oporę
umieszczoną co najmniej częściowo wewnątrz obudowy
tak, że jest 'usytuowana pomiędzy górną powierzchnią
podpory a górną ścianką obudowy i jest osadzona
wychylnie w tej obudowie, a ponadto oporę, tylną
swą częścią współdziałającą z górną powierzchnią
podpory w miejscu pomiędzy dwoma (przegubami.
Charakteryzuje się tym, że opora (25) jest umieszczona
pomiędzy powierzchnią szczytową (24) podpory (8) a
górną ścianką (5) obudowy (2) i jest połączona przegubowo z obudową (2) w celu umożliwienia jej wykonywania obrotu wokół osi usytuowanej zasadniczo
równolegle do osi czopa obrotowego (9) podpory (8).
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Ponadto opora (25) ma część tylną (27) współdziałagącą ze szczytową po wierzchnią (24) podpory (8) w miej6CU usytuowanym pomiędzy tymi dwoma czopami obrotowymi (9) i (26), a także przednią część końcową
(29) spoczywającą na powierzchni szczytowej (24) w
pobliżu otworu roboczego (7) w takim układzie, że
ostrze nożowe wprowadzone do obudowy (2) poprzaz
otwór roboczy (7) i zetknięte z urządzeniem ostrzącym
(19) powoduje rozdzielenie przedndch części końcowych (22) d (29) tych twóch członów (8) i (25) lecz
część tylna (27) opory (25) pozostaje w zetknięciu z
oporą <8) podczas wynikowego odchylania się każdego z tych dwóch członów (?) i (25) (4 zastrzeżenia)

W kanałku (4) jest wykonany pod kątem otwór,
który na wejściu ma zamocowaną przesuwnie nakładkę (11) służącą do regulacji średnicy tego otworu.
Kanałek (4) w dolnej części jest zakończony ukształtowanym wycięciem, a na wejściu otworu jest również zabudowana kształtka zabezpieczająca prawidłową orientację łączników.
(1 zastrzeżenie)

B25g; B25G

P. 185493

12.12.1975

Edward Rowiński, Pruszków, Polska (Edward Bowińska).

B85b; B25B

P. 185242

03.12J975

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Boiska (Mieczysław Hady).
Orientownik łączników
Przedmiotem wynalazku jest oidentownük łą<jzna!ków
przeznaczony zwłaszcza do pojemników podajnika wibracyjnego, służących do automatycznego podawamua
łączników do głowic orientujących w urządzeniach do
wkręcania. Zasobnik (2) ma kanałek (4), który stanowi przedłużenie łuku pojemnika wibracyjmetgo á ma
zabudowaną wkładkę (7) do regulacji głębokości ka-

Sposób mocowania zaciskowego narzędzi i przyrządów
obróbczych i uniwersalny uchwyt mocujący,
zwłaszcza do pilników
Sposób według wynalazku polega ma tym, że średnicę zewnętrzną tnzonka uchwytu, odpowiadającą średnicy wewnętrznej mocowanej na nim tulei zaciskowej,
dobiera się tak, aby stosunek mimośrodu otworu nieprzelotowego, wykonanego w trzonku uchwytu, i odpowiadającego mu otworu w tulei zaciskowej do promdenáa itarcia trzonka o tuleję był mniejszy od współczynnika tarcia tych dwu elementów stanowiących
«chwyt.
Uchwyt według wynalazku stanowi zespół dwu
elementów: trzonka (1) i tulei zaciskowej (3). Otwór
niepnzelotowy (2) w trzonku (1) i otwór przelotowy
(4) w tulei (3) są usytuowane mimośrodowo w stosunku do osd symetrii uchwytu. Stosunek mórnośrodu do
promienia wewnętrznego tulei, odpowiadającego promáenůowi tarcia trzonka o tuleję jest mniejszy od
współczynnika tarcia dwóch elementów.
(2 zastrzeżenia)

B27b; B27B

P. 191861 T

16.08.1976

BeskńdzMe Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej „Las",
Żywiec, Polska <Antond Hagel).
Zderzak stołu piły tarczowej
(Przedmiotem wynalaztou jest zderzak stołu piły tarczowej zabezpieczający przecinaną na pile tarczowej
dłużycę przed odrzutem w przeciwnym kierunku do
kierunku posuwu w końcowej fazie jej przecinania
w wypadku występowania w drzewie krzemionki lub
skręconych włókien. Zderzak składa się z listwy roboczej (2), prowadników (3), sprężyn (4) i obejmy (5)
mocowanej do stołu roboczego piły tarczowej (1).
(2 zastrzeżenia)
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B27b; B27B

P. 191994
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Pierwszeństwo: 25.08.1975 - Szwecja (nr 7509438-3)
Aktfebaloget Iggesunds
(Esbörm Stake).

Bruk, Iggesund, Szwecja

Urządzenia dla ław pods jarych wyiowniarek
Urządzenie dla ław podających wyrówniarek zawiera
rolka podające (16-18) i cylindry dociskające (19-21),
które mają wgłębienia (28), korzystnie centralne, w
których zamontowana jest pozioma prowadnica (23)
z elementami prowadzącymi (24), (25). Elememty prowadzące (24, 25) w>stają ponať obwodową powierzchnię (rolek lub cylindrów i t>ą dociskane do prowadnicy (23) tak, że elementy prowadzące (24), (25) tworzą
w desce (B) odcinki, które iitreymujej deski w osi maszyny w czasie podawania jej do wyrówniarki.
(10 zastrzeżeń)

B27ç; B27G

P. 185405

B27g; B27G

P. 185508

11.12.1975

Białostocka Fabryka MebM, Białystok, Polska (Stanisław Hajcz'uk).
Osłona zwłaszcza do pü tarczowych do drewna
Osłona zwłaszcza do pił tarczowych do drewna składa się ze stalowego korpusu (1), dźwiękochłonnej wydaLny (2) i ekustycznego fartucha <3) złożonego z zewnętrznej warstwy (4), wykonfeiiej z gumy lub wykłndzicy podłogawej i dwóch wewnętrznych warstw,
wykonanych z filcu o grubości co najmniej 5 mm.

09.12.1975

Zakłady Stolarki Budowlanej im. S. Prytyckitgo,
Sokółka, Polska (C?erław Krolcos, Zdzioław Zaniewsxi).
Głowica do nacinania złącz klinowych
Głowica do nacánania człącz klinow^'ch w szczególności do stolarki budowlanej i meblarstwa składa sćę
z korpusu (1), na którym została ustalona za pomocą
elementu (8) tarcza (8), przy czym między korpus (1)
a tarczą (2) ©sadaane są na obowodzie pakiety nciy
(4) ustalone elementem (9) na trzpieniu (3) i spięte
nakrętkami (7) poprzez podkładki (6). Elementy mocujące przykryte są pokrywkami (10).
(2

Tak wykonana osłona zabezpiecza obsługujących nie
tylko przed skaleczeniem odłamkami brzeszczota piły,
ale także przed uciążliwym dźwiękiem wytwarzanym
przez brzeszczot piły, jak również przed zapyleniem.
(1 zastrzeżenie)
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B29c; B29C

-BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
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03.12.1975

B32b; B32B
B29c; B29C
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23.03.1975

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia"
w Kędzierzynie, Kędzierzyn, Polska (Jerzy Szlachta,
Wojciech Zagórskd, Jerzy Wojciechowski, Antoni Korek, Janusz Przybyła, Krystian Weber).

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego
„Miasto-projekt", Gdańsk, Polska (Tadeusz Fink-Finowicki).

Forma do wytwarzania elementów płytowych

Sposób wzmacniania kruchych i porowatych
materiałów

Forma do wytwarzania płyt z tworzyw piankowych
zamocowana obrotowo w dwóch punktach (1) leżących
na osi przechodzącej w pobliżu środka ciężkości formy charakteryzuje się tym, że jedna ściana boczna (2) formy jest ruchoma względem drugiej ściany
bocznej <3) nieruchomej i zamocowana jest w formie
przy pomocy ukośnych zawiasów (4), umożliwiających
ruch ściany bocznej (2) równocześnie w dwóch płaszczyznach aż do położenia krańcowego ograniczonego zawiasami ukośnymi (4) «i ogranicznikiem (5), przymocowanym do ściany (3).
W położeniu skrajnego wychylenia ruchomej ściany <2) w otwory (8) w tej ścianie wchodzą rolki toczne (7) zamocowane przy pomocy wysięgników (6) do
nieruchomej ściany (3).
(1 zastrzeżenie)

Sposób wzmacniania kruchych i porowatych materiałów charakteryzuje się tym, że lekkie i porowate
materiały w postaci uformowanej pokrywa się powłoką tworzyw sztucznych, które zwiększają ich cechy
wytrzymałościowe na zginanie, ściskanie, udamość
i nasiąkłiwość.
(i zastrzeżenie)

B41c; B41C

P. 185412

09.12J975

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Herbert Czichoń, Henryk Dudziak, Iwona Lipko).
Korektor do offsetowych płyt presensybiHzowanyeh
warstwą o-dwuazohinonową
řCorektor według wynalazku charakteryzujš się tym,
że zawiera jako środek zagęszczający 0,05-20 części wagowych polikwasu akrylowego lub 0,5-20 części wagowych soli sodowej karboksymetylo celulozy
oraz 10-70 części wagowych stosowanych zwykle rozpuszczalników organicznych w mieszaninie z N, N-dwumetyloformaraiójem, 5-30 części wagowych wody
i 0,05-0,3 części wagowych środka powierzchniowo-czynnego.
(i zastrzeżenie)

B41m; B41M

P. 185810

15.12.1975

Zakłady Przemysłu Precyzyjnego ,.Prema-Milmet".
Sosnowiec, Polska (Zdzisław Pióro, Wiesław Warchalski, Wiesław Grzebielucha, Ryszard Dyja).
Urządzenie do wgłębnego znakowania wyrobów
metalowych o przekroju kołowym, zwłaszcza
butli stalowych przeznaczonych do przechowywania
gazów sprężonych

B29g; B29G

P. 185589

11.12.1975

British Industrial Plastics Limited, Manchester, Anglia.
Sposób wytwarzania wyrobów z tworzyw
termoutwardzalnych
Sposób wytwarzania wyrobów z tworzyw termoutwardzolnych przez podawanie do wtryskarki ślimakowej lub wytłaczarki ślimakowej wypełniacza i tworzywa termoutwardzalnego i takiego sterowania urządzeniem, aby bezpośrednio otrzymać utwardzone wypnaskd lub wytłoczki, polega na tym, że wypełniacz i
tworzywo termoutwardzalne zasadniczo w postaci irozdrobniionego ciała stałego, wprowadza się do urządzenia na wlocie cylindra w postaci mieszanki niejednorodnej, a następnie mieszankę tę przekształca się w
cylindrze urządzenia w dokładnie ujedinoBconą postać.
Sposób nadaje się do wytwarzania wyrobów prasowanych z tworzyw syntetycznych.
(8 zastrzeżeń)

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wgłębnego znakowania wyrobów metalowych, zwłaszcza butli stalowych przeznaczanych do przechowywania gazów sprężonych. Istota wynalazku polega na tym, że
wymiemiałne znaczniki (15) umieszczone przesuwnLe
prostopadle do powierzchni (znakowania w obrotowej
głowicy (2) wciskane są kolejno w znakowany wyrób przez rolki (13) toczące się po głowach (14) w/w
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znaczników (15) podczas obrotu głowicy (2). Rolki (13)
osadzone są obrotowo w obsadach (12) połączonych
sztywno z nurnikami (11) siłowników (10), najkorzystniej hydrauMcznych umáesBczonyeh w nieruchomym
korpusie (1).
(1 zastrzeżenie)

BMd; B60D

P. 185507
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składa się ze wspornika <8) i pontonów (9) wypornościowych. Wspornik (8) złożny jest z ceowej belki (10)
obejmującej zderzak <13), i z trwale z nią związanych
prostopadłych żeber (11), które są zaopatrzone w kilka
współosiowytih gniazd (12) osadzania pontonów (9) wypornościowych.
Samochód jest na wodzie poruszany i sterowany za
pomocą podwieszonego silnika (15) spalinowego zaopatrzonego w skrętną śrubę (16) napędową.
(2 zastrzeżenia)

11.12.1075

Zakłady Sprzętu Domowego i Turystycznego „Predoan-Prespol*', Niewiadów, Polska (Roman Máeloch, Jan
Andirzejewská, Jacek Żbikowski, Ewald Klimek).
Hak holowniczy do samochodów
Przedmiotem wynalazku jest hak do holowania
przyczep campingowych, bagażowych i podłodziowych
przez samochody małolitrażowe np. Polski Fiat 126p.
Hak holowniczy do samochodu wyposażony jest w
cztery ramiona (1) zaopatrzone na swych końcach w
chwyty (2) mocujące go do listwy dachowej samochodu.
Na węźle (3) ramion (1) zamocowana jest końcówka udiwytu kulowego (4). Ponadto na ramionach (1) są
kołki usta&ające (5) do mocowania bagażnika dachowego (6), który ma (również uchwyt zacásikowy <7) do zamocowania na części cylindrycznej końcówki uchwytu
kulowego (4).
<2 zastrzeżenia)

B60k; B60K
B60f; B60F

P. 185618

16.12.1975

Fabryka Samochodów Ciężarowych „POLMO" im.
FeMcsa Dzierżyńskiego, Stairachowice, Polska (Eugeniusz Zalewski, Edward Plusa, Jerzy Borliński).
Ciężarowy samochód terenowy przekraczający
przeszkody wodne pływaniem
Przedmiotem wynalazku jest ciężarowy samochód
terenowy przekraczający przeszkody wodne pływamdem
posiadający pomostowe -ścianową skrzynię ładunkową
z otwieraną ścianą tylną. Gieżarowy samochód terenowy według wynalazku ma uszczelnione krawędzie
kontaktu tylnej ściany (2) skrzyni (1) ładumkoweij z
pomostem (4) i ścianami (3) bocznymi oraz jest zaopatrzony w doczepny zestaw (7) pływakowy o regulowanej wyporności mocowamy przed kabiną do zderzaka (13) przedniego. Doczepmy zestaw (7) pływakowy

P. 185236

04.12.1975

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Dużej
Ładowności, Jelcz k/Oławy, Polska (Janusz Kurowski).
Układ sterujący włączaniem blokady mechanizmów
różnicowych oraz przystawki dodatkowego odbioru
mocy
Układ sterujący włączeniem blokady mechanizmów
(różnicowych oraz przystawki dodatkowego odbioru
mocy w samochodach i innych pojazdach składa się
z identycznych modułów (I, II, III) oraa czujnika (3)
stanu sprzęgła. Każdy moduł posiada przekaźnik (4),
którego cewka (5) jest połączona jednym końcem ze
stykiem (6) przekaźnika i stykiem czujnika (3) stanu
sprzęgła aa pośrednictwem diod (7, 10) zwróconych
stroną zaporową w kierunku cewki (5), natomiast drugi koniec cewki (5) połączony jesit iz masą poprzez
włącznik (9) maisy zblokowany z włącznikiem (8) modułu.
(2 zastrzeżenia)
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B60q; B60Q

P. 186138

30.12.1975

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej
„ZEŁMOT", Warszawa, Polska (Stanisław Cybulski, Jan
Kozłowski).
Uchwyt przyrządu mocowania
odbłyśników reflektorów
Przedmiotem wynalazku jest uchwyt przyrządu mocowania odbłyśników reflektorów przy procesie napylania aluminium w wysokiej próżni. Uchwyt przyrządu posiada na rdzeniu (2) po przeciwnej stronie
mocowania odbłyśnika (4) przyspawaną stalową podkładkę (3) zbliżoną wymiarami do średnicy zewnętrznej magnesu (1), natomiast od strony mocowania odbłyśnika (4) osadzona jest również na rdzeniu (2) z
antymagnetycznego materiału podkładka (5) oraz stalowa podkładka (6), która ma średnicę zbliżoną do
wewnętrznej średnicy szyjki odbłyśnika (4).
(1 zastrzeżenie)

B601; B60L

P. 185143

01.12.1975

Fabryka Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej
„ELTA", im. Bojowników PR Łódź, Polska (Janusz
Borsiak).
Urządzenie do wykrywania i sygnalizacji
poślizgu w pojazdach trakcyjnych
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się
tym, że jeden z przekaźników czujników poślizgu
(1 PC), wykonanych jako przekaźniki kontaktronowe, jest włączony w obwód pierwszego silnika (S 1),
a drugi (2 PC) w obwód drugiego silnika (S 2). Każdy
z przekaźników czujników poślizgu (1 PC, 2 PC) jest
zbocznikowany diodą polaryzującą (D 1) względnie
(D 2), włączoną równolegle do przekaźnika czujnika
poślizgu (1 PC) względnie (2 PC), przy czym katoda
każdej diody (D 1) względnie (D 2) jest włączona w
punkt rozgałęźny uzwojeń przynależnego silnika trakcyjnego (S 1 lub S 2). Jednocześnie przekaźniki czuj-

B60s; B60S
B60b; B60B

P. 195119

04.01.1977

Północna Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych,
Gdańsk, Polska (Andrzej Kurzętkowski, Waldemar
Kuchta, Lech Weber, Lech Plichta, Kazimierz Grodel,
Teodor Świrbutowicz).
Stanowisko do wymiany zestawów kołowych
pojazdów szynowych, zwłaszcza kolejowych

ników poślizgu (1 PC, 2 PC) są połączone między
sobą poprzez szeregowo włączony przynajmniej jeden
rezystor ograniczający (RG), do którego są równolegle włączone, między sobą szeregowo połączone styki
rozwierne (1 PP 1, 2 PP 1) przekaźników pośredniczących (1 PP, 2 PP), wykonanych jako przekaźniki
kontaktronowe.
(1 zastrzeżenie)

Stanowisko do wymiany zestawów kołowych, pojazdów szynowych, zwłaszcza kolejowych wyposażone w
podnośniki hydrauliczne do unoszenia nadwozia, podnośnik główny do unoszenia i opuszczania osi oraz
pokrywy wnęk kanału, charakteryzuje się tym, że odcinki szyn (2) wydzielone z toru nad kanałem naprawczym wsparte są na dźwigarach (12) połączonymi z
wózkami (13) poruszającymi się po prowadnicach (11),
poprzecznie do osi wzdłużnej kanału (11).
Każdy z dwóch dźwigarów (12) połączony jest za
pomocą zawiasy (4) z pokrywą (5) wewnętrzną połączoną za pomocą zawiasy (9) z pokrywą (6) zewnętrzną, do której zamocowany jest jednym końcem siłownik (8) hydrauliczny, umocowany drugim końcem do
podstawy wnęki kanału (1).
(4 zastrzeżenia)
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B61f; B61F

P.

185142

01.12.1975

Chorzowska Wytwórnia Konstrukcji Stalowych,
Chorzów, Polska (Romuald Siedlecki, Henryk Ciosiński, Janusz Burda, Franciszek Rojczyk, Jan Matuszewski).
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go oraz układ jezdny i wsporniki mocujące siedzisko. W rurowe boki pionowe ramy (1) wsuwane są
rękojeści (2) do popychania wózka.
Dolne zwieńczenie (5) ramy (1) stanowi kanał dla
pręta (6) spinającego ramę z układem jezdnym i
wspornikami mocującymi siedzisko. Po obu stronach
zwieńczenia zamocowane są krążki (7) z powierzchniami ciernymi i otworami w środku. W górnej
części średnicy tych krążków na powierzchni równoległej do bocznych ramion ramy, osadzone są kołki (8).
Na jednym końcu pręta (6) spinającego osadzony jest
sztywno krążek (9) tylnego koła jezdnego (10) a na
części wewnętrznej płaszczyzny tego krążka wykonane jest nacięcie (22) stanowiące prowadzenie i oipór
dla kołka (11) osadzonego przelotowo w krążku (12)
jednostronnie ciernym przedniego koła jezdnego (13).
Do krążka (12) przylega dwustronnie cierny krążek (15)
wspornika (16) mocującego siedzisko i podnóżek, a kołek krążka przedniego koła jezdnego wchodzi w prowadzące i ograniczające ruch nacięcie znajdujące się
w krążku mocującym wspornik siedziska i podnóżka.
(2 zastrzeżenia)

Dwuosiowy wózek pojazdu szynowego
na dwie szerokości toru
Dwuosiowy wózek pojazdu szynowego na dwie szerokości toru, stosowany zwłaszcza do tramwaju, składa się z identycznych ostojnic (25), które na końcach
zaopatrzone są w prostokątne wyjęcia (3, 4, 13 i 14)
dla pomieszczenia kół biegowych (15), przy czym w
wykonaniu wózka normalnotorowego koła biegowe (15)
są usytuowane w wyjęciach po zewnętrznej stronie
wózka, natomiast przystosowanie ostojnic do wąskotorowego wózka następuje przez ich obrócenie w płaszczyźnie poziomej o kąt 180° względem osi pionowej
przechodzącej przez punkt podparcia (6) gniazda (11)
belki bujakowej (12). Niezależnie od usytuowania wyjęć ostojnicy po zewnętrznej względnie wewnętrznej
stronie odległość punktu podparcia (6) od osi wzdłużnej (1) jest stała.
(1 zastrzeżenie)

B62d;

B62D

P. 185166

02.12.1975

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 73045
„Ursus" Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego, Ursus
k/Warszawy, Polska (Leszek Jagodziński, Wacław Jarecki, Ryszard Kober).
Urządzenie do zamocowania przednich obciążników
i zaczepu na pojazdach mechanicznych,
zwłaszcza na ciągnikach
B62b; B62B

P. 185768

18.12.1975

Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych,
Poznań, Polska (Rajmund Hałas, Tomasz Matuszkiewicz, Sylwester Kluś).
Składany wózek dla dzieci
Składany wózek dla dziecka zawiera sztywną ramę (1) o kształcie prostokąta, do której zamocowane
jest oparcie siedziska i pojemnik do bagażu podręczne-

Urządzenie według wynalazku posiada dwie jednakowe boczne belki (2), na których znajdują się zderzaki (6) oraz belkę przednią (3). Obciążniki (8) zawieszane na bocznych belkach (2) dociskane są do
zderzaków (6) za pomocą przedniej belki (3) przykręcanej do bocznych belek (2) za pomocą śrub (4), przy
czym obciążniki (8) mają zamknięte wybrania o kształcie dostosowanym do zawieszania ich na belkach
bocznych. Urządzenie łączy się z wspornikiem osi
przedniej ciągnika nakładką (5) za pomocą śrub.
(2 zastrzeżenia.i

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 13 (93) 1977

21

a tylnym kołem, osadzone na stałej lub rozkładanej
ramie (1), kierownicę (3) w kształcie litery „U" oddzieloną od widelca (2) i umieszczoną pod siedzeniem
(6) oraz układ napędowy o posuwisto-zwrotnym ruchu pedałów (9) z podtrzymkami (F) do pięt, wodzonych na wózkach (8) po prowadnicach (7), przy
czym wózki (8) sprzęgnięte są poprzez koła napinające (13) łańcuchem (14) napędzającym koła łańcuchowe wolnobieżne (12) osadzone na piaście (10), od
której bezpośrednio lub pośrednio napędzane jest koło jezdne. (15).
(4 zastrzeżenia)

B62d; B62D

P. 185350

08.12.1975

Bronisław Tutak, Warszawa, Polska (Bronisław Tutak).
Frzyczepo-garaż dla wozów osobowych
Przyczepo-garaż dla wozów osobowych stanowi
przyczepa campingowa o liniach skorupy ślimaka (1),
u wylotu której umieszczony jest wjazd (2) dla samochodu o drzwiach czteroskrzydłowych (3), zaś z lewego boku przyczepo-garażu umieszczone jest, zsynchronizowane z drzwiczkami samochodu okno (4), służące kierowcy do wejścia i wyjścia z samochodu stojącego w garażu, o dwóch okiennicach (5) i o dwóch
symetrycznych - z szybami - okien bocznych (6)
oraz jednego okna na dachu (7).
Przyczepo-garaż dla wozów osobowych posiada ponadto prowadnicę (8) kół samochodowych osadzoną za pomocą listew (15) w otworach (17) w
podłodze, które zostają zasklepione klepką danej podłogi, a otwór (okno) dla kierowcy zabezpiecza się okiennicami tak, że przedstawia na zewnątrz tylko zarys swego istnienia, zaś czteroskrzydłowe drzwi wjazdowe otwierają się na campingu tylko jednym swym
skrzydłem (3).
(3 zastrzeżenia)

B62m; B62M

P. 185444

10.12.1975

Ireneusz Zysk, Elbląg, Polska (Ireneusz Zysk).
Napęd roweru
Mechanizm napędowy roweru składający się z przekładni pasowej i łańcuchowej, charakteryzuje się tym,
że nad tylnym kołem (9) roweru umieszczony jest
ułożyskowany wałek (2) z kołem pasowym (1), na
które nawinięte są w przeciwnych kierunkach pasy
(5 i 6) zakończone strzemionami (8 i 10) dla nóg, natomiast na drugim końcu wałka (2) znajduje się koło
łańcuchowe (3), które wraz z kółkiem łańcuchowym
(7 i 11) oraz kołem łańcuchowym (4) są opasane łańcuchem (12), który składa się z czterech odcinków
obróconych względem siebie o kąt 90°. (1 zastrzeżenie)

B62k; B62K

P. 185500

11.12.1975

Bogusław Kościelecki, Toruń, Polska (Bogusław Ko~
ścielecki).
Rower
Rower jedno- lub wielośladowy charakteryzuje się
tym, że ma siedzenie (6) w kształcie fotela z oparciem
stałym lub odchylným usytuowane między przednim
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B63b; B63B

P. 189521 T.

12.05.1976

Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej,
Wrocław, Polska (Bolesław Rybarczyk, Zdzisław
Chrzan).
Dno statku wodnego
Dno statku wodnego, zwłaszcza statku do przewozu
ładunków suchych, ma podwójne poszycie, które utworzone jest z poszycia zewnętrznego (1) i usztywnień
(2) wykonanych z blachy o profilu nierównoramiennego kątownika, przy czym jedna półka kątownika ma
szerokość równą odległości międzywręgowej, a druga półka ma szerokość równą wysokości dennika.
Uszytwnienia (2) są połączone z poszyciem zewnętrznym (1), ze wzdłużnikami środkowymi i bocznymi oraz
między sobą na linii zagięcia, tworząc zamkniętą przestrzeń dna podwójnego.
(1 zastrzeżenie)

B64d; B64D

P. 182675 T

B65g; B65G

P. 185057

26.11.1975

Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Piotr Sepielak,
Tadeusz Bryk).
Kleszcze nośne
Kleszcze nośne według wynalazku, zwłaszcza do
załadunku wagonów z burtami nosiwem w postaci
slabów ułożonych w stosy lub paczek blach, oraz do
rozładunku tych wagonów, zawierają rozuwne łapy
(2) połączone parami za pomocą poziomych belek środkowych (8) i dolnych (9). Belki środkowe są zaopatrzone w skośnie usytuowane kulisy (11), których
wzdłużne osie tworzą względem pionowej osi kleszczy kąt ostry y, z wierzchołkiem leżącym poniżej kulis (11). Poprzez kulisy (11) belki środkowe (8) wraz
z łapami (2) są połączone z układem cięgnowym (12),
który służy do sterowania łapami (2) i przenoszenia
kleszczy wraz z nosiwem (6). Skośnie usytuowane kulisy (11) spełniają rolę klinów wywołujących skuteczne
zaciskanie się łap (2) na przenoszonym nosiwie (6).
(2 zastrzeżenia)

14.08.1975

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jerzy
Rossian, Tadeusz Burzyński, Stefan Stępiński, Jan Kowalewski).
Uchwyt lunety obserwacyjnej
Uchwyt lunety obserwacyjnej zawierający tłumiki
i zespół czołochronu charakteryzuje się tym, że zesipół tłumików (2) z wysięgnikiem (4) uchwytu lunety
umieszczone są na zespole czołochronu (3) poprzez mechanizm regulacji kąta położeń lunety (RKŁ), przy
czym zespół czołochronu (3) i zespół tłumików (2)
poprzez wysięgnik (4) zamocowane są obrotowo do
ruchomego wózka (5) w jego pionowej osi poprzez
blok łożyskowy (7). Ruchomy wózek (5) umieszczony
jest w łukowej prowadnicy (8) o stałym promieniu
(R) zamocowaną pionowo do konstrukcji wsporczej poprzez mechanizm regulacji położenia lunety (RPL)
umożliwiającej ruch uchwytu lunety w płaszczyźnie
pionowej. Połączenie zespołu czołochronu (3) z osłoną
(12) wyposażone jest w mechanizm regulacji położenia
oka (RPO) umocowany przesuwnie w wysięgniku stałym czołochronu. \ vt ; ,
;'
(4 zastrzeżenia)

B65g; B65G

P. 191586

02.08.1976

Pierwszeństwo: 04.08.1975 - Włochy (nr 3504 A/75)
G. D. Societa per Azioni, Bolonia, Włochy (Enzo
Seragnoli).
Urządzenie do odprowadzania gotowych wyrobów,
zwłaszcza paczek papierosów lub tym podobnych
przedmiotów, doprowadzanych przez zespół
zwijający pakowarki
Urządzenie do odprowadzania produktów, zwłaszcza
paczek (G") papierów, podawanych przez zespół zawijający pakowarki obejmuje koryto (E) mające nieruchome dno (4) i poruszające się ruchem przerywanym ściany boczne, utworzone z pasów (7, 8) bez końca. Pomiędzy cięgnami przynajmniej jednego pasa
umieszczone jest pasmo (19) sztywnego materiału, do
którego to pasma zamocowane są sprężyste elementy
dociskowe (22) w taki sposób, by mogły wywierać nacisk na wewnętrzne cięgno pasa, tak by to ostatnie
było stale przyciśnięte do tego końca każdej z paczek,
do którego przyklejona jest banderola (S") monopolu
tytoniowego.
(3 zastrzeżenia)
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P. 191871 T

18.08.1976

Centrum
Badawczo-Konstrukcyjne
Obrabiarek,
Pruszków, Polska (Jerzy Korchow, Bogusław Kolmus).
Transporter wiórów
Transporter według wynalazku mający zastosowanie do usuwania wiórów w tokarkach i podobnych obrabiarkach, usytuowany prostopadle do łoża, ma taśmę nośną (8) napiętą między rolkami (9) i (10), przy
czym rolka (9) jest napędzana silnikiem (12) poprzez
przekładnię ślimakową (13) i łańcuch (15). Wióry są
przenoszone przez taśmę nośną (8) do pojemnika (32),
a do ich usuwania z taśmy służy obrotowy zgarniacz
wiórów (18) napędzany od tego samego silnika (12).
(2 zastrzeżenia)

B65g; B65G

P. 195422
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B66b; B66B

P. 185239

03.12.1975

Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektrycznych
Przemysłu Węglowego, Katowice, Polska (Jan Głowik, Ludwik Rajtor, Andrzej Wolski, Joachim Gröbner).
Układ przystosowujący rejestratory do pomiarów
wielkości charakterystycznych maszyn wyciągowych
w funkcji drogi naczynia wydobywczego
Istota wynalazku polega na przystosowaniu znanych rejestratorów do pomiaru wielkości charakterystycznych maszyn wyciągowych w funkcji czasu do
pomiaru tych wielkości w funkcji drogi naczynia wydobywczego poprzez mechaniczne zesprzęglenie z rejestratorem układu złożonego z szeregowo połączonych
indukcyjnego przetwornika obrotowo-impulsowego (1),
układu formującego (2), licznika pierścieniowego (3),
wzmacniacza mocy (4) i silnika krokowego (5) zasilanych ze wspólnego zasilacza.
Silnik krokowy stanowiący człon wykonawczy układu według wynalazku sprzężony jest mechanicznie z
napędem posuwu taśmy przyrządu rejestrującego a
indukcyjny
przetwornik
obrotowo-impulsowy
(1)
sprzężony jest ciernie z linią nośną maszyny wyciągowej.
(2 zastrzeżenia)

18.01.1977

Politechnika Łódzka Filia w Bielsku-Białej, BielskoBiała, Polska (Stanisław Jąkubaszek, Jerzy Maciejowski, Józef Stryczek).
Urządzenie do transportu i/lub załadunku
materiałów pylistych lub sypkich,
zwłaszcza do micszalnikowych zbiorników
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się
tym, że paleta ze zbiornikiem (1) materiału pylistego
lub sypkiego wyposażonym w rękaw (10) ustawiona
jest na płycie (2) połączonej z konstrukcją wsporczą
(5) przez gumowe wkładki (6) i sprężyny (7), a do
płyty (2) przymocowany jest od spodu wibrator (4)
wraz z napędzającym go silnikiem (18), zaś rękaw (10)
palety ze zbiornikiem (1) wpuszczony jest do rękawa
(9) przymocowanego również do płyty (2) i połączonego z rękawem (12) zasilającym od góry np. mieszalnikowy zbiornik (13) poprzez ślimakowy transporter (8),
którego ślimak (11) jest napędzany silnikiem (18)
przez reduktory prędkości obrotowej (19), (20) i (17),
z możliwością ustawienia kątowego ślimakowego transportera (8) przez przeguby (14), (15), (16) i jego nośnik (21).
(1 zastrzeżenie)

B66b; B66B

P. 185277

04.12.1975

Zakłady
Urządzeń
Okrętowych,
„Hydrosfer",
Gdańsk, Polska (Marek Kołodziejski, Marek Dembiński, Józef Szynkaruk, Andrzej Bejm, Paweł Topoliński, Wojciech Kruszewski, Feliks Eorkowski, Marian
Goździkowski).
Hydrostatyczny układ sterujący zwłaszcza do
sterowania sprzęgieł lub hamulców urządzeń
dźwigowych
Komora (1) tłoczyskowa siłownika (2) połączona jest
przewodem (3) i (4) z pompą (5) zasilającą. Komora
(6) tłoczyskowa siłownika (7) połączona jest przewo-
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dem (8) i (4) z pompą (5). Pompa (5) połączona jest
przewodem (9) z rozdzielaczem (10), który połączony
jest przewodem (11) z komorą (12) beztłoczyskową siłownika (7) i przewodem (13) z komorą (14) beztłoczyskową siłownika (7). Rozdzielacz (10) przewodem
(15) połączony jest ze spływem (16). (1 zastrzeżenie)

B66b; B66B

P. 192012 T

25.08.1976

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych
Biuro Projektów Górniczych, Gliwice, Polska (Diter
Godzierz).
Blokada wozów w klatach kopalnianych
Blokada wozów w klatach kopalnianych, zapierająca koła wozu na torach (3), ma próg (1) w kształcie
dwuramiennej dźwigni obracanej za pomocą cięgien
(4) wokół osi równoległej do toru przejazdu wozu.
Czoło progu od strony wjazdu do klatki jest ukształtowane tak, że pod naciskiem kół wjeżdżającego wozu
zapora odsuwa się od toru.
(1 zastrzeżenie)

B66b; B66B

P. 191930 T

17.08.1976

Kopalnia Węgla Kamiennego „Jankowice", Boguszowice, Polska (Henryk Purak, Franciszek Marcak,
Józef Gruszka, Jerzy Sobociński, Janusz Kirsek).
Układ połączeń ostrzegawczej sygnalizacji
zawieszania lin nośnych naczyń wydobywczych
w szybach głębinowych kopalń
Układ połączeń przeznaczony jest do ostrzegawczej
sygnalizacji optycznej i akustycznej o każdym zluzowaniu się nośnej liny (9) i zawieszeniu wydobywczego naczynia (4) w czasie pracy w szybach głębinowych
kopalń.
Układ zawiera w klatce wydobywczego naczynia (4)
nadawcze urządzenie (1) z impulsowym zasilaczem (3),
sterowane przez zamocowany pod trzonem (8) nośnej
liny (9) alarmowy nadajnik (7) i klatkowy porozumiewawczy nadajnik (10). Nadawcze urządzenie (1) jest
sprzężone poprzez swą nadawczą antenę (2) falami
radiowymi z odbiorczą teleskopową anteną (16) zabudowanego na wylocie szybu odbiorczego urządzenia
(15), które jest podłączone swymi obwodami wyjściowymi do urządzenia (17) sygnalizacji alarmowej i
urządzenia (18) sygnalizacji porozumiewawczej.
(1 zastrzeżenie)

B66b; B6SB

e. 192127

T

30.08.1976

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Jerzy Zub, Lesław Bura, Stanisław Kawulok, Bogdan
Machura, Ryszard Ostapiuk).
Urządzenie do kontroli stanu prowadzenia
naczyń wyciągowych w szybie
Urządzenie do kontroli stanu prowadzenia naczyń
wyciągowych w szybie jest wyposażone w detektor
przyspieszeń poziomych ruchów wykonywanych przez
naczynia podczas jazdy w szybie, elektromagnetyczny
lub elektromechaniczny dychotomizator (B) mierzonych przyspieszeń z trwałą pamięcią, układ elektryczny (C) do przekazywania sygnałów między naczyniem

wydobywczym a nadszybiem oraz sygnalizator (D) optyczny lub akustyczny o wyjściu umożliwiającym podłączenie go do układu zabiezpieczenia maszyny wyciągowej, której alarmuje obsługę o przekroczeniu
niebezpiecznych poziomych przyspieszeń ruchu naczynia w szybie.
(3 zastrzeżenia)

Nr 13 (93) 1977

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

25

DZIAŁ C
CHEMIA I METALURGIA

C01b; C01B

P. 184145

20.10.1975

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 53841
Instytut Technologii, Nafty, Kraków, Polska (Ludwik Kornblit, Bernard Woszek).
Sposób stabilizacji (dojrzewania) mieszaniny
reakcyjnej przed krystalizacją zeoiitu typu 13X
Sposób stabilizacji (dojrzewania) mieszaniny reagującej przy otrzymywaniu zeoiitu typu 13X według patentu nr 53841, charakteryzuje się tym, że po zmieszaniu reageutów mieszaninę reagującą podgrzewa się
w ciągu 1 godziny do temperatury 30-50*C nadal
mieszając, po czym prowadzi się dalsza stabilizację
bez ogrzewania w ciągu 3 - 6 godzia stosując okresowe mieszanie przez 1-5 min- nie częściej niż jeden
raz na godzinę.
(1 zastrzeżenie)
C01b; C01B

temperaturach. W strefie podgrzewania temperatura
wynosi 1000° do 2400°K, w strefie wypalania 3400° do
3500°K i strefie wygrzewania 1000° do 2400°K. Przedmioty obrabiane są przesuwane wzdłużnie w strefach
i w zależności od kształtu mogą być obracane wokół
ich głównej osi.
Urządzenie do wykonania sposobu składa się z 3
sektorów (i), (2) i (3), w których są umieszczone obustronnie poziome rurowe promienniki podczerwieni
(6) o zróżnicowanym rozkładzie temperatur, zaś w
szczelinie pomiędzy promiennikami znajduje się urządzenie transportowe (4).
(2 zastrzeżenia)

18.12.1975

P. 185699

Biuro Studiów i Projektów Realizacji Inewstycji
Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice, Polska (Zdzisław Czelny, Maria Wolska, Michał Rudnicki,
Bolesław Zamorski).
Sposób wytwarzania kwasu siarkowego
Sposób wytwarzania kwasu siarkowego metodą
podwójnej konwersji, charakteryzuje się zastosowaniem
węzła kontaktowego, w którym schładzanie gazów po
II półce aparatu kontaktowego odbywa s>ę w przegrzewaczu pary woùnej, doprowadzanej z kotła utylizu jącego ciepło spalania siarki, a powietrze kierowane do pieca do spalania siarki ogrzewane jest częścią
ciepła gazów po I lub II stopniu konwersji. Reszta tego ciepła wykorzystywana jest do ogrzewania gazów
idących na II stopień konwersji.
(1 zastrzeżenie)
C01g; C01G

17.08.1976

P. 1S18S9 T

Uniwersytet Śląski, Katowice,
Marek).

Polska

(Krzysztof

Sposób otrzymywania pięciotlcnku wanadu
do produkcji luminoforów
Sposób otrzymywania pięciotlenku wanadu do produkcji luminiforów polega na tym, ze metawrnadan
amonowy najpierw w pierwszej fazis rozpuszcza się
w zdemineralizowanej wodzie o przewodnictwie
mniejszym od 5 3rnikrosimensów w stosunku 3-10 g
substancji na dm wody, ~t następnie w drugiej fazie
roztwór poddaje się reakcji kulometryczr.e.i w elektrolizerze z diafragmą tak długo, aż pH anolitu osiągnie wartość 2,45-2,00. Po czym w trzeciej fazie z analitu strąca się osad uwodnionego pięciollenku wanadu,
który można poddać w znany sposób osuszeniu.
(? zastrzeżenie)
C03c; C03C

P. 191855 T

17.C8.1976

Zakład Badawczy Konstrukcyjno-Technciogiczny
Przetwórstwa Szkła Krajowego Związku Spółdzielni
Sprzętu Medycznego i Laboratoryjnego, Poznań. Pclska (Ryszard Boguszyński, Kazimierz Brygier, Michał
Gruszczyński, Antoni Wojtkowiak, Czesław Łabęda).
Sposób wypalania farb naszklHvnych
i dyfuzyjnych oraz urządzenie do vvyKonania iego
sposobu
Sposób wypalania farb naszkiiwnych i dyfuzyjnych
polega na grzaniu szklanych przedmiotów obrabianych pokrytych farbą w 3 strefach o zróżnicowanych

C04b; C04B

P. 185168

02.12.1975

Ernst Brändli, Winterthur, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania mieszaniny składającej
się z fazy ciekłej o dużej lepkości i materiału
termoplastycznego, urządzenie do przeprowadzenia
tegc sposobu i zastosowanie sposobu do wytwarzania
mieszanin składających się z bitumu albo smoły
i termoplastu albo elastomeru
Sposób wytwarzania mieszaniny składającej się z
fazy ciekłej o dużej lepkości i materiału termoplastycznego i/albo elastomerowego, który wprowadza się
do fazy ciekłej w postaci rozdrobnionej fazy stałej
i następnie poddaje uplastycznieniu, charakteryzuje
się tym, że ciepło zmiękczania jest wytwarzane głównie przez tarcie wewnętrzne masy. Urządzenie do
przeprowadzenia sposobu zawiera pojemnik roboczy
i organ mieszający i/albo rozdrobniający napędzany
z dużą prędkością obwodową
(3 zastrzeżenia)

C04b; C04B

P. 185252

03.12.1975

Żarowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, Żarów, Pclska (Mieczysław Mularczyk, Justyn Stachurski, Wacław Szymborski, Władysław Talowski, Jurand
Bocian).
Spcsób wytwarzania wyrobów kwarcowo- mulit owych i kwarcowo-korundowych
Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym,
że masę sporządza się z naturalnych lub palonych
w temperaturze 900-i000°C surowców o zawartości
powyżej 85% SiOa o uziarnieniu 0 - i mm i z mieszaniny ogniotrwałej gliny lub kaolinu z tlenkiem
glinu lub boksytem surowym lub palonym, lub korundem spiekanym lub topionym i uziarnieniu poniżej
0,06 mm, zestawionej w proporcjach powodujących
pełne powstawanie mulitu, oraz z lepiszczy w postaci
gęstwy lub siarczanu glinu lub ługu posiarczynowego,
przy czym do sporządzania wyrobów kwarcowo-korundowych nie stosuje się ogniotrwałej gliny kaolinu.
(2 zastrzeżenia)
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P. 185383

09.12.1975

C04b; C04B
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P. 192023

26.08.197« '

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Polska
(Wacław Tuszyński, Kazimierz Pyzik, Wacław Grzybowski).

Pierwszeństwo: 27.08.1975 - Austria (nr A 6604/75)

Material budowlany

Sposób wytwarzania mieszaniny
do produkcji materiałów budowlanych
i urządzenie do wytwarzania mieszaniny
do produkcji materiałów budowlanych

Przedmiotem wynalazku jest materiał budowlany,
którego podstawowym składnikiem jest anhydryt,
który może zastąpić znane spoiwa, zwłaszcza cement,
wapno lub gips budowlany, a po zmieszaniu z kruszywem - beton. Materiał budowlany według wynalazku charakteryzuje się tym, że jako składnik intensyfikujący wiązanie do rozdrobnionego anhydrytu dodaje się krzemiany wapnia i/lub magnezu, ewentualnie z domieszką tlenków wapnia i/lub magnezu.
(3 zastrzeżenia)
CMb; C04B

P. 185532

12.12.1975

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 77 882
Żarowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, Żarów, Polska (Mieczysław Mularczyk, Jan Szczawiński,
Justyn Stachurski, Władysław Talowski, Jurand Bocian, Lucyna Rogala, Barbara Szmeja).
Sposób wytwarzania ogniotrwałych wyrobów
kwarcowo-szamotowych
Sposób według wynalazku polega na tym, że sporządza się masę z 20-80% wagowych kaolinu surowego o zawartości 60-75°/» SiOs, 20-80% wagowych
drobnokrystalicznego łupku kwarcytowego, 1-3% wagowych łupku posiarczynowego lub innego lepiszcza,
oraz ewentualnie 10-30*/» wagowych gliny ogniotrwałej, a następnie poddaje się dalszemu procesowi
produkcyjnemu według znanych metod wytwarzania.
(2 zastrzeżenia)
C04b; C04B

P. 185563

Perlmooser Zementwerke AG, Wiedeń, Austria.

Sposób wytwarzania mieszaniny do produkcji materiałów budowlanych, składającej się z co najmniej
dwóch ogrzewanych składników nieorganicznych o
różnym składzie chemicznym, przy czym pierwszy
składnik poddaje się procesowi ogrzewania, a inny(e)
składnik(i) ogrzewa się do temperatury, leżącej poniżej temperatury ogrzewania pierwszego składnika,
charakteryzuje się tym, że przy wykorzystaniu ilości
ciepła, stosowanych w procesie ogrzewania pierwszego składnika, ogrzewanego do wyższej temperatury i
otrzymywanych w następującym po tym chłodzeniu
tego gorącego, pierwszego składnika lub będących
wówczas do dyspozycji, dodaje się materiały wyjściowe już ogrzanego pierwszego składnika, przewidziane
dla innego<ych) składnika (ów), ogrzewanegcKych) do
temperatury niższej w porównaniu z temperaturą
ogrzewania pierwszego składnika, przy osiągnięciu styku wewnętrznego, co najmniej w obszarze střely
chłodzenia procesu, to jest przed, podczas i po wejściu gorącego, pierwszego składnika do układu chłodzącego.
Urządzenie według wynalazku do wytwarzania mieszaniny stosowanej do wykonywania materiałów budowlanych, składające się z układu grzejnego (1), np.
pieca do wypalania, służącego do ogrzewania materiałów wyjściowych dla pierwszego składnika i z układu chłodniczego (3), jak również z układu przejściowego (10), charakteryzuje się tym, że jest wyposażone w układ załadowczy (4) do dodawania materiałów
wyjściowych, którego koniec wylotowy jest umieszczony w obszarze strefy chłodzenia procesu.
(22 zastrzeżenia)

15.12.1975

Ośrodek Naukowo-Produkcyjny Materiałów Półprzewodnikowych, Warszawa, Polska (Andrzej Szymański, Władysław Włosinski, Hanna Jaworska, Alina Szymańska, Olcha Zapolska).
Sposób wytwarzania wyrobów ściernych
o spoiwie ceramicznym
Sposób według wynalazku polega na naniesieniu
i a ziarna ścierne powłoki z tworzywa szklano-kryftalicznego. Tworzywo to jest dobierane w zależności
">d rodzaju stosowanego ziarna ściernego w ten sposób, aby jego współczynnik rozszerzalności cieplnej
był zbliżony, a najlepiej nieznacznie niższy od współczynnika rozszerzalności cieplnej ziarna ściernego.
(1 zastrzeżenie)
C04b; C04B

P. 185604

15.12.1975

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Mirosław Ślusarek, Zbigniew Śmieszek, Zbigniew Kozubski, Bartłomiej Zaleski, Jerzy Kotarski, Edward
Szczerba, Stanisław Sobierajski).
Sposób utylizacji zużytej wymurówki pieców
hutniczych do otrzymywania miedzi
Sposób według wynalazku polega na tym, że zużytą
wymurówkę poddaje się procesowi wzbogacania mechanicznego, wzbogacania grawitacyjnego i flotacji,
po czym uzyskane z tych procesów produkty o zawartości miedzi 12-50% wagowych kieruje się do
przerobu hutniczego, 9 a produkty zubożone w miedź a
zawierające około 20 /« wagowych chromu, korzystnie
zużywa się ponownie do produkcji wyrobów ogniotrwałych.
(2 zastrzeżenia)

C04b; C04B

P. 192060 T

27.08.197«

Śląskie Zakłady Rejonowe Gazów Technicznych
„Polgàz", Pszczyna, Polska (Dib Tourna).
Ceramiczny wypełniacz porowaty,
sposób jego wytwarzania oraz urządzenie
Ceramiczny wypełniacz porowaty do butli acetylenowych składający się z ziemi okrzemkowej, wapna
pokarbidowego, azbestu i gipsu, charakteryzuje się
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tym, że stosunek CaO i SiOj wynosi od 0,75 do l,lt a
zawartość azbestu wynosi od 7 do 20V» wagowych,
zaś zawartość gipsu od 8 do 12*/t wagowych.
Sposób wytwarzania wypełniacza polega na sporządzeniu zawiesiny, mieszając kolejno wapno pokarbidowe z wodą, następnie dodaje się azbest i gips, a na
końcu wprowadza się ziemię okrzemkową. Zawiesinę
wprowadza się do butli i poddaje procesowi utwardzania polegającemu na ogrzaniu zawiesiny w butlach
pod ciśnieniem 8 do 18 atm. w czasie 16 do 20 godzin,
po czym zawartość butli poddaje się suszeniu pod
próżnią, w zakresie temperatur 100 do 115"C. Urządzenie do utwardzania i suszenia zawiesiny w butlach stanowi piec komorowy, w którego komorze (1)
znajduje się co najmniej jeden zbiornik buforowy (2)
połączony z instalacją próżniową (S) oraz z co najmniej jedną butlą (4) z zawiesiną. Stosunek objętości
zbiornika buforowego do objętości wypełnionej zawiesiną wynosi od 1:8 do 1:4.
(6 zastrzeżeń)

€06d;

C06D

P. 185529
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a Z albo oznacza grupę o wzorze 2,
grupę alkilenową,
w którym Rs oznacza atom6 wodoru, grupę acyloksylową lub hydroksylową, a R oznacza atom wodoru lub
grupę fenylową albo benzylową dowolnie podstawioną w pierścieniu benzenowym jednym lub dwoma
podstawnikami takimi jak atom chlorowca, niższy rodnik alkilowy, niższy rodnik alkoksylowy i trójfluocometylowy, albo Z oznacza grupę o wzorze 3, w którym ldnia kropkowana oznacza możliwość istnienia
dodatkowego wiązania prostego, R7 oznacza
atom wodoru, niższą grupę alkilową, a każdy z R8 i R9 ozna-

12.12.1975

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Polska
(Zdzisław Żyto).
Gwiżdżąca masa pirotechniczna
Przedmiotem wynalazku jest masa pirotechniczna
paląca się z efektem dźwiękowym w postaci gwizdu.
Gwiżdżąca masa pirotechniczna składa się z utleniacza, którym jest chloran potasowy i środka redukującego, który stanowi benzoesan sodowy.
Masy pirotechniczne będące przedmiotem wynalazku znajdują zastosowanie w wyrobach pirotechniki
widowiskowej i zabawowej oraz do sygnalizacji akustycznej.
(1 zastrzeżenie)
C077c; C07C

P. 182712

13.08.1975

Pierwszeństwo: 13.08.1974 - Japonia
(nr 92985/1974)
Sumitomo Chemical Company, Limited, Osaka, Japonia (Kikuo Sasaj ima, Keiichi Ono, Masaru Nakao,
Isamu Maruyama, Shigenari Katayama, Shigeho Inaba, Hisao Yamamoto).
Sposób wytwarzania nowych acylohydrazonów
i ich soli
Sposób wytwarzania nowych acylohydrazonów o
ogólnym wzorze 1, w którym każdy z R1 i R2 oznacza
atom wodoru, chlorowca, niższą grupę alkilową, niższą grupę alkoksylową, acyloaminową, N-niższą-alkiloacyloaminową, N-ar-niższą-alkiloacyloaminową, N,N-dwu-niższą-alkiloaminową,
nitrową lub trójfluorometylową, R43 oznacza atom wodoru lub niższą grupę alkilową, R oznacza grupę acylową, A oznacza niższą

cza atom wodoru, chlorowca lub niższą grupę alkilow
wą, albo Z oznacza grupę o wzorze 4, w którym R11
oznacza atom wodoru lub niższą grupę alkilową i R
oznacza atom wodoru, chlorowca, niższą grupę alkilową lub niższą grupę alkoksylową,
albo Z oznacza grupę o wzorze 5, w którym R12 oznacza atom wodoru,
chlorowca, niższą grupę alkilową, niższą grupę alkoksylową lub trójfluorometylową, a n oznacza liczbę
od 0 do 2 oraz ich farmaceutycznie dopuszczalnych
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soli, polega na tym, że poddaje się reakcji hydrazynę
0 wzorze 6, w którym każdy z R1' i R2 oznacza atom
wodoru, chlorowca, niższą grupę alkilową, niższą grupę alkoksylową, grupę aminową, N,N-d:wH-(niższą)-aJkiloaminową, N-(niższą)-all'iloairiinową, N-ar-(niżijzą)-alkiloaminową, acylcaminową, N-niższą-alkiloacyloamłnową, nitrową lub trójfluoiometylową, a R3, A i
Z mają wyżej podane znaczenie, że środkiem acylującym.
Acylohydrazony o wzorze 1 mają różnorodne farmakologiczne własności użytkowe takie jak: działanie na
centralny i autonomiczny system nerwowy oraz przeciw-adrenergiczne i znieczulające.
C07c; C07C

P. 184733

(2 zastrzeżenia)
13.11.1975

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", Pabianice, Polska (Stanisław Chachuła, Wiesław Buchowiecki, Stanisław Kotlicki, Henryk Zając, Jordan Zjawiony).
Sposób wytwarzania pochodnych
kwasu alfa-fenylopropionowe&o
Sposób według wynalazku polega na wytw&rzaniu
1 bezpośrednim utlenianiu estrów lub kwasów glicydowych. Estry glicydowe otrzymuje się przez kondensację p-alkiloacetofenonu z estrami kwasu halogenooctowego w obecności wodorotlenków alkalicznych i
katalitycznych ilości eterów koronowych. Otrzymane
estry glicydowe hydrolizują się do odpowiednich kwasu alfa-fenylopropionowego. Utlenianie przeprowadza
się chlorynem sodowym w obecności kwasów protonowych np. kwasu amidosulfonowego w środowisku
wodnym lub w mieszaninie wody z rozpuszczalnikami
organicznymi.
Pochodne kwasu a-fenylo-propionowego wykazują
właściwości przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.
(1 zastrzeżenie)
C07c; C07C

P. 184931

22.11.1975

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia",
Kędzierzyn, Polska (Jerzy Wasilewski, Stanisław Łuczyn, Jan Nowak, Jan Nagrodzki, Albin Szocik, Edward Chromiak, Michał Stelmach).
Sposób otrzymywania
kwasu p-toluenosulfonowego
Sposób według wynalazku polega na jednostopniowym sulfonowaniu toluenu ciekłym kwasem siarkowym, przy czym kwas siarkowy wprowadzany jest w
postaci cienkiej warstewka a toluen wprowadzony
jest w nadmiarze w postaci gazu. Produkt syntezy odbierany jest w postaci roztworu toluenowego, który
zatęża się, po czym miesza z wodą, a następnie oddziela wodny roztwór kwasu z którego toluenem ekstrahuje się związki sulfonowe.
Po wyekstrahowaniu sulfonów wodny roztwór kwasu zatęża się przez odpędzenie wody, częściowo zatężony roztwór można poddać krystalizacji przez powolne chłodzenie, albo podda i e się głębokiemu zatężeniu
a następnie płatkowaniu lub granulacji .
(1 zastrzeżenie)
C07c; C07C

P. 191642

05.08.1976

Pierwszeństwo: 08.08.1975 - Włochy
(nr 26221 A/75)
ANIC S.p.A., Palermo, Włochy (Renato de Simone,
Edoardo Platone, Mcrello Moreli:).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych
terpeaowych
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
nowych pochodnych terpenowych, a zwłaszcza 3,7-dwumetylo-3-hydroksyoktanonitrylu oraz 3,7-dwume-

tylcokteno-2-nitrylu polegający na tym, że 3,7-dwumetylo-3-hydroksyckteno-3-nitryl poddaje się uwodornieniu w cbecności katalizatora. Związki te znalazły zastosowanie jako substancje perfumujące.
(1 zastrzeżenie)

C07c; C07C

P. 191927

20.08.1976

Pierwszeństwo: 22.08.i975 - Wielka Brytania
dir 34969)
Imperial Chemical Industries Limited Londyn, Wielka Brytania.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych prostanu
Wynalazek obejmuje sposoby wytwarzania nowych
pochodnych kwasu 4-cic-prost.ancwego, wykazujących
działrnie lutoolilyczue, przeciwdziałanie agregacji płytek krwi lub wytwarzania kwasów żołądkowych. Przykładem nowych związków jest kwas 16-(3-chlorofenoksy)-9ct,lla, 15>-łróihydroksy-17, 18, 19, 20-teitranor-4-ciSjlS-transprostadiaiiowy).
(4 zastrzeżenia)

C07c; C07C

P, 191949 T

20.08.1976

Zakłady Chemiczne „Organika-Zachem", Bydgoszcz,
Polska (Leonard Sz';zepkowski, Stanisław Hernacki,
Tadeusz Lesiak, Tadeusz Ofcśla).
Sposób wytwarzania dimerów izocyjanianów
organicznych
Sposób otrzymywania dimerów mono- i wieloizocyjamenów organicznych w środowisku inertnego rozpuszczalnika lub bez jego stosowania w obecności katalizatorów według wynalazku polega na tym, że jako
katalizator dimeryzacji stosuje się l-aliilo-2-metyloimidazol w ilościach 0,01-50°A> względem użytego i/.ocyjanianu.
(1 zastrzeżenie)

C07d; CO«»

P. 18»2S6

26.03.1976

Pierwszeństwo: 19.12.1975 - Szwajcaria
(nr 16435/75)
SACHIM S. A., Genewa, Szwajcaria (Eric Axlain
Denzler).
Sposób wytwarzania
N-alkcnylo-l-amicometylopirolidyn
Przedmiotem wynalazku jest jposób wytwarzania
N-alkenylo-2-aminometylo-pirolidyny polegający na
tym, że czterowodorofurfuryloaminę traktuje się gazowym chlorowodorem i chlorkiem tionylu, przy czym
przez otwarcie pierścienia powstaje chlorowodorek
S.S-dwuchloropentyloaminy, który rastępnis acyluje
się otrzymując N-acetylo-2,5-dwuchloropentyloaminę i
następnie kondensuje się z alkenyioaminą z ponownym zamknięciem pierścienia otrzymując N-alkenylo-2-acetyloarninometylopdrolidynę, w której następnie
odszczepia się grupę acetylową.
Związki otrzymane sposobem według wynalazku są
znane jako komponenty amin do wytwarzania benzamidów znajdujących zastosowanie jako środki lecznicze.
(4 zastrzeżenia)
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P. 185280

05.12.1975

Instytut Przemysłu Gumowego „Stomil", Piastów,
Polska (Wiesław Szurek, Alina Raszul-Gliniewicz, Ryszard Chruścielewski, Tadeusz Stefanowski, Barbara
Antczak).
Płyn zabezpieczający przed spadkiem ciśnienia
w uszkodzonych pneumatycznych tvyrobach
gumowych lub plastykowych
Płyn według wynalazku charakteryzuje się tym, że
zawiera w swym składzie rozdrobnioną masą celulozową, rozdrobnione włókna azbestowe, sól sodową lub
potasową metylocelulozy, 20-40% wodny roztwór aldehydu mrówkowego i 96% alkohol etylowy. Płyn
wprowadzony do wnętrza pneumatycznego wyrobu
gumowego lub plastykowego w przypadku przebicia
porywany jest przez sprężony gaz uszczelniając powstały otwór zawartymi w nim włóknami celulozowymi
i azbestowymi.
(1 zastrzeżenie)

CO8f; C08F

P. 185179

P. 183194

03.12.1975

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i Tworzyw Winylowych, Oświęcim, Polska (Krzysztof Dulnik, Marian Kocemba, Bogumiła Malinowska, Stefan
Rakoczy, Jan Święte'»:, Zofia Wójcik, Jerzy Wójcik).
Sposób inhibitowania
termicznej polimeryzacji styrenu
Przedmiotem wynalazku jest sposób inhibitowania
termicznej polimeryzacji styrenu w procesie destylacji, szczególnie przydatny, gdy proces prowadzi się w
temperaturze 120cC i wyższej. Sposób ten poiega na
tym, że do surowego styrenu poddawanego procesowi
destylacji wprowadza się 200-1000 ppm orto- lub paiTA-tłwufenoli, a równocześnie dozuje się w sposób ciągły tlen lub powietrze w takiej ilości, aby stężenie
tlenu w poddawanej destylacja cieczy utrzymywało
się w zakresie 10-25 ppm.
(1 zastrzeżenie)

C08f;
C08f; C08F
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01.12.1975

C08F

P. 185320

05.12.1975

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 66173

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia",
Kędzierzyn, Polska
(Janusz Bereś, Mieczysław Zawadzki, Janina Olkowska, Jerzy Miszka, Marian Łuczak, Genowefa Chmura).

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia",
Kędzierzyn, Polska (Zygmunt Hehn, Marek Marcin ski,
Zbigniew Świderski, Wanda Kuchař, Jan Niedziela).

Sposób wytwarzania poliakrylanu sodu

Sposób otrzymywania samoemulgrijących się
w wodzie wosków polietylenowych

Polimeryzację akry lanu sodu i kopolimery zację
akry lanu sodu z innymi monomerami winylowymi, takimi jak akrylo&mid, kwas akrylowy i akry lan amonu,
prowadzi sdę w środowisku wodnym wobec inicjatotów polimeryzacji i w obecności związków odparowujących w trakcie polimeryzacji i odbierających ciepło
reakcji oraz w obecności środków emulgujących i pianotwórczych a produkt polimeryzacji poddaje się suszeniu, korzystnie przy obniżonym ciśnieniu, przy
czym jako związki odparowujące i odbierające ciepło w procesie polimeryzacji stosuje się aceton, metanol, etanol, stały dwutlenek węgla lub ich dwu i trójskładnikowe mieszaniny oraz frakcję węglowodorową
0 zakresie wrzenia 40-70°C, a jako środki emulgujące
1 pianotwórcze stosuje się niejonowe substancje powierzchniowo czynne.
(6 zastrzeżeń)

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym,
że powstające, w procesie uilenáetúa jpowietrzem atmosferycznym mieszaniny wosku polietylenowego z
glikolem polietylenowy, lotne związki organiczne, zawarte w gazach odlotowych z kclumny utleniającej,
poddaje się absorpcji w wodnym roztworze ługu sodowego.
Otrzymany absorbât stosuje się do sporządzania
wodnych dyspersji utlenionego wosku polietylenowego.
(1 zastrzeżenie)

C08f;

C08F

P. 197845

16.08.1976

Pierwszeństwo: 19.03.1975 - Węgry
(nr MU-542/1975)
C08f;

C08F

P. 185193

03.12.1975

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia",
Kędzierzyn, Polska (Janusz Bereś, Janina Olkowska,
Mieczysław Zawadzki, Zdzisław Maciejewski, Władysław Pyplawiec, Wanda Powierza).
Sposób wytwarzania poliakrylanu amonu
i jego kopolimerów
Sposób według wynalazku polega na tym, że polimeryzacji lub kopolimeryzacji poddaje się wodne roztwory lub emulsje monomerów o stężeniu powyżej
50% wagowych wobec inicjatorów polimeryzacji, w
obecności środków odparowujących i odbierających
caepło reakcji, takich jak aceton, metanol i stały dwutlenek węgla raz w obecności środków emulgujących
i pianotwórczych, takich jak niejonowe substancje
powierzchniowoczynne, po czym produkt polimeryzacji poddaje się suszeniu, korzystnie pod zmniejszonym
ciśniemem i rozdrobnieniu.
(6 zastrzeżeń)

Mtianyagipari Kutató Intézet, Budapeszt, Węgry
(Artur Simon, Gyula Sárosi, Baíázs Kesizlei, Attila
Tótb, Maria Réethy).
Sposób wytwarzania kopolimerów
o v, lać ci .vosciach elastomerów
z monomerów olefinnwych
Sposób według wynalazku polegający na polimeryzacji monomerów oleiinowych w obecności katalizatorów typu Ziegler-Nutta, modyfikowanych fosgeicm
lub pochodnymi fosgenu, w środowisku węglowodorów lub chlorowanych węglowodorów i następnie wytrącanie polimeru alkoholem o 1-5 atoniach węgla, «awierającym środek przeciwko starzeniu, charakter y eu je
się tym, że jako monometr olefinoiwy stosuje się mieszaninę zawierającą izobutylen i butadien, w której zawartość butadienu stanowi 30-95% wagowych, przy
czym mieszanina ta może też zawierać do 20V» wagowych butenu-1 i/albo butenu-2 w stosunku do całkowitej ilośrd monomerów.
(2 zastrzeżenia)
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C08J

P. 191971 T

23.08.1976

Pierwszeństwo:
25.08J975 - NRD (nr WP C 08g/188003)
06.04.1976 - NRD (nr WP C 08g/192216)
Forschungsinstitut für Textiltechnologie, Karl-Marx-Stadt, NRD (Hans Schreiber, Uwe Wagner).
Sposób oddzielania i odzyskiwania
politereftaUmi etylenu w postaci prosíku
Wynalazek dotyczy sposobu oddzielania i odzyskiwania politereftalanu etylenu z odpadów, korzystnie
z tekstylnych odpadów polimeru.
Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym,
że oddzielanie politerefitalanu etylenu następuje na
drodze rozpuszczania w selektywnie działających rozpuszczalnikach, korzystnie w chlorowcowęglowodorach,
o temperaturze wrzenia poniżej 100°C pod ciśnieniem
normalnym i o względnej masie cząsteczkowej poniżej 200, lub w mieszaninach rozpuszczalnikowych, zawierających te chlorowcowęglowodory, a odzyskiwanie
przeprowadza się na drodze sączenia roztworu i następnego strącania politereftalanu etylenu przez chłodzenie.
(4 zastrzeżenia)

C08g; C08G

P. 185232

04.12.1975

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Zbigniew Brzozowski, Jędrzej Kiełkiewicz, Bogusław Jóźwik).
Sposób wytwarzania chemoodpornych
poliestrów zdolnych do sieciowania pod wpływem
promieniowania i podwyższonej temperatury
Sposób wytwarzania chemoodpornych poliestrów
zdolnych do sieciowania pod wpływem promieniowania, np. promieniowania ultrafioletowego lub promieniowania widzialnego po uprzednim dodaniu sensybilizatora oraz pod wpływem działania podwyższonej
temperatury, polega na reakcji polikondensacji prowadzonej albo na granicy faz, albo w rozpuszczalniku,
pomiędzy mieszaniną bisfenoli światłoczułych i nieświatłoczułych w stosunku 1: 99-80 : 20, a chlorkami
kwasów dwukarboksylowych lub ich mieszaniną.
W przypadku prowadzenia reakcji na granicy faz
jako katalizator stosuje się sole amoniowe lub fosfoniowe lub sulfoniowe w ilości 0,5-10% wagowych w
stosunku do bisfenoli. W przypadku prowadzenia reakcji w rozpuszczalniku jako katalizator stosuje się aminy III-rzędowe jak np. trój ety loamina, w ilości stechiometrycznej w stosunku do bisfenoli.
(6 zastrzeżeń)

C08g; C08G

P. 185246

03.12.1975

Instyïut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia",
Kędzierzyn, Polska (Manfred Stajszczyk, Ewa Andrysiak, Kazimierz Fraczek, Józef Juraszczyk, Adam
Fidelus, Danuta Jazienicka, Zdzisław Olszowy, Lucjan Kierat, Marian Gry ta, Jerzy Majchrzak, Jan Nowak).
Sposób wytwarzania
wysokoreaktywnych żywic rezolowych
Sposób wytwarzania wysokoreaktywnych żywic rezolowych przez kondensację fenolu z formaldehydem
prowadzony w roztworze wodnym, wobec katalizatorów alkalicznych, metodą zmiennotemperaturową,
charakteryzuje się tym, że proces prowadzi się w układzie reakcyjnym złożonym ze zbiornika o dowolnie
dużej pojemności oraz zewnętrznych wymienników
ciepła, z wymuszoną cyrkulacją reagentów między
zbiornikiem a układami wymiany ciepła umożliwiają-

cymi szybką regulację temperatury w zakresie
20-100°C, przy czym surowce i katalizator doprowadza się do zbiornika wielostopniowo, a produkt reakcji odbiera z układu periodycznie.
(1 zastrzeżenie)
C08g; C08G

P. 185534

12.12.1975

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia",
Kędzierzyn, Polska (Tadeusz Śnieżek, Jerzy Wojciechowski, Zdzisław Maciej ewski, Mieczysław Zawadzki,
Bronisław Dąbrowski, Zdzisław Florsch).
Sposób wytwarzania półproduktu
przeznaczonego do sporządzania
elastomeru poliuretanowego

'

Sposób według wynalazku polega na działaniu na
surowe mieszaniny polieterów otrzymanych w procesie oksyalkilenowania hydroksyzwiązków wobec katalizatorów alkalicznych, kwasami mineralnymi lub organicznymi względnie związkami rozkładającymi się
pod wpływem wody do kwasów, odwadnianiu przez
ogrzewanie pod obniżonym ciśnieniem do zawartości
0,1% wody a następnie wiązaniu chemicznym reszty
wody przez działanie stechiometryczną ilością dwuizocyjanianów. Następnie z odwodnionych polieterów oddziela się osad wytrąconych soli mineralnych i wprowadza do mieszaniny poliestry, stałe wypełniacze, dodatki stabilizujące półprodukt oraz barwniki, po czym
masę ponownie odwadnia się i dodaje dwuizocjaniany
lub prepolimer zwierający wolne grupy izocyjanianowe.
(6 zastrzeżeń)

C08g; C08G

P. 185535

12.12.1975

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia",
Kędzierzyn, Polska (Tadeusz Śnieżek, Jerzy Wojciechowski, Mieczysław Zawadzki, Zdzisław Maciejewski,
Brondsław Dąbrowski).
Sposób wytwarzania półproduktu
przeznaczonego do sporządzania masy poliuretanowej
Sposób według wynalazku polega na tym, że działa
się na surowe mieszaniny polieterów otrzymanych w
procesie oksyalkilenowania hydroksyzwiązków wobec
katalizatorów alkalicznych, kwasami mineralnymi lub
organicznymi względnie związkami rozkładającymi się
pod wpływem wody do kwasów, odwadnia przez
ogrzewanie i przepuszczanie azotu lub dwutlenku
węgla pod obniżonym ciśnieniem do zawartości 0,l°/»
wody, a następnie wiąże chemicznie reszty wody
przez działanie stechiometryczną ilością dwuizocyjanianów. Następnie z odwodnionych polieterów oddziela się osad wytrąconych soli mineralnych i wprowadza do mieszaniny stałe wypełniacze, dodatki stabilizujące, półprodukt oraz barwniki, po czym masę ponownie odwadnia się, wiąże chemicznie resztki wody
i zwiększa lepkość produktu przez wprowadzenie
dwuizocjanianów, a uzyskany półprodukt przechowuje się bez dostępu wilgoci.
(6 zastrzeżeń)

C08g; C08G

P. 185724

19.12.1975

Zakład Polimerów PAN, Zabrze, Polska (Krzysztof
Mańczyk, Leszek Żabski, Władysław Walczyk, Zbigniew Jedliński).
Sposób wytwarzania sztywnych pianek
poliuretanowych o zmniejszonej palności
Sposób według wynalazku polegający na reakcji
polazocyjanianów z kompozycją, polieteroli, charakteryzuje się tym, że jako składnik kompozycji polieteroli stosuje się produkty poliaddycji tlenków chlo-
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roalkenowych z co najmniej trójskładnikową mieszaniną wielowodorotlenowych alkoholi, przy czym mieszanina ta zawiera alkohol z pierścieniem lub pierścieniami glikozydowymi, pentaerytryt i/lub dwupentaerytryi oraz co najmniej jeden alkohol o temperaturze topnienia poniżej 120°C. Mieszanina wielowodorotlenowych alkoholi zawiera wymienione składniki
w określonym stosunku wagowym.
(2 zastrzeżenia)
C08g; C08G
D06m; DOôM

P. 185758

18.12.1975

Zakłady Azotowe „Kędzierzyn", Kędzierzyn, Polska
(Halina Szopa, Stefan Nikiel, Lubomir Horyl, Czesław
Masal, Krzysztof Budzyński, Edward Franczak).
Sposób wytwarzania modyfikowanej żywicy
mocznikowo-forraaldehydowej do apretury
niemnącej tkanin

C08s; C08G
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P. 191951 T

20.08.1976

Zakłady Chemiczne „Zachem", Bydgoszcz, Polska
(Leonard Szczepkowski, Waldemar Nowakowski, Tadeusz Lesiak, Andrzej Zmójdzin, Józef Papiński, Maria Mierzwa).
Sposób wytwarzania pianek
poliuretanowych
Sposób otrzymywania poliuretanów o strukturze komórkowej na drodze reakcji wielofunkcyjnego izocyjanianu i związków wielowodorotlenowych (poliestroli
i polieteroli) w obecności katalizatora, charakteryzuje
się tym, że jako katalizator stosuje się związek o wzorze ogólnym 1, w którym R1, R2, R3 stanowią: H, CHj,
C2 H5 lub inny rodnik alkilowy względnie arylowy; R4,
R5 stanowią CH3, CaH5 lub inny rodnik alkilowy, R
stanowi H, CH3; n wynosi od 1 do 4, dodany w ilości 0,01-5% wag. względem stosowanego związku wielowodorotlenowego.
(3 zastrzeżenia)

Sposób wytwarzania żywicy mocznikowo-formaldehydowej, zawierającej dwumetyloloczterohydro-s-trójazon-2, polega na reakcji mocznika, formaldehydu i
aminy jednofunkcyjnej przy początkowym stosunku
molowym mocznika do formaldehydu jak 1:2, przy
czym pierwszy etap reakcji metylolowania mocznika
za pomocą formaldehydu prowadzi się w środowisku
przy pH od 7 do 9, a proces kondensacyjnej cyklizacji, utworzonego w pierwszym etapie N,N'-dwumetylolomocznika, prowadzi się aminą jednofunkcyjną, przy
zachowanáu stosunku mocznika do aminy w substratach reakcji jak 1:1.
(1 zastrzeżenie)

C08g; C08G

P. 191950 T

20.08.197«

Zakłady Chemiczne „Zachem", Bydgoszcz, Polska
(Leonard Szczepkowski, Józef Papinski, Tadeusz Lesiak, Andrzej Zmójdzin, Waldemar Nowakowski, Stanisław Hernacki).
Sposób otrzymywania pianek
poliuretanowych
Sposób według wynalazku polegający na reakcji
poláizocyjanianów ze związkami wielowodorotlenowymi w obecności katalizatorów, charakteryzuje się tym,
że jako katalizator stosuje się związek o wzorze 1, w
którym R1, R2, R3 oznaczają: H, CH3, C2H5 lub inny

C08g; C08G

27.08.1976

P. 192063 T

Politechnika Rzeszowska im. J. Łukasiewicza, Rzeszów, Polska (Mieczysław Kucharski, Kazimierz Sztynek, Wawrzyniec Podkościelny, Anna Kultys).
Sposób otrzymywania żywic
politioestrowych
Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania
żywic politioestrowych o zwiększonej chemoodporności i przyczepności do podłoża, posiadających dobre
własności przy zastosowaniu ich jako składników powłok antykorozyjnych.
Sposób według wynalazku polega na użyciu w reakcji polikondensacji wielofunkcyjnych kwasów i/lub
alkoholi z ugrupowaniem benzofenonowym w strukturze, zwłaszcza kwasów benzofenonodwumetylotáoalkanowych i/lub benzofenonodwumetylotioalkanoli, przy
czym zastosowanie tylko jednego z wymienionych
monomerów pociąga za sobą konieczność użycia w
polikondensacji innych powszechnie stosowanych monomerów.
(1 zastrzeżenie)
C08g; C08G

28.08.1976

P. 192071 T

Pierwszeństwo: 29.08.1975 - NRD
(nr WP C08g/188 079)
VEB Farben - und
NRD.
rodnik alkilowy bądź też arylowy użyty w ilościach
0,01-5% względem wieloizacyjanianu, przy czym najkorzystniej stosuje się 1-alliloimidazol, l-allilo-2-metyloimidazol, l-allilo-2-fenyloimidazol.
(2 zastrzeżenia)

Lackfabrdk

Leipzig,

Lipsk,

Przyspieszacz do nienasyconych poliestrowych
materiałów do formowania i powlekania
Przedmiotem wynalazku jest przyspieszacz do nienasyconych poliestrowych materiałów do formowania
i powlekania w celu szybszego utwardzania mas nienasyconych.
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Przyspieszacz według wynalazku charakteryzuje się
tym, że składa się z zawierających azot chelatów metali albo substancji wyjściowych prowadzących do zawierających azot chelaiów metali, w mieszaninie
i/albo w kombinacji z innymi znanymi przyspieszaczami
(1 zastrzelenie)
C08k; C08K
C08*; C08L

P. 185595

08.12.1975

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia",
Kędzierzyn, Polska (St&nislaw Makarski, Aleksandra
Hoffmann-Siczak, Bernard Woszek, Paweł Miller,
Franciszek Sznajduch, Małgorzata Kubická).
Środek odwadniający przeznaczony
do poliuretanów

P. 185570

15.12.1975

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników, Zgierz, Polska (Eugeniusz Białkowski, Zbigniew
Olszewski, Włodzimierz Sekuła, Maria Hencel, Stanisław Pięta, Wiesław Cieślak, Ryszard Sałagacki).
Sposób otrzymywania preparatów
do barwienia skór syntetycznych

P. 184903

21.11.1975

MERA-ZSN Zakłady Systemów Minikomputerowych
im. Janka Krasickiego, Ware^awa, Polska (Józef Sypdański, Zbigniew Klimkowski).
Plyn do zabezpieczania powierzchni
przed przyleganiem powłok malarskich
ora? spoin klejowych
Płyn do zabezpieczenia powierzchni przed przyleganiem powiek malarskich oraz spoin klejowych charakteryzuje się tym, że zawiera czterochlorek węgla
w ilości 200 ml, pochodne oleju silikonowego w ilości
8 g, węglowodory z destylacji olejów parafinowych
1,6 g oraz sole kwasów tłuszczowych w ilości 9 g.
(1 zastrzeżenie)

C09d; C09D

P. 191823 T

P. 184404

31.10.1975

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia",
Kędzierzyn i Zjednoczenie Przemysłu Płyt, Sklejek i
Zapałek, Warszawa, Polska (Kazimierz Fraczek, Adam
Fidelus, Sylwester Chybowski, Bogdan Szczepaniak,
Jan Dymek, Marian Kwiatkiewicz, Feliks Wasiak,
Antoni Parczewski, Andrzej Brzezicki).

Sposób wytwarzania sklejki wodoodporną metodą
bez podsuszania przy użyciu środka klejowego na bazie żywicy rezolowej, według wynalazku charakteryzuje się tym, że do klejenia stosuje się środek klejowy składający się z 80-95 części wagowych wysokoreaktywnej żywicy fenolowo-formaldehydowej otrzymanej w wyniku zmiennotemperaturowej kondensacji
fenolu z formaldehydem, o lepkości 200-400 cP, z
0,5-6, korzystnie z 2,5-5 części wagowych ekstraktu
garbnika roślinnego, zawierającego 50-80% wagowych czynnej substancji garbującej i z 4-20, korzystnie 10-15 części wagowych wypełniacza nieaktywnego, korzystnie kredy technicznej.
(2 zastrzeżenia)
C09j; C09J

SpDsobem według wynalazku wodne preparaty do
barwienia skór syntetycznych, szczególnie do tworzyw
skóropodobnych poromerycznych opartych na poliuretanie, otrzymuje się z barwników anionowych, szczególnie azowych i aniradiŁncnowych, zawierających grupy sulfonowe i/lub karboksylowe w wyndku działania
na nie trójetanoloaminą w środowisku wodnym w
obecności środków niejonowych korzystnie eteru poliglikolowego.
(1 zastrzeżenie)

C09d; C09D

C09j; C09J
B32b; B32B

Sposób wytwarzania sklejki wodoodpornej

Srodetc według wynalazku przeznaczony do otrzymywania kompozycji poliuretanowych, szczególnie w
postaci lanych mas poliuretanowych, charakteryzuje
się tym, że zawiera od 25-75 części wagowych krystalicznego ghnokrzemianu metalu alkalicznego oiaz
od 75-25 części wagowych ftalanu dwubutylu.
(1 zastrzeżenie)

C08b; C08B

je się tym, że to spoiwo farby zawiera tlenek sodu
lub potasu oraz dwutlenek krzemu, przy czym stosunek tlenku sodu lub potasu do dwutlenku krzemu wynosi 2,5-~3,5 do 1 zaś spoiwo farby jest roztwarzane
wodą w dowolnym stosunku.
(1 zastrzeżnie)

14.08.1976

Zakład
Badawczy Konstrukcyjno-Technologiczny
Przetwórstwa Szkła, Poznań, Polska (Ryszard Królikiewdcz, Antoni Wojtkowiak, Kazimierz Brygier, Michał Gruszczyński).
Farba żaroodporna
Farba żaroodporna do nanoszenia oznaczeń na szkle
mająca spoiwo oparte na bazie krzemianu sodu lub
potasu i wodorotlenku sodu lub potasu charakteryzu-

P. 185538

13.12.197$

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska
(Jadwiga Kołucka, Danuta Kalińska, Andrzej Lendzion, Krystyna Lada, Stanisław Boryń).
Sposób wytwarzania
samoprzylepnego kleju akrylowego
Sposób wytwarzania samoprzylepnego kleju akrylowego polega na kopolimeryzacji akrylanu 2-etyloheksylowego i kwasu akrylowego w stosunkach wagowych od 89:11 do 97:3 w temperaturze 45-75°C przy
stężeniu monomerów 45-55% w rozpuszczalniku organicznym. Inicjator wprowadza się dwustopniowo, dodając 50-75% całkowitej jego ilości na początku procesu, a pozostałość - po przereagowaniu 60-90%
monomerów.
Kleje otrzymane sposobem według wynalazku mogą
być stosowane do otrzymywania takich wyrobów, jak:
samoprzylepne taśmy opakowaniowe, elektroizolacyjne, medyczne, samoprzylepne etykiety, folie izolacyjne, tapety itp.
(4 zastrzeżenia)

C09j; C09J

P. 185560

13.12.1975

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Izolacji Budowlanej, Katowice, Polska (Joachim Lipp,
Romuald Pałubicki).
Sposób otrzymywania klejów dyspersyjnych
Sposób otrzymywania klejów dyspersyjnych do klejenia na zimno materiałów termoizolacyjnych polega
na dodaniu do emulsji asfaltowej zawierającej asfalt
ponaftowy, wodę i emulgatory rozdrobnionego kaolinu
i dokładnym wymieszaniu pasty bentonitowo-lateksowej składającej się z bentonitu i/lub gliny plastycznej,
lateksu butadieno-styxenowego, wody i emulgatora
niejonowego. Zamiast pasty bentonitowo-lateksowej
wprowadza się do kleju lateks butadienowo-styrenowy ii lub sodowe szkło wodne. Mieszaninę miesza się
w mieszadle przez 2 do 3 godzin aż do uzyskania
jednorodnej jasno brunatnej masy.
(4 zastrzeżenia)
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16.08.1976

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa „Miastoprojekt Mazowsze", Warszawa, Polska (Marian Szydłowski, Waldemar Smulczyński).
Masa klejąca do mocowania mozaiki szklanej
na gotowym podłożu prefabrykowanych
i monolitycznych ścian zewnętrznych
i wewnętrznych oraz podłóg
Masa klejąca do mocowania mozaiki szklanej na
gotowym podłożu prefabrykowanych i monolitycznych
ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz podług, składa się z 25,0 części wagowych wypełniacza mineralnego, 50,0 części wagowych cementu, 10,0 części wagowych dyspersji winylowo-akrylowej, 0,3 części wagowych środka przeciwpiennego na bazie mydeł glinowych, 0,1 części wagowych eteru celulozy i 14,0-15,0
części wagowych wody.
(1 zastrzeżenie)

33

wych, namnożony w dwóch lub trzech stadiach rozwojowych dla drożdży zarodowych. Proces prowadzi
się w spcsób ciągły, a drożdże zarodowe wydziela się
tylko jeden raz z ostatniego stadium namnożenia. Intensywność napowietrzania dostosowuje się ściśle do
ilości dopływającej brzeczki melasowej oraz zawartości alkoholu w podłożu.
(1 zastrzeżenie)

C14c; C14C

P. 185308

06.12.1975

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Polska (Wandalin Kremky, Jan Kraft, Jan Hanuś, Lech
Sekuła, Stanisław Cichulski, Krzysztof Rogowski, Jacek Godziszswski).
Kationowy środek natłuszczający do skór

ClOj;

C10J

P. 191999 T

25.08.1976

Pierwszeństwo: 26.02.1976 - RFN (nr P 2607473.0)
Metallgesellschaft AG, Frankfurt n/Menem,
blika Federalna Niemiec.

Repu-

Sposób zgazowania stałych paliw,
zwłaszcza węgia
Sposób zgazowania sttałych paliw, zwłaszcza węgla
pod ciśnieniem co najmniej 5 barów, przy użycau tlenu i pary wodnej w przestrzeni reakcyjnej reaktora
wyposażonego w płaszcz chłodzony wodą, przewód dla
pary wodnej prowadzący z wnętrza płaszcza do przestrzeni reakcyjnej oraz przewód odprowadzający gaz
z przestrzeni reakcyjnej do skrubera, charakteryzuje
się tym, że parę wodną z płaszcza reaktora kieruje
się poza okresem normalnego przebiegu procesu zgazowania bezpośrednio do skrubera.
(3 zastrzeżenia)

C10J

P. 192000 T

2508.1976

Pierwszeństwo: 26.02.1976 - RFN (mr P 2607Y45.2)
Metallgesellschaft AG, Frankfurt n/Menem,
blika Federalna Niemiec.

Repu-

Sposób obróbki skroplin z chłodzenia gazu surowego
z ciśnieniowego gazowania paliw stałych
Sposób obróbki skroplin z chłodzenia gazu surowego
z ciśnieniowego zgazowania paliw stałych tlenem i
parą wodną, polega na tym, że skropliny zawierające
smołę, ciała stałe i wodę kieruje się do urządzenia
-rozdzielczego, z którego odbiera się ciężką frakcję o
wysokiej zawartości ciał stałych i przynajmniej częściowo wprowadza do urządzenia rozdrabniającego
ciała stałe i część skropłin zawierających ciała stałe
o uziarnieniu zasadniczo poniżej 2 mm dodaje się do
ciśnieniowego zgazowania, a następną część zawraca
się do urządzenia rozdzielczego.
(4 sastrzeżenda)

Kationowy środek natłuszczający do skór, zawiera
w swym składzie 30 do 85% specjalnego emulgatora
kationowego, 5-15% emulgatora niejonowego oraz
10-65% składników emulgowanych. Emulgator kationowy otrzymuje się przez polioksyalkilowanie amin
tłuszczowych lub amidów tłuszczowych względnie produktów reakcji glicerydów kwasów tłuszczowych lub
kwasów tłuszczowych i wosków syntetycznych z aminami alifatycznymi, przy czym stopień polioksyalkilowania kationowych składników czynnych wynosi od
0 do 50 w stosunku do aktywnych wodorów obecnych
w półproduktach poddanych oksyalkilowaniu. Produkt
jest stosowany do natłuszczania wszelkiego typu skór
wyprawy chromowej.
(1 zastrzeżenie)

C14c; C14C

P. 185550

13.12.1975

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Polska
(Wandalin Kremky, Jan Kraft, Jan Froelich, Jacek
Godziszewski).
Sposób wytwarzania środka impregnującego
do skór
Sposób wytwarzania środka
impregnującego do
skór zawierającego etylenoamidy i a lub ß monogilicerdydy kwasów tłuszczowych polega na jednoczesnym prowadzeniu aminolizy i glicerolizy glicerydów
kwasów tłuszczowych w temperaturze 140-160°C. Środek otrzymany sposobem według wynalazku stosuje
się do wodoodpornej dmpregnacji skór.
(1 zastrzeżenie)

C21b; C213

P. 191739

11.08.1976

Pierwszeństwo: 13.08.1975 - Francja (nr 7525195)
Amile Sprunck, Mayeuvre Grande, Francja.
Dysza do wielkiego pieca

C12c; C12C

P. 185485

11.12.1975

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza w Warszawie, Warszawa, Polska (Eugeniusz Sobczak).
Sposób intensyfikacji hodowli drożdży
piekarskich
Sposób intensyfikacji produkcji drożdży piekarskich
polega na zastosowaniu do hodowli szczepu przystopowanego do rozwoju na gęstych brzeczkach melaso-

Dysza do wielkiego pieca przeznaczona do wprowadzania powietrza oraz paliw redukcyjnych, charakteryzuje się tym, że zawiera trzy oddzielne komory (1»
3, 7) dmuchu doprowadzone każda do wylotu dyszy,
to jest komorę (1) dla ogrzanego powietrza, komorę
(2) dla paliwa oraz komorę (7) dla utleniacza pomocniczego, przy czym komora (3) dla paliwa jest bardzo
wąska i znajduje się między dwoma pozostałymi ftomorami (1, 7), a komora (1) dmuchu ogrzanego powietrza stanowi środkowy kanał, wyłożony powłoką ognioodporną (2), otoczony dwiema pozostałymi współosiowymi komorami pierścieniowymi (3, 7).
(3 zastrzeżenia)
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wierzchniach osłon, polega na tym, że przed operacją
nanoszenia metalu wewnętrzne powierzchnie osłon
pokrywa się w znany sposób warstwą pośrednią materiału o niskiej temperaturze topnienia i dobrych
własnościach adhezyjnych, którą po operacjach nanoszenia zdejmuje się wraz z metalem przez podgrzanie
do stanu ciekłego, korzystnie gorącym powietrzem
i/lub parami odpowiedniego rozpuszczalnika, a następnie oddziela się od metalu wodą, korzystnie redestylowaną o temperaturze wyższej od temperatury topnienia warstwy pośredniej i/lub rozpuszczalnikiem,
stosując dekantację i kilkakrotne przemycie. Jako
warstwę pośrednią stosuje się korzystnie estry kwasów tłuszczowych lub wyższe węglowodory, najkorzystniej jednak stearynę lub parafinę, a jako rozpuszczalniki korzystnie benzen lub chloroform.
(2 zastrzeżenia)
C22c; C22C

P. 195279

11.01.1977

Huta Baildon, Katowice, Polska (Jan Urbaczka, Jerzy Sułkowski, Stanisław Mrowieć).
•■■
' •'»■
'
C21c; C21C

P. 185314

05.12.1975

Politechnika Śląska ini. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Polska (Adam Gierek, Marek Hetmańczyk,
Henryk Woźnica, Eugeniusz Pustówka, Witold Maciejek, Antoni Nowak, Kazimierz Kucia).
Austenityczna stal chromowo-manganowa
Austenityczna stal chromowo-manganowa ma następujący sklad chemiczny: C do 0,6%, Cr od 14 do 20%,
Mn od 12 do 24%, oraz dodatki stopowe jak azot do
0,4%, miedź do 2%, aluminium i krzem od 1,5 do 3%,
nikiel do 2%, kobalt do 3% oraz molibden do 5%.
Stal jest modyfikowana w stanie ciekłym żelazoborem
w ilości od 0,002 do 0,005%, cerem od 0,002% oraz
wapniem od 0,2%.
(2 zastrzeżenia)
C21c; C21C

P. 185599

15.12.1975

Huta Batory, Chorzów, Polska (Ludwik Ziółkowski,
Andrzej Konieczny).
Sposób zastosowania krążków startowych
w procesie elektrożużlowego przetapiania elektrod
ze stali stopowej
Sposób według wynalazku polega na tym, że brakujące w ikrążku startowym składniki stopowe uzupełnia się w postaci niezbędnych dla wzbudzenia
procesu wiórek, które pochodzą ze stali wysokostopowej, zawierającej wymagane składniki stopowe, lub
w postaci rozdrobnionych żelazostopów i czystych
składników stopowych, które układa się na krążku
startowym pod elektrodą.
Ilość wiórek i żelazostopów określa s&ę tak, aby zawarta w nich ilość składników stopowych równoważyła ich brak w krążku startowym.
(1 zastrzeżenie)
C22b; C22B

P. 192055 T

26.08.1976

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska
(Ludwik Kreja, Wojciech Jerzy Grochowski).
Sposób odzysku metali szlachetnych,
zwłaszcza przy naparowywaniu próżniowym
Sposób odzysku metali szlachetnych, zwłaszcza przy
naparowywaniu próżniowym, nanoszonych przez nieużyteczne części strumienia na wewnętrznych po-

Stop niklowo-chromowy do wyrobu
oporowych elementów grzejnych

Stop niklowo-chromowy do wyrobu oporowych elementów grzejnych, zawiera wagowo: chromu od 15,0
do 18,0%, krzemu od 0,8 do 1,5%, aluminium od 2,0 do
5,0%, magnezu od 0,01 do 0,12%, cyrkonu od 0,05 do
0,20%, metali zňem rzadkich od 0,05 do 0,15%, reszta
nikiel i zanieczyszczenia.
(1 zastrzeżenie)

C23b; C23B

P. 185628

17.12.1975

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska
(Andrzej Lis, Stefan Sękowski).
Urządzenie do nakładania równomiernych
powłok galwanicznych
Urządzenie do nakładania równomiernych powłok
galwanicznych, składające się z obudowy, w której
umieszczona jest płytka stanowiąca katodę oraz anoda i przewód do substancji przeznaczonej do miesza-
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nia kąpieli, charakteryzuje się tym, że obudowa składa sią z dwóch ścian (1) połączonych z sobą prętami
dystansującymi (2), w której umieszczona jest ramka
ażurowa (3) z uchem (4) osadzonym wahliwie na
sworzniu (5). Ramka ażurowa (3) przytrzymywana
jest w pozycji pionowej kołkiem (6), a w jej wyjęciu
osadzona jest płytka (7) stanowiąca katodę, dociskana
do ramki elektrodą (8) podpartą sprężyną przewodzącą (9). Anoda (10) jest opacta o wkręty (11) ustalające jej odstęp od katody oraz o wkręty <12) ustalające
jej położenie w stosunku do pionu. W dolnej części
ściany (1) znajduje się otwór (13) przeznaczony do
umocowania przewodu (14) doprowadzającego substancję do mieszania kąpieli.
(2 zastrzeżenia)

C23g;

C23G
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P. 185620

17.12.1975

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Andrzej Gacą, Bohdan Kurella, Jerzy Siwkiewicz, Aleksander Skrzynecki).
Ultradźwiękowy przetwornik walcowy
Wynalazek dotyczy ultradźwiękowego przetwornika
magnetostrykcyjnego służącego w szczególności do
nadźwiękawdania ośrodka zawartego wewnątrz tego
przetwornika. Istota wynalazku polega na zastosowaniu ultradźwiękowych przetworników pierścieniowych
magnetostrykcyjnych (3) osadzonych na tulei cylindrycznej (1) pierścieniami pośrednimi (2), przy czym
przetworniki (3) są rozmieszczone wzajemnie w odległości k. lt a odległość skrajnych przetworników (3)
od końców cylindrycznej tulei (1) wynosi (2n + 1 )

C23f;

C23F

P. 1857M

18.12.1975

Politechnika Gdańska, Gdańsk-Wrzeszcz, Polska
(Romuald Juchniewicz, Sławomir Sadowski, Wojciech
Sokolski, Andrzej Widuchowski, Jerzy Walaszkowski,
Władysław Bohdanowicz, Antoni Bradtke).
Układ do zwalczania korozji
elektrochemicznej
Układ do zwalczania korozji elektrochemicznej
oparty o zasadę polaryzacji chronionych konstrukcji prądem stałym, zawierający układ zadawania połączony z układem wejściowym, a także wyposażony
w sterownik i układ tyrystorowy, charakteryzuje się
tym, że układ wejściowy (1), który stanowi przetwornik napięcie - częstotliwość, połączony jest z jednej
strony z układem zadawania (2), korzystnie w postaci
przetwornika cyfrowo-analogowego z pamięcią, z elektrodą odniesienia <3) oraz chronioną konstrukcją (4).

Z drugiej strony układ (1) połączony jest poprzez
ukiad oddzielający galwanicznde (5) i licznik binarny
(3) ze sterownikiem (7) tyrystorowego układu mocy (8)
przy czym licznik (6) połączony jest z układem asynchronizacji (10) zapewniającym przesunięcie fazowe
sygnału sterującego w stosunku do sygnału zasilającego układ tyrystorowy, korzystnie o wartość II z
okresem 4/7. Korzystnym jest, jeśli układ oddzielalący galwanicznie (5) stanowi przetwornik fotoelektryczny, np. w postaci transoptora.
(2 zastrzeżenia)

lub nj
(2m + l)

, zaś obwód średni tej tuled

2

(1)

wynosi

gdzie Xr jest długością fali stojącej ra-

dialnych 'drgań giętnych tulei o częstotliwości odpowiadającej częstotliwości rozenansowej przetwornika
pierścieniowego z pierścieniem pośrednim, przy czym
kierunek propagacji tej fali jest równoległy do tworzącej tulei, Xp jest długością fali radialnych drgań
giętnych o częstotliwości odpowiadającej częstotliwości rezonansowej przetwornika pierścieniowego z pierścieniem pośrednim i kierunku propagacji fali prostopadłym do tworzącej
tulei;
n = 0, 1, 2..., nx i
m = 1, 2, 3....
(5 zastrzeżeń)

C23g; C23G

P. 185718

19.12J975

Politecihniika Warszawska, Warszawa, Polska (Andrzej Gacą, Jerzy Lemanowicz» Bohdan Kurelia, Zbigniew Siwkiewácz, Aleksander Skrzynecki).
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Sposób oczyszczania ultradźwiękowego drutów, prętów
i taśm metalowych, urządzenie do oczyszczania
ultradźwiękowego drutów, prętów i taśm
metalowych
Sposób ultradźwiękowego oczyszczania drutów,
piratów i taśm metrlowych, polega na tym, że w celu
zwiększenia aktywności erozyjnej kąpieli proces prowadzi się pray podwyższonym, w granicach do
kilku kG/cm* ciśnieniu statycznym Po, z zachowaniem stosunku ciśnienia statycznego Po do etiśndenda akustycznego Pa, w miejscu oczyszczanego
przedmiotu korzystnie Pc/Pa«iO,4. Urządzenie do oczyszczania ultradźwiękowego dxutów i prętów i taśm
metalowych charakteryzuje się tym, że zawiera korpus
(1) z umieszczonym w jego wnętrzu walcowym ultiadźwdękowym przetwornikiem msgnetostrykcyjnym (2)
podpartym tarciami podtr^inującymi (5) w miejscach
węzłów drgań ścianki tulei (3) tego przetwornika walcowego (2). Wnętrze tulei (3) stanowi komorę roboczą szozelnâe połączoną z tulejami (7) osad:ïonymi
w korpusie (1) i zawierającymi wymienne wkładki
(8) prowadzące materiał oczyszczony oraz uszczelki
<9), a cały przetwornik walcowy (2) jest otoczony osłoną dźwiękochłonną (6), pomiędzy którą i wewnętrzną powierzchnią korpusu (1) znajduje się ciecz cnłodzące.
Urządzmis poza tym zawiera wannę z cieczą oczyszczającą, w której jsst zanurzony walcowy przetwornik inagnetostryikcyijny przy czym ciecz oczyszczająca znajduje się pod stałym ciśnieniem statycznym
Po.
(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ D
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO

D01b; D01B

P. 1855W9

12.12.1975

Instytut Włókiennictwa, Łódź, Polska (Bogusław Sikora, Henryk Włod^rczyk, Mieczysław Staszkiewdcz,
Józef Kukła, Ryszard Zjawim).
Urządzenie no cięcia odpadków, zwłaszcza
włókienniczych
Urządzenie do cięcia, zwłaszcza odpadków włókienniczych, ma korpus (15), dwa wałki (4) i (5) nożowe, zespół (6) podpierający przeoirriot cięty, transporter (1) podający przedmiot do cięcia, transporter
(16) odbierający przedmiot pocięty, przy czym walka
(4) i (5) inożowe są osadzone obrotowo w korpusie
(15) urządzenia. Joden wałek (5) nożowy ma omoże o
krawędziach tworzących linie śrubowe wokół ;>si tego wałka, a drugi wałek (4) ma noże dyskowe osa-

dzone na nim iiáeobrotowo na przemian z dystansowymi tulejkami. Oba nożowe walki (4) i (5) są usytuowane bezpośrednio obok siebie.
(6 zastrzeżeń)

D01g; D01G

P. 185654

17.12.1975

Instytut Włókiennictwa, Łódź, Polska (Jan Brzeziak,
Wojciech Wiiináarski, Piotr Dryń3ka).
Termiczny sposób beznapięciowcgo ciągłego
kędzierzawienia przędzy z włókien ciągłych
dwuskładnikowych, zwłaszcza przędzy z tolii
orientowanej fibrylizowancj oraz urządzenie do
stosowania tego sposobu.
Sposób według wynalazku polega na tym, że skła
dowa pianowa prędkości przemieszczania się przędzy
(1) i gazu lub cieczy i/lub pary wewnątrz komory (5)
jest skierowana praeciwnie do kierunku działania siły
grawitacji, przy czym kędzierzawiona przędza (1) w
czasie przemieszczania, wewnątrz komory <5) jest pod
dawana dynamicznemu daiałaniu gaizu lub cieczy i/lub
pary aż do zrównoważenia siły grawitacyjnej dzia
łającej na przędzę (1) w obszarze komory (5) i zli
kwidowania napięcia przędzy (1).
Urządzenie do stosowania tego sposobu zawiera
rurową komorę (5) termicznego kędzierzawienia przę
dzy, ii charakteryzuje się xym, że ma na wejściu przę
dzy (4) do komory (5) dodatkową wyrównawczą ko
morę (C) połączoną z komorą (5) i nagrzewnicą (8)
połączoną ze źródłem nadciśnienia powietrza korzystnie
w postaci wentylatora (7).
(8 zastrzeżeń)
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Urządzenie do nawijania przędzy na nawój
krzyżowo-stożkowy zwłaszcza, » przędzarce
bez wrzeciono we j
Urządzanie do nawijania przędzy na nawój krzyźowo-stożkowy, zwłaszcza <w przędzarce bezwxzecionowej zawiera zasobnik przędzy (4) zaopatrzony w czujnik pomiarowy (Cz), neprężacz (6), oczyszczacz (7)
oraz siinik elektryczny (8) napędzający osiowo nawój
(5), sterowany elektronicznym układem regulacji <R)f
do którego przekazywany jest sygnał (XR> Z zasobnika
przędzy ii) oraz sygnał zadany (Xz).
(1 zastrzeżenie)

D01g; D01G

P. 185694

17.12.1975

Zakłady Włókiem Chemicznych „Cheraitex-Stilon",
Gorców-Wielkopolski, Polsica {Zygmunt Kluk).
Sposób wytwarzania przędzy fantazyjnej
metodą pneumatyczną
Sposób wytwarzania przędzy fantazyjnej sposobem
pneumatycznym polega na prowadzeniu przędzy wielowłókienkowej nad otworem dyszy, która wciąga do
wnętrza przędzę przez zasysanie, co przy ciągłym ruchu przędzy powoduje okresowe powstawanie trwałych pęczków, których odległość i wysokość można
regulować
(1

D01g; D01G

P. 185701

18.12.1975

Instytut Włókiennictwa, Łódź, Polska (Halina Mrożewska, Włodzimierz Jędrzejewski, Józef Karolak, Tadeusz Swddexská).

D03d; D03D

P. 191585

02.08.1976

Pierwszeństwo: 04.08.1975 - Francja (rar 7524219)
Societě Alsacienne de Constructions Mecandques <ie
Mulhouse, Mulhouse Cedex, Francja.
Igła wyjściowa do krosna tkackiego

bez czółenka

Igła wyjściowa do krosna tkackiego beaczółenikowego przechodząca przez wątek ma system zaciskania nici
do tkania przy użyciu nici o różnych charakterystykach struktury lub grubości, charakteryzuje się
tym, że ma staią szczękę (7) w kształcie haka i
ruchomą szczękę (9) sz płytką (17) częściowo wprowadzoną do wycięcia w haku. Nić jest w ten sposób utrzymywama przez 'zaklinowanie między .szczękami.
(5 zastrzeżeń)

Sposób wytwarzania włókniny przewiewnej
Sposób wytwarzania włókniny przewiewnej polega
na tym, że formuje się runo z mieszanki włókien zawierającej od 0-70% włókien celulozowych á od 3 0 -100% włókien chmacanych termoplastycznych, po
czym sparasowuje się go we włókninę w temperaturze od 80-250°C, a następnie perforuje gorącymi
igłami ogrzanymi do temperatury od 120-350cC.
<1 zastrzeżenie)

D06p; D06P
C09b; C09B
D01h D01H

P. 185483

11.12J1975

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn
Włókienniczych Łódź, Polska (Tadeusz Papis).

P. 1919H

24.08.1976

Pderwsaeństwo: 09.09.1975 - Wielka Brytania
(nr 37069/75)
Imperial Chemical Industries
Wielka Brytania.

limited,

Londyn,
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Sposób barwienia
Sposób barwienia podłoża polimerycznego zawierającego grupy hydroksylowe, polegający na ogrzewaniu
go do temperatury ©o najmniej 93°C z barwnikiem
rozpuszczalnym w wodzie zawierającym jedną lub więcej grup o wzorze 1, w którym M oznacza atom metalu, n - 0 lub 1, q=0 lub 1, m=0,l lub 2, r = l lub 2,
t = 0 lub 1, przy czym r -f-1 náe jest wdęksoe niż 2 i
gdy n = 1 to m-f-t-Hr-f-q nie jest większe niż 3, w obecności karbodwuimidu i soli lub lotnej aminy. Sposób
nadaje się szczególnie do barwienia celulozowych materiałów włókienniczych.
Kompozycja barwiąca według wynalazku charakteryauje się tym, że zawiera wyżej określony barwnik oraz
sól amonową lub lotną amdnę i/lub kabodwuimid.
(10 zastrzeżeń)

DZIAŁ E
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO

E01d; E01D

P. 185041 T

26.11.1975

Biuro Projektów Budownictwa Komumallinego „Stoflica", Warszawa, Polska (Bolesław Korska, Witold Witkowski, Jacek Żelaśkiewicz)-

Dolne krawędzie korpusu (3) mają postać kołnierzowych wypustów (8) sklarowanych ku dołowi, korzystnie wzdłuż przekątnej tych krawędzi.
(4 (zastrzeżenia)

Kładka dla pieszych
Kładka według wynalazku charakteryzuje się tym,
ie rygiel pomostu (1) połączony jest przegubowo lub
ßztywmo z parami biegów schodowych (2) i (2ł), Biegi schodowe (2) i (2') z kolei oparte są na pnzyczółkaich (3) i <3€) i połączone są między sobą ściągami (4).
Biegi schodowe (2) i (21) stanowią podpory dla pomostu rygla (1) i usytuowane są w jednej płaszczyźnie poprzeczintie do rygla <1).
(1 zastrzeżenie).

E04b; E04B

P. 185132

29.11.1975

Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń
Elektrycznych Budownictwa t ^lektromontaż", Łódź,
Polska (Ludwik Grabarczyk, Edward Klimecki).
Zaczep montażowy
Zaczep montażowy przeznaczony do mocowania,
zwłaszcza elektrycznych d/lub rurowych przewodów na
ścianach budynków, składa się z kołka (1) oraz korpusu
(3), przy czym kolek <1) ma łeb (2) o kształcie szeregu
ustawionych jeden na drugim ściętych stożków, których dolne krawędzie stanowią zaczepowe zęby (4),
zaś korpus (3) ma ipostać otwartego pierścienia, który
oa swej wewnętrznej powierzchni, w przelotowym
otworze (5), ma szereg poosiowych stożkowych ryglowych wnęk (6) odpowiadających zaczepowym zębom
(4) iba (2) kołka (1). W korpusie (3) jest co najmniej
gedmo mocujące gniazdo (7).

E04b; E04B

P. 191872 T

18.08.1976

Centralny Ośrodek Badawczo-RoKwojiowy Przemysłu Betonów „CEBET", Warszawa, Polska (Mirosław
Budejko, Franciszek Lewandowski, Władysław Szpytma).
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Sposób bazowania pakietu zbrojeń w formach przy
produkcji elementów zwłaszcza z betonu komórkowego
i urządzenie do stosowania tego sposobu

E04b; E04B

Sposób według wynalazku polega ma tym, że położenie pakietu zbrojeń w formie ustala się w stosunku do
stałych baz dna. formy, np. otworów, według których
to dno formy jest stablilizowane na krajalnicy.
Urządzenie do stosowania sposobu stanowi rama
stabilizacyjna W wyposażona w co najmniej dwie
przymocowane do niej prowadnice (2). Ponadto urząazesńe wyposażone jest w przymiary (7) centrujące v?
jjości odpowiadającej ilości prowadnic <2). Każdy przymiar ma sworzeń (8) ustalający i otwór (9) centrujący, przy czym osśe sworanáa (8) i otworu (9) centrującego są do siebie równoległe.
(4 zastrzeżenia)

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, Polska (Wiesław Zamorowski).

P. 191968 T

21.08.1976

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 166264

Azbestożelbetowa płyta stropowa
Płytę, stropową według wynalazku stanowią dwie
warstwy - górna (1) wykonana z betonu zwykłego
i dolna (2) z gotowej płyty azbesto-cementowej płaskiej lub falistej. Ponadto w strefie rozciąganej płyty
usytuowane są pręty (3) stali zbrojeniowej.
Płyta ta może znaleźć zastosowanie w budownictwie
jako płyta stropowa, stropodachowa, klatka stropowej
itp.
(1 zastrzeżenie)

E05b; EQ5B

P. I85715

19.12.1975

Poditechinüka Warszawska, Warszawa, Polska (Władysław Filipowioz, Henryk Muster, Bogusław Niemiec,
Dionizy Biało).
Ryglowy zamek wielozapadkowy

E04b; E04B

P. 191893 T

18.08.1976

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Mechanizacji Budownictwa „ZREMB", Warszawa, Polska (Daniel Forysâak, Jacek Majerski, Zbigniew Zaremba).
Przechylny pojemnik, zwłaszcza do masy betonowej
Pojemnik według wynalazku jest zbudowany (na
podwoziu pojazdu. Jest on wykonany z płaskich blach,
w kształcie koryta przykrytego częściowo od góry,
przechodzącego w lej w kierunku wyładunku i zakończony otworem spustowym (S), którego krawędzie (a,
a , b, b*) leżą w przybliżeniu w płaszczyźnie poziomej.
(2 zasirzeżenia)

Zamek ryglowy wdelozapadkowy według wynalazku,
zawierający pojedynczy zespół zapadek (3) zabezpieczających rygiel (4), charakteryzuje się tym, że zapadka (3) posiadają zewnętrzne występy współpracujące
z występami mechanizmu kasowania luzów (5) á (6)
oraz występem kostki ogranicznika (7). Do zamknięcia
od wewnętrznej strony obiektu służy drugi niezależny
rygiel (8) osadzony w korpusie (1).
(1 zastrzeżenie)
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19.12.1975

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Henryk Muster, Władysław Filipowicz, Bogusław Niemiec,
Dionizy Biało).
Kluczowy zamek wielozapadkowy
Zamek kluczowy wieloeapadkowy z blokadą zawiera
blokadę mechaniczną (5) zamocowaną na stałe ryglem
<2). Rygle (1) i (2) zabezpieczane są zespołem niezależnych zapadek (3) i (4), posiada jacy ch wycięcia we•wnętirzne, którymi są oparte o kołki (10) i (11), umocowane na stałe odpowiednio do rygla (1) i do rygla (2),
przy czyni zespoły zapadek (S) i (4) zwalniane są kolejno dwoma różnymi kluczami dwuzabierakowyin (6)
i jednozabierakowyin (7).
(1 zastrzeżenie)

E21b; E21B

P. 185038

26.11.1975

Instytut Przemysłu Organicznego, Warsizawa, Polska
(Jerzy Sczmaoda, Jemzy Wilczek, Kazimierz Griezgraber,
Józef Jakubowsiki, Władysław Klara, Stanisław Plewa,
Józef Stanek, Mieczysław Świetlik, Piotr KarnkowsM).
Sposób szczelinowania odwiertów
Sposób szczelinowania odwiertów ropnych, gazowych
i wodnych polega na tym, że do odwiertu wprowadzacie à spala bez osłony hermetycznej ładunek prochowy złożony z saapalaezy wykonanych z drobnozáarndstego prochu, zawierających główka zapakze oraz
z ziann paliwowych prochowych lub pirotechnicznych o dowolnie regulowanej długości i grubości warstwy palnej. W 'odwiercie wytwarza się gaz o wysokim oiénieníki dzięki czemu płuczka nie gasi palącego
się ziarna paliwowego, mimo to, że gest ono pozbawione komory.
(1 zastrzeżenie)

E21b;

EflB

P. 185112

28.Í14975

Kopalnia Węgla Kamien-nego „Manifest Lipcowy",
Jastrzębie, Polska (Zbigniew Krzyszkowski, Standsław
Chwieduk, Bronisław Chwastek, Zygmunt Student,
Krzysztof Kasparlik, Zdzisław Grzanka, Janusz Stawowy).
Manipulator do wiercę ci a otworów strzałowych w
podziemnych wyrobiskach górniczych

E06b; E06B

P. 105531

24.01.1977

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Polska
(Wacław Tuszyński, Janusz Jabłkowski^ Bogusław
Gankowski).
Szyba zespolona
Szyba zespolona według wynalazku ma ramę dystansową <1) łączącą hermstycznie przegrody wewnętrzne (2) a wymagany odstęp pomiędzy przegrodama wewnętrznymi (3) zapewniają wyprofilowanie
odpowiednio półki (4) wprowadzane do przestizeni
pomiędzy przegrodami ze wmętnznymi (2) na zewnętrzną warstwę uszczelniającą <5). Szyba ta charakteryzuje się tym, że przegrody zewnętrzne (2) mają wymiar większy od przegród wewnętrznych (3) a pomiędzy przegrodami (2) a materiałem warstwy uszczelniającej <5) są jedynie 2 styki hermetyczne (6). Szyba
według wynalazku przeznaczona jest do stosowania
w budownictwie.
(2 zastrzeżenia)

Urządzenie według wymalazku zabudowane na stałe
do ładowarki górndczsj, zwłaszcza bocznie wysypującej, ■charakteryzuje się tym, że do korpusu (1) ładowarki przymocowana jest rama (3) z wysuwnym ramieniem (4), w którym przesuwa saę podstawa (8) wysięgnika (7). Z drugiej strony wysięgnik (7) połączony
jest przegubowo z prowadnicą (13) wiertarki (14). Prowadnica (13) składa się z dwóch przesuwnych ram
(21 i 22) po których przesuwa się suport wiertarki.
Prowadnica ustalana jest i rozpierana o cios siłownikiem (20) hydraulicznym.
Wychylanie v/ dwóch prostopadłych do siebie płaszczyznach wysięgnika (7) względem ładowarki i prowadnicy (13) względem wysięgnika (7) odbywa się zia pomocą siłowników hydraulicznych (9, 10, i 15, 16) zasilanych od układu hydrauMicanego ładowarki. Całość
sterowana jest ze stanowiska operatora ładowarki.
Po złożeniu poszczególnych elementów całość zabezpieczona jest sworzniami (8) uniemożliwiającymi
przesuw ramion. Gabaryty złożonego manipulatora są
niewiele większe od ładowarki, a zatem moie on być
stosowany w wyrobiskach górniczych o dowolnym
przekroju i umożliwia wSercemae otworów w dowolnym miejscu wyrobiska i w żądanym kierunku.
(3 zastrzeżenia)
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ciśnieniową sondę (1) wywierającą zmienne naciski oa
cylindryczną ściankę otworu ciśnieniowego, a drugi
deformacyjną sondę (2) mierzącą deformację otworu
pomiarowego.
(4 zastrzeżenia)

E21c; E21C

P. 191862

16.08.1976

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego „Siarkopol", Machów k.Tairnobrzega, Polska (Aleksander Stępniowski, Kazimiera Sinuszkiewicz, Józef
Warzybok, Wojciech Urban, Tadeusz Gałuszka, Henryk
Sarzyński, Andrzej Grabania).
Sposób eksploatacji otworowej złóż siarki
o zróżnicowanej przestrzennie
wodoprzepuszczalności warstw złożowych
Sposób według wynalazku polega na wyprzedzającym ujednorodnieniu wodoprzepuszczałności spągowych warst złoża w obszarze przewidaianym do eksploatacji w następnej fazie, to jest na przedpolu
frontu eksploatacyjnego. W celu przeprowadzenia
eksploatacja, na futrach otworów eksploatacyjnych,
między perforacją dolną i górną, umieszcza się tampon
uszczelniający rozdeielający złoże na dwie części, które
mają być niezależnie zasilane gorącą wodą lub z których wodę można odbierać.
W początkowej fazie eksploatacji wytapianie siarki prowadzi się wyłącznie z warstw przyspągowych
przez zasilanie gorącą wodą dolnej części rozdzielonego tamponami złoża. Równocześnie zgrzaniem dolnej
części złoża w rejonach o dobrze przepuszczalnej
warstwie przyspągowej w otworach sąsiednich, na
przedpolu eksploatacji, prowadzi się intensywny odbiór wody aż do uzyskania odpowiednich kontaktów
hydraulicznych.
Dodatkowo dla wytworzenia przeciwciśnienia do części
górnej otworów depresyjnych á/lub zasilanych gorącą
wodą zatłacza się wodę o temperaturze niższej od
100°C.
(2 zastrzeżenia)
E21d; E21D

P. 191842 T

14.08.1976

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Antoni Kidybiński, Jerzy Bogacz).
Sposób określania skłonności masywu skalnego
do tąpań oraz urządzenie do stosowania
tego sposobu
Sposób określania skłonności masywu skalnego do
■tąpań poprzez pomiar parametrów energetycznych
skał polega na tym, że napierw wykonuje się w masywie skalnym dwa sąsiadujące íze sobą otwory wiertnicze, ciśnieniowy i pomiarowy, najkorzystniej wzajemnie równoległe i prostopadle do ociosu skalnego.
Następnie wywiera się od wewnątrz nacisk na cylindryczną ściankę otwowru ciśnieniowego zwiększając w
pierwszej fazie równomiernie siłę tego nacisku i w
drugiej fazie obniżając ją do zera iz jednoczesnym pomiarem deformacji otworu pomiaarowego w obu fazach.
Miarą skłonności masywu skalnego do tąpań jest
stosunek energii sprężystej do energii rozproszonej, z
pętli histeryzy sprężystej w układzie współrzędnych
nacisk-odkształcenie. Urządzenie do stosowania tego
sposobu składa się iz dwóch umieszczonych w wiertniczych otworach członów, z których jeden stanowi

E21dj E21D

P. 191947 T

19.08.1976

Kopalnia Węgla Kamiennego, .^Dymitrow", Bytom,
Polska (Tadeusz Mofcriuk, Krzysztof Krajewski, Julian Kameeki, Rudolf Baiczylk, Kazimierz Maziarczyk,
Henryk Pyka).
Wachlarzowo-schodowy sposób prowadzenia frontu
wyrobiska ścianowego
Przedmiotem wynalazku jest wachlarzowo-schodowy
sposób prowadzenia frontu ścdany wyposażonej w obudowę zmechanizowaną przeznaczony zwłaiszoza do
zmiany kierunku biegu tej ściany. Istota tego sposobu polega na podzieleniu ściany na odcinki o długości około 10 m i zostawianiu wyznaczonego odcinka 'calizny <w każdym kolejnym cyklu urabiamia. Natomdast ścianowy przenośnik zgrzebłowy odstawy ustawia się w linii pros bej tak, aby dotykał on krawędzi pozostawionych odcinków calizny. Po urobieniu
ostatniego odcinka za pomocą jednego lub kilku zabiorów wyrównuje się front ściany i opasane czynności zaczyna się od mowa postępując tak, aż do uzyskania właściwego położenia frontu ściany.
Sposób według wynalazku nadaje się do stosowania
we wszystkich wyrobiskach ścianowych, a zwłaszcza w
ścianach ,z obudową zmechanizowaną, której elementy
nie ipozowaiają przy jednym podciągnięciu na skręt
kasztów większych od 0,5°.
(2 izastrzeżenia)

E2ld; E21D

P. 191984 T

23.08.1976

Kopalnia Węgla Kamiennego „Pokój", Ruda Sl.,
Polsfca (Marian Kozdr6j).
Sposób drążenia wyrobiska korytarzowego
przechodzącego przez pokład węgla skłonnego
do samozapalenia
Przedmiotem wynalazku jest sposób drążenia wyrobiska korytarzowego w pokładzie węgla skłonnym do
samozapalenia lub przechodzącego przez miejsca, w
których wyrobisko to mogłoby spowodować powstanie
lub wznowienie pożaru. Istota tego sposobu polega
na tym, że wyrobisko drąży się z pozostawieniem wolnej przestrzeni (3) za obudowę (1) stałą. Przestazen tę
następnie wypełnia się materiałem niepalnym, najkorzystniej podsadizką hydrauliczną. Wielkość wolnej
przestrzeni, to jest odległość obudowy (1) wyrobiska od
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calizny węglowej, ustala się w zależności od stopnia
skłonności węgla do samozapalenia i wynosi ona od
0,3 do 1,5 m.
Sposób według wynalazku nadaje się również do stopowania przy przechodzeniu wyrobiska korytarzowego
przez stare snoby.
(1 zastrzeżenie)

E21f;

E21F

P. 185055

26.11.1975

Przdsiębiorstwo Budowy Kopalń Bud Miedai, Lubin (Euzebiusz Kondera).
Sposób przemieszczania pomostu roboczego
Sposób przemieszczania pomostu roboczego w wysokich pomieszczeniach, zwłaszcza w pionowych wyrobiskach górniczych, poÍLega na tym, że przemieszczenie pionowe odbywa się za pomocą znanego pływającego pomostu roboczego przez regulację poziomu lustra cieczy wypełniającej to wyrobisko.
Szyb (1) mdędzypozioonowy otamowuje sdę tamą (2)
usytuowaną w chodniku (3) dolnym. W tamie osadza
sdę dwa rurociągi, z których pierwszy zasilający rurociąg (4) jest połączony z pompą (5) usytuowaną w
komorze pomp, natomiast drugi rurociąg (6) spustowy
połączony jest ze zbiornikiem retencyjnym (7) zlokalizowanym w wyrobiskach wodnych. Na dnde wyrobiska montuje się z powtarzalnych elementów pomost
(8) pontonowy a następnie rurociągiem (4) zasilającym
doprowadza się wodę, wypełniając szyb do poziomu
z którego przystępuje się do wykonywania obudowy.
Przemieszczenie pomostu (8) odbywa się równomiernie
przez dopełnianie szybu wodą poprzez rurociąg (4)
zasilający, względnie przez odbiór wody rurocaągiem (5) spustowym.
(1 zaistrzeźeme)

K21d; E21D

P. 195399

17.01.1977

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Rud Miedzi, Dubin, Polska {Tadeusz Glazór, Jerzy Lengas, Piotr Nowakowski, Jerzy Lintner, Wiesław BiałobrźesJcj, Henryk Drabik, Leszek Mazurkiewicz).
Zespołowa wiertnica szybowa
Zespołowa wiertnica szybowa według wynalazku
przeznaczona do wiercenia otworów strzałowych w
dnie szybu ma trzpień (1) centralny oraz wyprowadzone z niego, niezależnie od siebie, obrotowo względem
jego osi i uchylnie w pionie, ramiona (2) do osadzenia na mich i prowadzenia wiertarek (10). Każde z ramion (2) końcem przeciwległym do trzpienia (1) prowadzone i osadzone jest w pierściemau (5) nośnym, który
w przekroju ma kształt wykonywanego wyrobiska, przy
czym wszystkie ramiona (2) całą swą długością tworzą jedną płaszczyznę poziomą a przekrój pojedynczego ramienia (2) ma korzystnie kształt dwuteownáka i mocowana na ramieniu (2) wiertarka (10) osadzona na nim suwrliwie wzdłuż osi poprzez układ wózków (7) jezdnych oraz prowadzenie samej wiertarka
stwarza aikład teleskopowy.
<3 zastrzeżenia)

E21Í; E21F

P. 185244

03.12.1975

Kopalnia Węgla Kamiennego „Pstrowska", Zabrze,
Polska (Romuald DáUkig, Jerzy Betleja, Leszek Nowacki, Jan Kowalik).
Sygnalizator akustyczno-optyczny stanu zagrożenia
metanowego współpracujący z rejestratorem
Przedmiotem wynalazku jest sygnalizator aikustydzno-optyczny stanu zagrożenia metanowego w kopalni współpracujący z rejestratorem, przeznaczony do
jednoczesnej sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej okreśionego stanu alarmowego zagrożenia metanowego
w poszczególnych punktach kontrolnych, w pnzypadku
gdy rejestrator zapisuje stan z jednego wybranego
punktu lub gdy rejestrator jest uszkodzony.
Sygnalizator według wynalazku składa się ze zmarných tranzystorowych wzmacniaczy (1) czujnika ruchu
przenośnika, przenośnego transformatora (2), rejestratora (3) stężenia metanu z alarmowego dzwonka (4)
sygnalizacyjnych lamp (5) oraz lampki (6) kontroli
pracy i wyłącznika (7) sygnału akustycznego.
(1 zastrzeżenie)
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kopalń węgla kamiennego, które nadaje kroplom rozpylonej cieczy ładunek elektrostatyczny. Dysza (1) z
przysłoniętym otworem wylotowym za pomocą wkładki
(2) jest otoczona tuleją (3). Dysza (1) i wkładka (2) są
elektrycznie odizolowane od tulea (3), a ponadto dysza
(1) i wkładka (2) połączone są z jednym biegunem
źródła prądu, a tuleja (3) z drugim biegunem tego
źródła.
Dysza (1) i wkładka (2) są galwanicznie połączone z
kadłubem (4) urządzenia, który jest połączony ze źródłem prądu, natomiast tuleja (3) jest osadzona w kadłubie (4) za pomocą elementu (7) wykonanego z izolatora elektrycznego. W elemencie (7) jest umieszczone
wtykowe gniazdo (15) z przewodnika elektrycznego
połączone z tuleją (3). Wewnątrz kadłuba znajduje
się komora (5) połączona z króćcem (6) dolotu sprężonego powietrza, przy czym komora (5) jest zamknięta
elementem (7), w którym jest osadzony rozdzielacz
(8) mający ma obwodzie przelotowe otwory (11). Rurka (9) łączy króciec (10) dodotu cieczy z wnętrzem dyszy (1).
(5 zastrzeżeń)
E21f; E21F

P. 191859 T

16.08.1976

Kopalnia Węgla Kamiennego „Pokój", Ruda Śl.,
Polska (Marian Kozdrój).
Przesyp górniczego przenośnika taśmowego
Przedmiotem wynalazku jest przesyp przeznaczany
|do przekazywania urobku a. jednego przenośnika taśmowego na drugi, stosowany, zwłaszcza w podziemiach
[kopalń. Istota tego przesypu polega ma zastosowaniu
Wałowych prętów (1), o dowodnym profilu, ułożonych
[równolegle do osa podłużnej przenośnika odbierająroego (8). Pręty te są (rozmieszczone w odstępach od 5
wio 80 mm, najkorzystniej 15 ran. Z obu stron końce
iprętów są trwale połączone do zsuwnych blach (2) i
f<3), a z boków z pionowo usytuowanymi blachami (4),
padającymi kierunek przesypywanemu urobkowi. Do
[blach bocznych przymocowane są uchwyty (5) służące
[do zamocowania przesypu do konstrukcji (6) bębna
[wysypowego (7). Cały przesyp nachylony jest pod
kątem równym lub mniejszym od kąta naturalnego
zsypu urobku górniczego.
(1 zastrzeżeinie)

E2lf; E21F

P. 191908 T

18.08.1976

Kopalnia Węgla Kamiennego „Pokój, Ruda Sl., Polska (Marian Kozdrój).
Górnicza przejezdna tama wentylacyjna

K21f; E21F

P. 191863 T

16.08.1976

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Maszyn Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Tadeusz
Szponder, Zofia Piskorska-KoMin).
Urządzenie zraszające
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie 'zraszające
Przeznaczone do zwalczania zapylania powietrza przez
zwilżanie pylistej zawiesiny, zwłasaoaa w podziemiach

Przedmiotem wynalazku jest tama wentylacyjna
przeznaczona do szczelnego zamknięcia podziemnego
wyrobiska górniczego, którym przepływa prąd powietrza. Istota tej tamy polega na zawieszeniu drzwi (3)
«uchylnie u góry przelotowego otworu (2) za pomocą
są połączone cięgnem (5) z przeciwciężarem (6) tak, że
unoszenie tich ku górze powoduje jednocześnie opadanie w dół tego przeciw ciężaru. Natomiast zamykanie tamy, to jest opuszczanie w dół drzwi (3), powoduje unoszenie przeciwciężaru (6) ku górze.
Tama wentylacyjna według wynalazku nadaje się do
stosowania we wszysitikich wyrobiskach korytarzowych
zarówno podczas normalnego przewietrzania kopalni
i podczas akcji pożarowych.
(1 zastrzeżenie)
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DZIAŁ F
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE I UZBROJENIE

FOld; F01D

P. 191926

20.08.1976

Pierwszeństwo: 22.08.1975 - Szwajcaria (nr 010897/75)
BBC Aktiengesellschaft, Bnown, Boveri end Cäe.,
Baden, Szwajcaria.
Sposób i urządzenie do regulacji rozruchu turbiny
parowej z podgrzewaniem międzystopniowym
i układem obejściowym turbiny
Sposób według wynalazku polega na tym, że przy
pracy biegu jałowego i z małym obciążeniem, aż do
ustalonego wstępnie, częściowego obciążenia, ciśmienJe w przegrzewaczu pary międzystopmowej (9) tak reguluje się urządzeniem (20) z zaworam regulującym
obejście niskiego ciśnienia (17) jako członem nastaw-

czym, że przez turbinę wysokociśnieniową (1) przepływa większa ilość pary niż przez turbinę średnio ciśnieniową (2), a przez układ obejściowy wysokiego .caśaaienia mniejsza ilość pary, niż przez układ obejściowy
niskiego ciśnienia, prizy czym temperatura wylotowa
pary wysokiego ciśnienia nie przekracza maksymalnej -dopuszczalnej, d że przy większych niż wspornmiano częściowych obciążeniach ciśnienie w przegrzewaczu (8), przy zamkniętym zaworze regulującym (17),
reguluje się zaworem odcinającym część turbiny za
przegrzewaczem pary między stopniowej (iO) jako członem nastawczym, do momentu jego całkowitego
otwarcia.
Urządzeni« do stosowania tego sposobu charakteryzuje się tym, że ma pierwsze urządzenie regulujące
(20) do regulowania ciśnienia (Pz) przegrzewacza pary ratędzystopniowej z zaworem regulującym obejście
niskiego ciśnienia (17), jako członu raastawczego, pracującego przy biegu jałowym i z małym obciążeniem
aż do wstępnie ustalonego częściowego obciążenia i ma
drugie urządzenie regulujące (31), zasadniczo niezależne od pierwszego urządzenia (29), pracujące przy
większym jak wspomniane obciążenie częściowe, do
regulowania wspomnianego oiiiJenia (Pz) przy zamkniętym zaworze regulującym (17), posiadającego zawór odeLnejący część turbiny za przegrzewaczem pary międzystopniowej (10) jako iczłon nasiawczy.
(28 zastrzeżeń)
FOln; F01N

P. 185501

11.12.1975

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Przemysłu Maszyn Rolniczych „Agromet-Projekt", Poznań, Polska (Andrzej Polerowicz, Henryk
Kaczmarek, Benon Kwasniewski, Jan Dopierała).
Urządzenie do tłumienia hałasu otwartego
stanowiska prób układów napędu śmigłowców
Urządzenie do tłumienia hałasu otwartego stanowiska prób układów napędu śmigłowców składa się z
dźwiękochłonnych ekranów (1, 2) i dźwiękochłonnego
dachu (3) do pochłaniania energii akustycznej.
Ekrany (1, 2) mają w pnzekroju poprzecznym najkorzystniej kształt spirali. Eikram (1) o większym promieniu krzywizny jest umieszczony bezpośrednio na
podłożu, natomiast ekran (2) o mniejszym promieniu
krzywizny jest umieszczony wewnątrz ekranu (1).

Dźwiękochłonny dach (3) znajduje się na określonej
wysokości nad górną krawędzią ekranu (2), dzięki czemu osiąga się swobodny przepływ powietrza wewnątrz
przestrzeni ograniczonej akustycznymi ekranami, co
sprawia, że w wyniku pochłaniania esnergh i wielokrotnego odbicia fal dźwiękowych osiąga się duży
efekt tłumienia hałasu oraz uniezależnia się przeprowadzenie prób od warunków atmosferycznych.
(1 zastrzeżenie)

F02d; F02D
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P. 192111 T

F02m; F02M

P. 185309

06.12.1975

Warszawskie Zakiady Mechaniczne „PZL-WZM",
Warszawa, Poistea (Eugeniusz Siwak, Józef Arminski,
Zbigniew Korpus).
Uraądzeiue kontrolne do silnikowych
rozpylaczy paliwa
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie kontrolne
-do silnikowych rozpylaczy paliwa, przeznaczone zwłaszcza ada nie wyłącznie do sprawdzania kąjtów rozstawienia otworów rozpylających, zbudowane w oparciu o znany pomiarowy układ optyczny z oświetlaczem.
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się
tym, że pomiarowy układ optyczny sprzężony jest z
elementem (48 i 49) Oąrtyczmym, poprzez który zespół
otwarków (25) rozpylających rozmieszczonych w końcówce korpusu rozpylacza (26) przestrzennie, na przykład stożkowo, widoczny jest jako zespół otworków
wizajminie równoległych lub w przbMżeniu równoległych.
(16 zasitrzeień)

30.08.1976

Akademia Rolnicza, Lublin, Polska (Jacek Szwaczyński, Waldemar Derkacz, Eugeniusz Kirasiowski, Jerzy
Pietnzako wsiki).
Układ do pomiaru kąta przesunięcia wtrysku
w silnikach wysokoprężnych
Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, że
czujnik (3) koła zamachowego (1) badanego sálnaka
połączony jest poprzez former impulsów obrotów (5)
z wejściem pamięci impulsu obrotu (7) oraz wejściem
kasującym pamięci impulsu wtrysku (8), natomiast
czujnik (4) wtryski wacza (2) połączony jest poprzez
former impulsów wtrysku (6) z wejściem pamięci
impulsu wtrysku (8) i z wejściem kasującym pamięci
impulsu obrotu (7), przy czym wyjście pamięci impulsu obrotu (7) połączone jest z tranzystorem gałęzi
obrotów (9), a wyjście pamięci impulsu wtrysku (8)
połączone jest z tranzystorem gałęzi wtrysków (10).
<i zastrzeżenie)

F03c; F03C

P. 185283

05.12,1975

Politechnika Gdańska, Gdansk. Polska (Zygmunt Paszota, Michał Andersolm, Tadeusz Masniakdewicz, Juliusz Skiba, Jerzy Soisłowsiki).
Zespół sterowania silnika hydraulicznego w układzie
centralnego zasilania silników, szczególnie okrętowych
urządzeń pokładowych
Zespół sterowania silnika hydraulicznego w układzie
centralnego zasilania silników, szczególnie okrętowych
urządzeń pokładowych charakteryzuje się tym, że centralny przewód (3) dopływowy połączony jest z silnikiem hydraulicznym poprzez zawór (11) różnicowy
i rozdzielacz (14) centralny, pełniący jednoczeénde
funkcję zaworu (12) dławiącego, a także funkcję łączenia kanału (15) sterowania zaworem (li) różnicowym
poprzez kanały (16 lub 17), które połączone są z aktualnym przewodem (26, 27) dopływowym sdlndka,
poprzez zespół zaworu (18) przelewowego sterowanego
i zaworu (19) zwrotnego oraz przez zawór (20) odcinający sterowania (samoczynnego, przy czym suwak roz-
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dzaetlacza (14) centralnego sprzęgnięty jest mechanicznie z suwakiem rozdzielacza (21) hamulca, zaś rozdzielacz (22) zmiany chłonności na obrót .silnika oraz zawór (20) odcinający sterowania samoczynnego połączone są niezależnie z jedną lub kilkoma dźwigniami (23)
sterowania.
(2 zastrzeżema)

Zawity (17, 20 i 23) dwupołożeniowe elektromagnetyczne w położeniu beznapięciowym łączą przewody (9,
10 i 11) "tłoczne pomp (2, 3, i 4) ze zbiornikiem (8) a
w położeniu napięciowym ustalają zadane ciśnienia w
przwodach (9, 10, 11) tłocznych pomp (2, 3 i 4). Zawory (17, 20 i 23) elektromagnetyczne sterowane są
impulsem elektrycznym od ręcznego sterownika (31)
poprzez presostaty (26, 28 i 30).
(3 zastrzeżenia)

F04d; F04D

P. 191935 T

19.08.1976

Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych „Powen"r
Zabrze, Polska (Adolf Szczęsny, Jerzy Nowakowski,
Leon Roj, Adolf Łobejko, Zygfryd Domin, Andrzej
Wróblewski, Roman Pawllk, Marian Dobrowolski, Eugeniusz Rudzki).
Górniczy wentylator lutniowy przeciwbieżny

F«4b; F04B

P. 185278

04.12.1975

Zakłady Urządzeń Okrętowych „Hydroster", Gdańsk,
Polska (Marek Kołodziejski, Marek Dembiński, Józef
Szynkaruk, Andrzej Bejm, Peweł Topoliński, Wojciech
Kraszewski, Feliks Borkowski, Maatian Goźdzakowski).

Wentylator posiada dwa wirniki (1) i (2) przeciwbieżne, osadzone na czopach (7) silników (8). Wirnik
(1) pierwszego stopnia i wirnik (2) drugiego stopnia
zaopatrzone są w łopatki (3). Czołowe powierzchnie
wirników (1) i (2) mają występy (4) o kształcie zarysu obsad (5) łopatek (3). Obsady (5) zamocowane są
bezpośrednio do czołowych powierzchni wirników (1)
i (2) w znany sposób elementem (6). Cylindryczne
elementy (11) i (12) stanowią obudowę wirników (1)
i (2) i są równocześnie zewnętrzną osłoną kanału
przepływowego. Od wewnątrz osłonę kanału przepływowego tworzą płaszcze (9) i (10), które są jednocześnie osłonami łopatek (3) od ich strony zewnętrznej.
W celu uniknięcia strat przecieku czynnika roboczego, pomiędzy łopatkami (3) a płaszczem (9) i (10) jest
utworzona szczelina (13).
(2 zastrzeżenia)

Układ sterowania zespołem pomp stałego wydatku
zwłaszcza zespołem pomp napędowych mechanizmów
pokładowych na statkach
Układ sterowania zespołem pomp stałego wydatku
z -zainstalowanymi na przewodach tłocznych zaworami
zwrotnymi ma, od przewodów (9, 10 d 11) tłocznych
każdej pompy (2, 3 i 4), między pompą (2, 3 i 4) a zaworami (12, 13 i 14) zwrotnymi wyprowadzone przewody (16, 19 i 22) do zbiornika (8) poprzez zawory
(17, 20 i 23) dwiupołożeniowe elektromagnetyczne.

F04d; F94D

P. 192230 T

07.09.1976

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Odlewni „PRQDLEW", Warszawa, Polska (Zbigniew Sodoś, Jadwiga Abłamowicz-Potapowiicz).
Tłumik hałasu, zwłaszcza do dmuchaw i wentylatorów
Brzetdmiotem wynalazku jest tłumik hałasu powstającego podczas pracy dmuchawy lub wentylatora
w przewodach ssących lub tłoczących rurowych układów wentylacyjnych i transportu pneumatycznego.
Nowa konstrukcja tłumika wykorzystuje zjawisko
nakładania się fal głosowych dla obniżenia poziomu
hałasu. Tłumik (1) w kształcie walca zamknięty dwustronnie stożkowymi dnami (2 i 3) przegrodzony jest
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w połowie swojej długości elastyczną przeponą (4),
tworząc dwie odrębne komory (5 i 6) połączone między sobą przewodem pośrednim (7).
Powietrze doprowadzone jest do tłumika przewodem
dolotowym (8) wmontowanym w dno (2), a odprowadzane przewodem (9) wmontowanym w dno (3). Powietrze wprowadzone do komory (5) rozpręża się, a
fala głosowa wielokrotnie odbija się od przepony (4)
ścian bocznych á dna (2) zanim przez przewód pośredni
(7) przedostanie się do komory (6), w której zjawisko
się powtarza- W celu zwielokrotnienia liczby odbić fali głosowej w komorach (5 i 6) pokrywom (2 i 3) nadano kształt stożkowy a ściany boczne od wewnątrz
poteryte są warstwą materiału elastycznego (10).
Pnzy odpowiednim doborze średnic przewodów i długości komor, można obniżyć poziom hałasu wytwarza;nego przez dmuchawy i wentylatory o około 30 db.
(2 zastrzeżnia)

F15b; F15B

P. 192054 T
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(2), zaś otwór wylotowy (3) o osi popromieniowej
uszczelniony jest elastyczną uszczelką (10), osadzoną
w tulei (11) połączonej na stałe z zewnętrzną powiarzchnią suwaka (1).
(1 zastrzeżenie)
F16c; F16C

P. 185024

25.11.975

Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek, Pruszków, Polska (Krystyn Giza, Adam Janusz Ciszewski, Henryk Szymański, Bronisław Jurek).
Przegub cierny
Przedmiotem wynalazku jest przegub cierny kąfcowo-obrotowy umożliwiający uzyskanie określonego momentu obrotowego w szczególności do utrzymania w
określonej pozycji w przestrzeni elementów związanych z przegubem na przykład ramion lampy oświetleniowej. Przegub według wynalazku -zawiera przegub cierny kątowy sprzężony z przegubem ciernym
obrotowym. Przegub cierny kątowy ma korpus (1),
w którym osadzone są cierne stożkowe pierścienie
(2 i 3) oraz stożkowe cierne tarcze (4 i 5) osadzone
w korpusie (9) przegubu obrotowego współpracujące
z tymi pierścieniami i rozpierane sprężyną (6).
Przegub denny obrotowy wyposażony jest w korpus
(9), w którym osadzona jest za pośrednictwem ciemnego
pierścienia (10) cierna tuleja (12) zabezpieczona przed
obrotem za pomocą kołków (11 i 13) oraz przed przesunięciem za pomocą napinającej sprężyny (14) zapiętej poprzez podkładkę (15) sprężystym pierścieniem
(16).
(1 zastrzeżenie)

26.08.1976

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej „MEPROZET", Gdańsk, Polska (Ryszard
Hrynkiewicz, Eligiusz Gussmann, Andrzej FiMpiak).
Wielodrożny rodsrielacz suwakowy
Wielodrożny rozdizielacz suwakowy, zwłaszcza do
i rządzeń hydraulicznych w przepompowniach gnojowicy, składający się z korpusu z króćcami odprowadzającymi, suwaka z uszczelką i dźwigni nastawczej,
charakteryzuje się tym, że suwak (1) wykonany jest z
odcinka rury, którego długość zależna jest od ilości
| średnicy króćców odprowadzających (9) na korpusie,
i posiada w końcu otwartym osiowy wylot <5) dla medium, a na drugim końcu zamknięty jest denkiem

F16b; F16B

P. 192080 T

24.08.1976

Zakłady Mechanizmów Precyzyjnych „Mera-Poltik",
Łódź, Polska (Mirosław Wąsowstai).
Podkładka osadcza
Podkładka osadcza, przeznaczona do łączenia ze sobą konstrukcyjnych elementów, zwłaszcza mechanizmów, ma postać klina (1) o zapewniającej samohamowiność zbieżności, w którego ostrzu jest podłużne
wydęcie (2) korzystnie sprężynujące.
(1 zastrzeżenie)
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F16c; F16C

P. 18539«

Nr 13 (»3) 1977

08.12.1975

Fabryka Maszyn Rolniczych im. Rewolucji 1905 r.
„Agmomet", Lublin Polska (Lean SUwczyński, Krzysztof
Gołaś).
Połączenie wielowypustowe, zwłaszcza do wałów
przegubowych
Połączenie wielowypustowe według wynalazku składa sie. tz wałka <\wielowypustowego (1), który ma rowek
wpustowy (3) o szerokości dwóch rowków wpustowych
i jednego wypustu, oraz z tuleá wielowypu stowe j (2),
która ma wypust (4) równy szerokości dwóch wypustów i jednego wpustu. Wałek (1) na jednym końcu
ma osadzone widełki przegubu wału przegubowego,
a tuleja wielowypustowa (2) zakończona jest widełkami przegubu wału przegubowego.
(1 zastrzeżenie)

Flbd; F16D

«P. 191974 T

23.08.1976

Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa,
Polska (Jerzy Dobosz, Andrzej Damm, Jan Łowicki,
Miirosław Nalazek, Wojciech Nowicki).
Urządzenie do symulowania rzeczywistości
warunków pracy płynu hamulcowego
Urządzenie do symulowania rzeczywistych warunków pracy płynu hamulcowego składa się z układu
pomiarowo-regulacyjnegio, układu powietrznego, wymuszającego nacisk na tłok pompy hamulcowej oraz
układu hydraulicznego, odzwierciedlającego rzczywisty
układ hamulcowy. Układ hydrauliczny wyposażony
jest w cylinder rozpierający (10), którego tłoczki hamulcowe działają poprzez śrubę regulacyjną (30), tłok

F16d; F16D

P. 185643

16.12.1075

Ośrodek Badawczo-Kozwojowy Pojazdów Szynowych,
Poznań, Polska (Alojzy Michalskd).
Urządzenie hamulcowe do pojazdów szynowych
Urządzenie według wynalazku, zawieszone wahliwie
na czołownicy ramy wózka, zawiera korpus, cylinder,
układ dźwigni (38, 39) obsadę z klockiem, cięgła dnlne do napędu dźwigni z klockiem, znajdującej się z
przeciwnej strony ikoła, oraz mechanizm nastawiający, zabudowany w dźwigni cylindrowej, uruchamiany
mechanizmem zapadkowym, zamontowanym w obudowie połączonej jednostronnie, elastycznie z korpusem
za pomocą mechanizmu odxzutnikowego ze sprężną.
Mechanizm zapadkowy działa samoczynnie.
(5 zastrzeżeń)

(31) i Üok przesuwny (32) na pakiety sprężyn talerzowych (27). Urządzenie wyposażone jest w niezależny
układ odpowietrzania pozwalający na odpowietrzanie układu hydraulicznego poza komorą ciepła, składający się z zaworu zwrotnego, zaworu odcinającego
i siłownika.
(1 zastrzeżenie)
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18.12.1975

Agromat-Plimet Kombinat Maszyn Rolnictych-Zakłady Metalowe im. Gen. K. Swierczewskiago, Wrocław,
Polska (Bogdan Jopp).

rających jednocześnie sálQ kasującą luz w przyporze,
przekładni. Moment obrotowy z elementu (7) wału
sumka aa element (5) wałka flimafc» o osiach praestrzemoie "wichrowatych jest praqnotgqny przez podacta« sprzęgło równobieżne.
(8
Ei

Tłumik końc»wego ruchu roboczego tłoka w cylindrach
hydrauliczaych
Tłumik według wynalazku charakteryzuje się tym,
że traon tłoka (7) w miejscu zabudowy wyposfcionej w
szciielanę (S) tulei hamujące] (4) posiada odpowiednio
usytuowany pod kątem ß do osi wzdłużnej k*nał przelotowy (8), zaopatrzony w części poszerzonej (9) w
kulowy zawór zwrotny (1«), przy czym długość tuled hamującej (4) musi być mniejsza od wielkości,
jafcą twoiay ćiedndca traonu (7) podzielona przez
tangem» kąta 8.
(3 zastrzeżenia)

Fife;

F18H

P. 193119

IS.11.1»?«

Instytut Badań Jądrowych, Waars&awa, Faisk* (M*-»
rtam Nowakowsfci).
Przekładnia obiegowa
Przekładnia według wynalazku zawiera dwie praekiadnie ttimaikowe, których ślimacznice osadzone są
w osi centralnej, przy czym jedna z przekładni ma
nieruchomą ślimacznicą (1), a druga przekładania ma
obrotową ślimacznicę (3), osadzoną za pomocą wałka
wyjściowego (4) w gnieździe obudowy (2). W osi nieruchomej ślimaoznicy (1) osadzony Jest obrotowy wałek wejściowy (7) połączony poprzez stopniową przekładnią walcową (8) z wałkiem (9), z którego ruch
obrotowy przenoszony jest poprzez dwie przekładnie
stożkcwe na ślimaki współpracujące ze ilimacLnicami
(1, S). Osie przekładmi walcowej (8) i dwu stożkowych
ułożyskcwane są w jarzmie (6), które z koded ułożyskowane jest obrotowo w osi centralnej ma czopach
ślimacznic (2, 3).
<2 zastrzeżenia)

Fl6h;

F16H

P. 185690

18.12.1975

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jan
Latoszek, Jan Brewiński).
Przekładnia ślimakowa
Przekładnia śilmakowa małej mocy z ciągłym kasowaniem luzu międzyzębnego charaikteryzuje się tym,
że ślimaik (5) przekładni ułożysko;vaaej w obudowie
(3) jest wahliwde połączony z obudoąą ^8) silnika
napędowego 'układem dwóch sprężyn płaskich, wywie-

F16k; F16K
G05i; G05D

P. 192112 T

30.08.1976

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji „Chemitex", Łódź, Polslta (Antoni Jankowskà, Zygmunt Grabówki).
Zawór regulacji poziomu cieczy
Zawór według wynalazku, składający się z dwóch
wydrążonych stożków lub walców, umieszczonych
szczelnie jeden nad drugim, które posiadają na swoich
powierzchniach pokrywające się, przelotowe, korzystnie okrągłe otwory odpływowe (5), oraz otwór
dopływowy (3), wyposażony jest w pływak i płetwę
stabilizującą (8).
(i zastrzeżenie)
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F161; F1ÍL

P. 183722

Q2.10J975

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych „Mera-Poitik", Łódź, Polska (Stanisław liacierzynëki, Barbara Sasdn, Jerzy SMwczynafó).
Gaiaad« podłączania urządzeń hydraulicznych
lab pneumatycznych
Gniazdo według wynalazku stanowi korpus (1) w
kształcą« tuled, wewnątrz którego znajdują się niepołączone 2 odm na stałe uszczelka (2) i tulejka (3),
położenie tych elementów można zmieniać. Od strony
wejścia króćca do gniazda znajduje się połączona
umieszczona jedna nad drugą, przy czym wzajemne
rozłącznie z korpusem (1) płyta (4).
(2 zastrzeżenia)

F161; F16L

P. 185439

10.12.1975

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Węglowego, Katowice, Polska (Henryk Budzyński, Henryk
Kotula, Henryk SkowersM, Bronisław Wójcdk).
Urządzenie do zamykania złącz zaciskowych
Urządzenie według wynalazku, stosowane w iastalacjach rurowych i innych, w których przewody łączone <są za pomocą złącz zaciskowych, składa się z
obejm (1) łączonych ze sobą parami za pomocą śrub, na
których osadzone są mimosrody (2) połączone z cięgnami (3) dźwigni (4), przy czym cięgna (3) połączone
eą dźwignią <4) przy pomocy przegubów (5).
<1 zastrzeżenie)

P. 185440

10.12.1975

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Węglowego, Katowice, Polska (Henryk Budzyński, Henryk
Skowerski, Henryk Kotuła, Bronisław Wójcik).
Szybkosprawne złącze rurowe
Złącze rurowe według wynalazku, mające zastosowanie w przewodach wodociągowych, kanalizacyjnych, pneumatycznych i innych, składa się z rurowego
łącznika (1), na którego wewnętrzną powierzchnię nawulkanizowana jest wkładka (2) z materiału elastycznego, której wewnętrzna powierzchnia ma wyprofilowane karby (3).
(1 zastrzeżenie)

F22d; F22D
F161; F16L
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P. 185555

13.12.1975

Huta Baildon, Katowice, Polska (Marian Majchrzak,
Bogusław Radećki).
Sposób usuwania osadów z wnętrza rar
wymiennikéw Ciepła i urządzenie do stosowania
tejo sposobu
Sposób według wynalazku polega na wypłukawatniu
rur strumieniem mieszanki cieczy z gazem, najlepiej
wody z powietrzem.
Urządzenie do stosowania sposobu według wynalazku ma dysze (3) umieszczone w komorze (1) i połączone z tą komorą (1) kanałami (5), nachylonymi pod
ikątem 30° w stosunku do osi (6) dyszy. Na dyszach (3)
osadzone są pierścieniie (7) d uszczelki gumowe (8).
(2 zastrzeżenia)
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F2Tb; FSTB
Ct4b; CtiB

P. 182642

07.08.1973

Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice, Połstea
(Leon Łukwiński, Tadeusz Peszko, Romuald Pałubicki,
Jerzy Linek, Edward Rudnicki).
Piec do wytwarzania kruszyw ogniotrwałych
•ras sposób wytwarzania lekkich kraszyw
ogniotrwałych

F24b; F24B

P. 191889 T

17.08.1078

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kotłów i Urządzeń
Energetycznych, Tarnowskie Góry, Polska (Jan Rak,
Józef Żurek, Marian Rak, Hartmut Gryska).

Pianowy piec do wytwarzania lekkich kruszyw ogmotrwałych według wynalazku składa aię z cylindrycznej komory (10) podzielonej na trzy strefy: strefę
podgrzewania wsadu oraz powietrza (6), strefę piecową
(1) z wyłożeniem ogniotrwałym, przy czym w dolnej
części tej strefy umieszcza się dysze dla doprowadzenia gazu z okrężnticy (4) oraz strefę chłodzenia (5).
Sposób wytwarzania lekkich kruszyw ogniotrwałych,
według wynalazku polega na tym, że do opisanego
wyżej pionowego pieca podaje się madawę w postaci
granulek o maksymalnej średnicy do 3 mm m lub w
postaci zawiesiny.
<S zastrzeżenia)

Odgazowywacz termiczny
Odgazowywacz termiczny wody zasilającej kocioł
energetyczny stanowią pionowa kolumna (6) zawierająca rozbryzgowe talerze dziurkowane z centralnymi
rurami, zabudowana na zbiorniku zasilającym (4)
oraz urządzenie dogrzewające zabudowane w górnej
części zbiornika zasilającego (4). Urządzenie dogrzewające wykonane jest w postaci naczynia (1) połączonego rurociągiem (3) ze zbiorczym lejem (5)
usytuowanym w dolnej części kolumny (6) i zaopatrzonego w centrycznde usytuowaną rurę (2) perforowaną, sięgającą dna naczynia (1) i przechodzącą przez
górną część płaszcza zasilającego zbiornika (4). Dno
naczynia (1) zaopatrzone jest w otwory odwadniające.
(2 zastrzeżenia)

FÉ4c; F24C

P. 185332

06.12.1075

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Erg", Bieruń Stary,
Polska (Józef Rozmus, Rajmund Wasilewsfci, Jan Szyguła. Józef Rygiel, Jan Mdchnol, Ryszard Wróbel,
Eugenia Kubica).
Główka zapalaoza do zapalnika elektrycznego
powietrznego momentalnego
Przedmiotem wynalazku jest główka zapalacza do
zapalnika elektrycznego powietrznego momentalnego
stosowanego przy pracach strzałowych w górnictwie.
Główka zapalacza według wynalazku posiada w siwej
konstrukcji warstwę wtórną masy zapalczej składającą się ze związków nieorganicznych w postaci bezwodnych bromianów potaau lub sodu % dodatkiem
sLaifca. Warstwa wtórna pokrywa warstwę pierwotną
o znanym i stosowanym dotychczas składzie.
(1 zastrzeżenie)

F27b; F27B

P. 18538»

08.12.1975

Biuro Projektowo-Badawcze Przemysłu Ceramika
Budowlanej „Cerprojekt", Warszawa, Polska (Andrzej
SmóJsloi).
Sposób usprawnienia przepływu gazów w tunelu pieca
w strefie podgrzewania, wypalania i studzenia
Sposób według wynalazku polega na tym, że ruchome kierownice (1, 6) zamykają górne i boczne szczeliny
pieca, które umieszczone są w szczelinach mdędzy wyrobami a tunelem. Kierownice te zainstalowane są
na ruchomych osiach, obracane przy pomocy dwóch
cięgieł, uruchamianych przez ten sam układ mechanicany, który zamyka 4 otwiera drzwi wlotowe pieca tunelowego.
(1 zastrzeżenie)
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Wymiennik ciepła zwłaszcza z rurami niemetalowymi
Wymiennik ciepła z niemetalowymi rurami (1) mocowanymi w płytach sitowych (5) i (7) stosowany
zwłaszcza w kotłach parowych jako podgrzewacz powietrza n a uszczelka (2) i (3) wykonane z teflonu.
Zewnętrzna powierzchni (4) uszczelek (2) i (3) jest
gładka, wewnętrzna natomiast zaopatrzona jest w
pierścieniowe występy usytuowane w pewnych odstępach na całej długości uszczelek (2) i (3). Niemetalowe
rury (1) są na końcach rozszerzone w kształcie kielicha.
(2 zastrzeżenia)

F27b; F27B

F. 191644

05.08.1976

Pierwszeństwo: 14.08.1975 - Francja {nr 75-25370)
21.10.1975 - Francja (nr 75-32091)
Creusât - Loire, Paryż, Francja.
Sposób i dysza do prowadzenia dmuchu
w pieca szybowym
Sposób prowadzenia dmuchu w wielkim piecu za
pomocą dyszy według wynalazku polega na tym, że
wprowdza się do rury pośredniej gaz utleniający rnitpodgrzany wstępnie, wybrany z grupy utworzonej
przez powietrze wzbogacone w tlen, mieszaninę tlenu
i pary wcdnej, mieszaninę, tlena i dwutlenku węgla,
czysty tlen z zawartością wody w postaci kropel, czysty tlen i wprowadza się czynnik lub emulsię zawierającą węglowodory, do zewnętrznej rury, przy czym
ten czynnik lub tę emulsję wprowadza się bezpośrednio do wielkiego pieca.
Dysza według wynalazku niechłodzona wodą, charakteryzuje się tym, że jest utworzona z co naimniej
jednego elementu metalowego zaopatrzonego w trzy
rury (5, 7, 8) z których rura (5) środkowa jest połączona z dyszai-riem (13), zaś dwie pozostałe są pierścieniowe, przy czym wszystkie trzy mają wyloty bezpośrednio w szybie wielkiego pieca.
(10 zastrzeżeń)

F28d; F28D

P. 185284

05.12.1975

Ośrodek Badawczo-Rozwajowy Kotłów i Urządzeń
Energetycznych, Tarnowskie Góry, Polska (Józef Weber, Manfred Szopa).

F28d; F28D

P. 191890 T

17.03.1976

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Zdzisław Kembłowski, Jolanta Duda, Januaz Kiełbasa).
Chłodnica
Chłodnicę według wynalazku przeznaczoną do intensyfikacji procesu krystalizacji cukrzycy stanowią
połączone u.e sobą odcinki przewodów rurowych (1),
połączone statycznymi mieszadłami (Z), przy czym każdy z odcinków (l) umieczezony jest w cddzielnym przewodzie xurovTym (3), zamkniętym na swych końcach
i jest wyposażony w króoiec (i) do doprowadzania wo-

dy chłodzącej i króciec (5) do odprowadzania tej wody.
Cukrzyca wprowadzona do przewodów rurowych (1)
przepływając przez nie jest dzielona na strugi przez
umieszczone w odcinkach rurowych mieszadła (2).
Strugi cukrzycy przemieszczają się do i od ścianek
przewodu rurowego (3). Powyższe powoduje intensywne mieszanie płynu i w związku z tym wyrównywanie profilu temperatury oraz zwiększenie współczynnika wnikania ciepła.
(1 zastrzeżenie)

F42b; F42B
•
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P. 185392

nym, charakteryzuje się tym, że cylindryczny płaszcz
(1) zespolony jest nierozłącznie z całkowicie chowaną
■w nim cylindryczną jednolitą komorą zapłoncwo-pxochową (4) wypełnioną ładunkiem inicjującym (7) oraz
sprasowanym ładunkiem miotającym (8), poprzez
wprasowanie we wnętrze płaszcza (1) całej komory (4)
na uprzednio założoną głębokość, aż do oparcia się jej
przodu o wpełniacz (2).
(3 zastrzeżenia)

08.12.1975

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 79814

Marian F. Perechinczuk, Szczecin, Polska (Marian F.
Perechinczuk).
Nabój bojowy bezłuskowy
Nabój bojowy bezłuskowy, centralnego zapłonu, okryty cylindrycznym płaszczem metalowym (1) z wnętrzem głowicy (S) z wypełniaczem metalowym lub in-

DZIAŁ G
FIZYKA
G01b; G01B

P. 185612

16.12.1975

G01b; G01B

P. 185614

16.121975

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, Świdnica, Polska (Marian Koselskl).

Świdnicka Fabryka Urządzeń Paizemysłowych, Świdnica, Polska (Msrian Koselski).

Przyrząd do kontroli współosiowości i równoległości
powierzchni przedmiotów obrabianych toczeniem

Mikromierz uniwersalny

Przyrząd kontrolny służy do kontrola współosiowości
powierzeni obrotowych oraz równoległości płaszczyzn
czołowych przedmiotów toczonych. Bazowanie przedmiotu w przyrządzie 'uzyskuje się przy pomocy rolek.
Jeden komplet złożony z trziech pionowych rolek {4)
rozmieszczonych w podstawie tworzy płaszczyznę bazową, na której opiera się czołową powierzchnią (8)
przedmiot (7) kontrolowany.
Drugi komplet złożony z trzech poziomych rolek (5), rozmieszczonych nad podstawą (1), przez siyk
rolek z powierzchnią obrotową (9) przedmiotu (7) stanowi bazę jej osi. Przestawność rolek, wyznaczających
płaszczyznę bazową oraz ba.7X)wą powierzchnię obrotową, pozwala na dostosowanie ich rozstawu do wymiarów kontrolowanego przedmiotu. Samą kontrolę współosiowości i równoległości iprzeprowadza się czujnikami
<12, 13) mocowanymi na wspormku związanym z podstawą (1).
<4 zastrzeżenia)

Mikromierz ma przedłużone ramiona (1) i {?). Na
końcu ramienia (2) ja,t zamocowany trwale mikrometr
(S), a na końcu ramienia (1) przesuwna pomiarowa
końcówka (4) ustalona zabezpieczającym wkrętem (5).
Ramię (2) jest osadzone w cprawie (6) mikrornierza na
przegubie (7) i ustalone w [położeniu pomiarowym zahezpieczenicm (8), talr aby końcówka (9) mikrometru
(3) i pomiarowa (4), były współosiowe, co zapewniają
odpowiednio dopasowane płaszczyzny oporowe (10) i
(11) wychylnego ramienia (2) i oprawy (6).
(1 zastrzeżenie)
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G01d; G01D

P. 18572$

19.12.1975

G01g; G01G

P. 191940 T

21.08.1976

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polaka (Irena
Gronowska, Barbara Madejczyk).

Spółdzielnia Pracy Artykułów Techniczno-Metalowych, Poznań, Polska (Bogdan Owczarczak).

Układ do określani» położeni»
wiązki światła laserowego

Urządzenie włącznikowe wagi uchylnej zwiększające
zakres ważenia

Na drodze wiązki światła laserowego (W) znajdują
się dwie świetlne linfowe detektory pozycyjne (Fi, Fi).
Są one ustawione jeden za drugim i w płaszczyznach
równoległych do siebie, a ich elektrody pozycyjne przesunięte są względem siebie o kąt zawarty pomiędzy 0*
i 180°, najkorzystniej o (90°). Świetlny liniowy detektor
pozycyjny (Fi), znajdujący się bliżej źródła światła,
(1 zastrzeżenie)
jest transmisyjny dla tego światła.

Urządzenie włącznikowe wagi uchylnej zwiększające
zakres ważenia przy pomocy wymiennych obciążnaków
charakteryzuje sdę tym, że składa sdę z układu dźwigni <8) dwuramiennych z gniazdami (9) dla obciążników
(6) współpracujących z dźwigniami krzywek (10), przy
czym krzywki (10) oraz bęben urządzenia zamocowa<ne są na wspólnej osd (11) sterowanej pokrętłami, a
na dźwigni głównej wagi przy wrębach dla osadzenia
czopów (5) oboiążraków (6) zamocowane są elastyczne
prowadnice (7), których boki stanowią przedłużenie
(3 zastrzeżenia)
linii wrębu.

G01f; G01F

P. 191911 T

19.08.1976

Akademia Rolndczo-Techniczna, Olaztyn, Polska (Mikołaj Lielbredis).
Układ do pomiaru ilości przepływu gazów,
zwłaszcza do badania stopnia przedmuchu spalin
do skrzyni korbowej silnika spalinowego
czterosuwowego
Rozwiązanie według wynalazku charakteryzuje się
tym, że składa się z czujnika (2) reagującego zmianą
oporności na przepływ mierzonego gazu, zasilanego z
stabilizowanego zasilacza (3), a różnica napięcia odniesienia S napięcia otrzymanego na wyjádu z czujmiica
(2) podawana jest poprzez kompensator (4) na miernik
(5).
(1 zastrzeżenie;

G01j; G01J

P. 18S622

17.12.1975

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska '.Marek
Pilawski).
Pyroelektryczny detektor
Przedmiotem wynalazku jest pyroelektryczny deitektor, stosowany w pomiarach natężenia promieniowania elektromagnetycznego.
Pyroelektryczny detektor według wynalazku, składający się z pyroelektryczniego kryształu (1) oraz
dwóch elektrod (2) i (3) umieszczonych na powierzchniach roboczych kryształu, z których elektroda (2) jest
pokryta czarną warstwą (4) absorbującą promieniowanie elektromagnetyczne, charakteryzuje się tym, że
posiada warstwę (9) ciekłego kryształu umieszczonego
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pomiędzy elektrodą (3) odbijającą promieniowanie widzialne (6) a przezroczystą elektrodą (7) umieszczoną
na przezroczystym podłożu (8), przy czym przezroczysta elektroda (7) jest połączona galwanicznie z elektrodą (2) umieszczoną na powierzchni roboczej kryształu (1) pyroełekbrycznego. Ponadto detektor posiada
źródło (Ep) napięcia polaryzacji wstępnej, połączone
z przezroczystą elektrodą (7) oraz z elektrodą (3) odbijającą promieniowanie widzialne (6).
(3 zastrzeżenia)

G01k; G01K

P. 191S8#

18.08.1976

Pierwszeństwo: 19.08.1975 - RFN (nor P. 2536773.1)
Taroponweťke, Ddnklage u. Co., Kolonia RFN.
Płyta termograficzna do mierzenia rozkładu
temperatury
Płyta tesrmograřiczna do mierzenia rozkładu temperatury, składa się z folii nośnej (1), optycznie niejednorodnej warstwy czarnej (2) na bazie lateksu i waratwy (3) zawierającej płynne kryształy, i chrakteryzuje eaą tym, że grubość warstwy czarnej (2) wynosi
od 4 do 18 pm.
(5 zastrzeżeń)

G01k; G01K

P. 192129 T
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płytce (2), natomiast dolna płytka (3) oddziela przestrzeń o podwyższonym ciśnieniu w elemencie paliwowym od górnej przestrzeni głowicy o ciśnieniu równym ciśnieniu otoczenia.
(1 zastrzeżenie)

G011; G01Ł

P. 191961 T

21.08.1976

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa, Polska (Zdzisław Dyląg, Waldemar Cudny, Zygmunt Kobyliński).
Sposób określania stanu naprężeń własnych
i magnosprężysty czujnik określania stanu napręzea
własnych w materiałach ferromagnetycznych
Przedmiotem wynalazku jest sposób określania stanu naprężeń własnych i magnetosprężysty czujnik do
określania stanu naprężeń własnych w materiałach
ferromagnetycznych, stosowane zwłaszcza w badaniach
elementów konstrukcji maszyn i urządzeń.
Sposób określania stanu naprężeń własnych w materiałach ferromagnetycznych w warunkach statystycznych, polega na tym, że na powierzchni badanego elementu umieszcza się magnetosprężysty czujnik w odległości (S), którą ustala saę za pomocą elementów (8)
dystansowych, po czym zasila się prądem przemiennym uzwojenie (2) pierwotne czujnika, zaś na uzwojeniu (4) wtórnym mierzy się wielkość napięcia Uwyj i
porównuje z charakterystyką Uwyj ^fiô), w której
Uwyj, oznacza napięcie wyjściowe czujnika, zaś Í,
oznacza naprężenia własne, sporządzoną dla tego czujnika i dla badanego materiału ferromagnetycznego.
Magnetospręźysty czujnik do określania stanu naprężeń własnych w materiałach ferromagnetycznych w
warunkach statycznych, składający się z dwóch rdzeni
(1) i (3) w kształcie litery U, ustawionych względem
siebie prostopadle tak, że swobodnymi końcami «wrócone w tym samym kierunku oraz z umieszczonych na
tych (rdzeniach uzwojeń pierwotnego i wtórnego, charakteryzuje się tym, że swobodne końce rdzená (3)
i (4) są zaopatrzone ma powierzchni czołowej w elementy (8) dystansowe.
(3 zastrzeżenia)

31.08.1976

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Mieczysław Kluczyk, Janusz Kot, Kazimierz Dobrski).
Głowica mocująca termopary w elementach
paliwowych reaktorów jądrowych
W korpusie (U umieszczone są równolegle dwie
płytki <2 i 3). Termopary (4) umieszczone są w osłonnych rurach (5) zakrzywianych w górnych częściach w
kształcie pętli. Końce przewodów termopar (4) połączone są przewodami kompesacyjnymi (6) na górnej

G01m; G01M

P. 185515

13.12.1975

Biuro Projektowo-Technoilogiczaie Przemysłu Motoryzacyjnego, Warszawa, Polska (Stanisław Ueakiewicz).
Podnośnik z samoczynnym sygnałem trwania
obciążenia, zwłaszcza w zastosowaniu do stanowisk
dla badań dynamicznych pojazdów samochodowych
Podnośnik z samoczynnym sygnałem trwania obciąÉenia, zwłaszcza w zastosowaniu do stanowisk dla
badań dynamicznych pojazdów samochoďowych charak-
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teryzujw się tym, że ma układ sygnalizacyjny "Wlączany samoczynnie przy korzystnie małym oboląaeniu
korony (2) przez opony wjeżdżaj ącoijo w rolki lab
zjeżdżającego e rolek samochodu 1 stanowi informator
o gotowońći ataciowiska do rozpoczęcia badań lub ich
zakończenia
(2 zastraeAeua)

G01n; G01N

P.

185513

Nr 18 (M) 1»77

Sposób badania statycznej wytrzymałości
materiałow zwłaszcza tworzyw sztucznych
na ściskanie
Sposób badania wytrzymałości materiałów zwłaszcza
zbrojowych tworzyw sztucznych na ściskanie pod działaniem siły skupionej wywołanej przez odpowiednie
urządzenia do osiowego ściskania próbek tych materiałów, polega na tym, że siłę skupianą ściskającą wprowadza
wadzą się na powierzchnie badanej próbki (1> zanurzonej -w substancji lepkoaprzężystej (3) wypełniające|
przestrzeńń utworzoną pomiędzy końcówka, podanej
próbki (1) a wewnętrzna powierzchnia kubkowej tulei (2) odwróconej płaską powierzchnią dna do urządzenia wywołującego zadaną siłę
(1
)

13.121975

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Marek Kochanowski, Jerzy Jakobs).
Urządzenie do badania korozji wewnątrz
instalacji przemysłowych
Urządzenie do badania korozji wewnątrz instalacji
przemysłowych połączone jest z rurociągiem (1) poprzez tuleję (4) dystansową i zasuwę (3) i zawiera
trzpień (6) przesuwny osadzony w śluzie (5) i połączony z wymienną głowicą (7) do mocowania kuponów
(8) korozyjnych.
Głowica (7) posiada aichwyt (9) do jednoczesnego mocowania kuponów (8) korozyjnych umiejscowionych w
cieczy i parach znajdujących się wewnątrz instalacji.
(1 zastrzeżenie)

G01n; G01N

P. 185687

18.12.1975

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Ryszaard Sworzyńskd).
Sposób i urządzenie do pomiaru poślizgowego
współczynnika tarcia

G01n; G01N

P. 185684

18.12J976

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Roman Swdtkiewfaz).

Sposób pomiaru •współczynnika tarcia, polega na
tym, że dokonuje suę ciągłej rejestracji wairtości współczynnika tarcia, otrzymanej jako wielkości z chwilowego ilorazu siły tarcia do siły normalnej na podstawie pomiaru momentu reakcji poślizgu wywołanego
za pomocą co 'najmniej trzech próbek prostopadłościennych o przekroju 10X10 .mm tworzących łączną
powierzchnię przylegania zawierającą się w granicach
trzech centymetrów kwadratowych a dociskanych zadaną siłą (N) do przeciwpróbki .z materiału w postaci
tarczy. Urządzenie do pomiaru poślizgowego współczynnika tarcia charakteryzuje się tym, że jest wyposażone w połączoną z układem napędowym wywołującym moment obrotowy tarczę ruchomą (2) z rozmieszczonymi promieniowo na obwodzie próbkami z materiału ciernego przeznaczonego do badań, oraz połączoną z układem pomiarowym i z układem wywołującym siłę zadaną (N) dociskającą, stałą tarczę (1),
którą stanowi przeciwpróbka.
(2 zastrzeżenia)
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Sposób pomiaru zawartości cieczy zdyspergowanej
w drugiej cieczy i miernik do pomiaru zawartości
tej pierwszej deczy w drugiej cieczy
Sposób pomiaru zawartości pierwszej cieczy zdyapergowanej w niemieszającej się z nią drugiej cieczy
o mniejszym współczynniku załamania światła polega
na pomiarze optycznego tłumienia obnażonego odcinka
światłowodu zanurzonego w dyspersji cieczy. Obnażany odcinek światłowodu ma współczynnik załamania
światła większy od współczynnika załamania drugiej
cieczy i mniejszy od współczynnika załamania pierwszej cieczy zwiększonego o 0,1.
Miernik do stosowania tego aposofou stanowi światłowód (11) połączony ze źródłem światła e jednej strony
1 z detektorem z drugiej strony. Nieosłonięta CZĘŚĆ
światłowodu znajduje się w komorze cieczowej.
(8 zastrzeżeń)
G01n; G01N

P. 185773

19.12.1975

Instytut Przemysłu Skómzanego, Łódź, Polska (Jerzy
Szylłiabed, Bogusław Ruszkiewicz, Jerzy Opuchowski,
Andrzej Nakielski).
Przyrząd do badania sztywności wzdłużnej
podpcdeszwy
Przyrząd do badania sztywności wzdłużnej podpodeszwy posiada uchwyt szczękowy (i), dzwignię obciążającą <8) wyposażoną w kołki oporowe (9) i śruby (10).
Dźwignia obciążająca (8) losacLzona jest jednym końcem
przegubowo na przesuwnym statywie (3), natomiast
rugi koniec dźwigni umocowany jest na śródstopiu
podpodeszwy (7) w odległości (1) od punktu zamocowania w uchwycie szczękowym (4). Na dźwigni obciążającej (8) zawieszona jest ramka wahliwa (12) z
szalką obciążającą (13).
(3 zastrzeżenia)

G01ń; G01N

P. 191963 T

21.08.1976

Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kielce, Polska (Julian
Bartosik, Mieczysław Dziwoń).
Przyrząd do pobierania próbek wody na różnych
głębokościach
Przyrząd utworzony jest z stojaka (1) na którym
zamocowano uchwyty (3) i podstawki (13) do osadzania zbiorników (3). Zbiorniki (3) osadzone są w równych .odstępach, tak by wloty wiody były na głębokoścdach z których pobierane są próbki wody. Otwiecranie i zamykanie zbiorników (3) uzyskano przez zastosowanie systemu dźwigni i sprężyn. Napełnianie
zbiorników wody odbywa się jednocześnie.
■ %
(2 zastrzezenia)

G01n;

G01N

P. 191&19

20.08.1976

Pierwszeństwo: 21.08.1975 - W. Brytania (nr 34778/75)
International Standard Electric Corporation, Nowy
.Jork, Stamy Zjednoczone Ameryki (Gillies David Pitt,
Philip William Black).
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G01n; G01N

P. 192039 T
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27.08.1976

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej „Instal", Warszawa, Polska (Kazimierz
Drahik, Stanisław Gajewniczek, Jan Goljan).
Sposób i stanowisko do wyznaczania współczynnika
przewodności cieplnej izolacji rur
Sposób wyznaczania współczynnika przewodności
cieplnej izolacji rur przy pomocy stanowiska badawczego składającego się z zestawu rurowego i zespołu
zasilająco-pomdarowego polega na bezpośrednim pomiarze spadku temperatury na badaneó izolacji (2)
rury pomiarowej (9) za pomocą termopar różnicowych (3) oraz stosowaniu dwustopniowej regulacji
grzejników (1) w odcinkach osłonnych (7) i grzejnika
(4) w odcinku pomiarowym rury (9), co uzyskuje się
prey pomocy autotransformatora lub tyrystorów i rezystorów prze jednoczesnej stabilizacji napięcia zasilającego.

G01p; G01P

P. 192015 T

26.08.197«

Instytut Energetyki, Wacrszawa ,Polsfca (Janusz Styczyński, Jacek Lasockd).
Sposób automatycznego pomiaru kąta i wektora
prędkości za pomocą sondy walcowej
Stanowisko do wyznaczania współczynnika przewodnośdi cieplnej izolacji rur opisanym sposobem, wyposażone jest w dwie wkładki izołacyjmo-pomiarowe (8),
oddzielad ące powierzchnie czołowe odcinka pomiarowego rury (9) od powierzchni czołowych odcinków
osłnnych rury (7), a na powierzchni rury pomiarowej
(9) są rowM (10), w których znajdują się ekranowane
tetrmoelementy (3). "Wkładki <8) w kształcie krążka azbestowego o średnicy równej średnicy rury pomiiarowej (9) wyposażane są w baterie termoelecnemtów,
zabezpieczonych krążkami osłonowymi.
(7 zastrzeżeń)

G01n; G01N

P. 192095 T

Sposób według wynalazku polega na tym, że po
wprowadzeniu sondy (1) do czynnika mierzonego
otrzymuje się sygnał stanowiący różnicę ciinień
impulsów ustalających. Sygnał ten przetwarza się
na sygnał elektryczny w przetworniku (4) i poprzez
wzmacniacz (3) podaje się na silnik rewersyj-ny (2)
sprzężony z sondą (1), na której jest zamocowany potencjometr pomiaru kąta (8). Silnik rewersyjny (2) powoduje ruch obrotowy sondy (1) aż do chwili wyrównania różnicy ciśnień iz impulsów ustalających, co jest
równoznaczne z ustawieniem sondy w płaszczyźnie wektora ps-ędkości.
(1 zastrzeżenie)

28.08.1S76

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Sławomir Popławski).
Wgłębnik twardościomierza, zwłaszcza do wyznaczania
własności anizotropowych materiałów stałych
Przedmiotem wynalazku jest wgłębnik twardościomierza, zwłaszcza do wyznaczania własności anizotroipowych materiałów sitałych, przeznaczony do współpracy ze znanymi typami twardościomieirzy i związanymi z mmi metodami pomiarowymi
Istota wynalaizku polega na tym, że część roboczą
wgłębnika wykonanego w kształcie walca ściętego płaszczyzną równoległą do jego osd wzdłużnej stanowi
powierzchnia cylindryczna utworzona praez równolegle do wzdłużnej osi wgłębnika linie proste przesunięte względem siebie (równolegle według dowolnej krzywej stanowdąeej kierującą tej powierzchni cylindrycznej, pnzy czym kierująca powierzchni cylindrycznej
jest symetryczna względem ipoprzecznej osi wgłębnika.
(1 zastrzeżenie)

G01r; G01R

P. 185575

28.11.1075

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa,
Polska (Wojciech Glogier).
Sposób i układ pomiaru częstotliwości rezonansowych
ferromagnetycznych elementów mikrofalowych
Sposób według wynalazku polega na tym, że badany
pobudzony element mikrofalowy poddaje się działaniu
zmiennego pola magnetycznego o niewielkim natężeniu i częstotliwości-
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Układ według wynalazku wyposażony jest w układ
pobudzający <5) oraz w układ detekcyjny (6), które
sprzężone są ze sobą poprzez badany element il).
Układ detekcyjny (6) połączony jest z oscyloskopem
(9) oraz ze wzmacniaczem (7) drugiej harmonijnej częstotliwości pola magnetycznego, a wzmacniacz (7) połączony jest ze wskaźnikiem (8) precyzyjnego dostirojônia. Wynalajzek nadaje się szczególnie do badania
rezonatorów wkładki ferrytowej w cyrkuLafcorach rozgałęzienaowych przenaczonych do pracy w szerokim
zakresie częstotliwości.
(2 zastrzeżenia)

G01r; G01R
G01d; G01D

P. 185514

Gôlr; G01R
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P. 185557

13.12.1979

Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Władysław Kosek).
Analogowy separator napięciowo-prądowy
Przedmiotem wynalazku jest analogowy separator
mapięoi/owo-prądowy zwłaszcza -dla rozdzieleniia prądowoHnapięciowych sygnałów wejścia i wyjścia w pomiarowych układach elektrycznych, którego istota polega na tym, że połączone szeregowo węzeł sumujący
(1), integrator (2), przesrzutmk Schmidta (3) oraz równolegle z nimi stabilizator amplitudy (4) realizują
funkcję zmdany napięcia wejściowego stanowiącego
sygnał analogowy sna ciąg impulsów prostokątnych o
współczynniku wypełnienia wprost proporcjonalnym
do tegoż napięcia wejściowego, sterujących tranaoptorem separatora opto-elektranicanego (5).
Wejście sepetratora opto-elektromcznego (5) steruje
wzmacniaczem (6) oraz filtrem dolnoprzepustowyra
(7), w którym odfiltirowaina zostaje częstotliwość nośma pozostawiając na wyjściu odseparowane gałwamiczdîie odpowiednio wzmocnione napięcie wejściowe.
(2 zastrzeżeoća)

12.12.1975

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Zenon Ulman).
Urządzenie do rejestracji chwilowego odchylenia
organu ruchomego miernika analogowego
Urządzenie według wynalazku współpracuje z badanym miernikiem 'analogowym (1) i składa się ze źródła
światła (2) oświetlającego badany miernik w sposób
przerywany, zamocowanego obrotowo lustra (3) wprawianego w ruch obrotowy silnikiem (4), aparaitu fotograficznego (5) «raz syinchronazującego pracą urządzenia synchronizatora (6). Badany miernik analogowy
(1) wyposażony jest w przysłonę maskującą (7) z otworem (8) uwidaczniającym obserwowaną część podziałówki tego miernika. Urządzenie wraz z badanym
miernikiem analogowym (1) jest osłonięte od obcych
źródeł światła. Rozwiązanie to zmajduje zastosowanie
do badania właściwości 'dynamicznych miernika analogowego, a także do 'rejestracji wielkości bardzo wokio
zmiennych w czasie.
(1 zastrzeżenie)
J

G01r; G01R

P. 185591

16.12.1975

Państwowe Zakłady Teletransmisyjne Telekom PZT,
Warszawa, Polska (Wiesław Gucman).
Układ do pomiaru tłumlenności
asymetrii impedancji
Układ do pomiaru tłuaniennosoi asymetrii impedancyjnej, zbudowany jest na indukcyjnym wzorcu _symetróa (WS) z dodatkowym uzwojeniem <N3), umożliwiającym .pośredni pomiar napięcia (Uab), występującego na wejściowych końcówkach mierzonego obiektu (MO) wskutek ich doziemnej asymetrii elektrycznej.
Uzwojenie dodatkowe (N3) jest elektrycznie ekranowane od pozostałych uawojeń (NI), (N2) indukcyjnego
wzorca symatïii (WS).
(2 zastrzeżenia)

G01r; G01R
H03k; H03K

P. 185621

17.12.1075

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Marek
Pilawski, Mar€k Siwiński).
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Elektrooptyczny układ mnożący
Układ według wynalazku zawiera w torze (2)
wiązki promieniowania elektromagnetycznego elektrooptyczny kryształ (5), połączony poprzez elektrody (4)
równolegle z elektryczną linią (6) oraz magnetooptyczny kryształ (8), którego uzwojenie (9) jest szeregowo
połączone z linią <6). Na wejściu toru (2) wiązki promieniowania elektromagnetycznego, pomiędzy źródłem (1) promieniowania elektromagnetycznego, a elektrooptyoznym kryształem (5) jest usytuowany polaryzator (3), zaś .pomiędzy elekhrooptycznym kryształem
(5), a magnetooptycznym kryszałem (8) jest umieszczony analizator (7) o płaszczyźnie polaryzacji prostopadłej do płaszczyzny polaryzacji polaryzatora (3), Na
tomiast pomiędzy detektorem (11) promieniowania
elektromagnetycznego i magnetooptycznym kryształem
(8) jest -usytuowany analizator (10) o płaszczyźnie polaryzacji prostopadłej do płaszczyzny polaryzacji analizatora (7), na wyjściu detektora (11) jest umieszczony
wskaźnik <12) iloczynu wielkości mierzonej»
(1 zastrzeżenie)

Nr 13 (93) 1977

go końce wprowadzone są do skrzynki zaciskowej maszyny. Uzwojenie (4) sondy zasila się pomiarowym napięciem przemiennym o częstotliwości większej ©d
największej roboczej częstotliwości maszyny, a jednocześnie na tyle dużej aby zmiany stanu nasyceaoia
jarzma (2) sondy prowadziły do wyraźnych zmian
jej impedancji.
(5 zastrzeżeń)

G01r; G01R

P. 185702

Zakłady Radiowe „Ddora",
(Piotr Ciołek, Mairek Skoczeń).

18.12.1975

Dzierżoniów,

Polska

Sposób jednoczesnego przedstawiania wielu
charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych
o różnych dewiacjach
Sposób według wynalazku polega na tym, że chwilowe częstotliwości składowych napięć wobulowanych
steruje się, albo napięciami wytwarzanymi przez szereg osobnych źródeł sygnałowych pracujących synchfronicznie, albo napięciem pochodzącym ze wspólnego
źródła, przy czym ze źródeł tych sterowanych jest jak
zwykle układ poziomego odchylania wskaźnika oscyloskopowego.
Wynalazek pozwala zobrazować na ekranie oscyloskopu zestrojenia selektywnego czwórnika, zwłaszcza
odbiornika radiowego lub telewizyjnego.
<1 (zastrzeżenie)

G01r; G01R
Zgłoszenie dodatkowe

P. 185721

19.12.1975

do zgłoszenia nr P.

185621

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Marek Pilawski, Marek Siwdński).
G01r; G01R

P. 18565/

17.12.1975

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Leon
Krzymiński, Maria Owczarska, Andrzej Budeński> Arkadiusz Patocki).
Sonda do mierzenia strumienia magnetycznego
wielofazowej maszyny elektrycznej prądu
przemiennego
Sonda według wynalazku składa się z jednego lub
dwóch uzwojonych rdzeni pomiarowych. W przypadku dwóch rdzeni ich uzwojenia pomiarowe (i) połączone są puzeeiwsobnie tworząc uzwojenie sondy, które-

Elektrooptyczny układ mnożący
Układ według wynalazku zawiera źródło (1) promieniowanáa elektromagnetycznego, w którego torze wiązki (2) promieniowania elektromagnetycznego są umieszczone posobmie polaryzator (3), elektrooptyczny kryształ (5) z elektrodami (4) połączonymi równolegle
do elektrycznej linii (6), pierwszy analizator (8) płaszczyźnie polaryzacji prostopadłej do płaszczyzny polaryzacji polaryzatoxa (3), magnetooptyczny kryształ
(9) z uzwojeniem (10) szeregowo połączonym z elektryczną linią (6), drugi analizator (11) oraz detektor
(12) promieniowania elektromagnetycznego i wskaźnik
(13) iloczynu wielkości mierzonych.
Ponadto układ posiada płytkę (7) półfalową umdeszcioną pomiędzy e1e3c*.roaptycznym kryształem (5),
a pierwszym analizatorem (8). Drugi analizator (11)
posiada płaszczyznę polaryzacji ustawioną pod kątem
45° względem płaszczyzny polaryzacji pierwszego analizatora (8).
(1 zastrzeżenie)

G01r; G01R

P. 187730

05.03.1976

Pierwszeństwo: 12.12.1975 - Francja (nr 75 39397)
Jean Parrier, André Parriex, Henri Parrier, Saint
Genis Olieres, Francja (Jean Parrier, André Parrier,
Henri Parriex).
Urządzenie do wykrywania uszkodzeń izolacji
elektrycznej
Urządzenie według wynalazku jest przeznaczone
do wykrywania uszkodzenia izolacji lub zwarcia w
aparaturze zasilanej prądem stałym lub przemiennym.
Urządzenie zawiera przekaźnik mocy, do którego
styków (17) są podłączone układ alarmowy (12) i tranzystor (13). Tranzystor (13) zaczyna przewodzić wówczas, gdy polaryzujący jprąd upływnościowy doprowadzony zostaje do jego bazy.
Prąd kolektora uruchamia urządzenie komutacyjne
(16) i/lub układ alarmowy (12), utrzymywane ciągle pod
dozorującym napięciem stałym.
(16 zastrzeżeń)

G01r; G01R

61

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 13 (93) 1977

P. 191868 T

G01r; G01R

P.191966 T

21.08.1976

PoEtechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Marek
Durnaś, Wojciech Wiścicki).
Układ elektroniczny
do yomiaru wielkości nieelektrycznych
elektrycznymi czujnikami parametrycznymi
Przedmiotem wynalazku jest układ elektroniczny do
pomiaru wielkości nieelektrycznych czujnikami parametry czny mi, mający zastosowanie w miernictwie
wielkości nieelektrycznych i automatyce.
Układ elektroniczny do pomiaru wielkośoi nieelektrycznych elektrycznymi czujnikami parametrycznymi
zawierający przynajmniej dwa czujniki parametryczne, wzmacniacz operacyjny i źródło napięcia posiada
według wynalazku przynajmniej jeden czujnik (Ci)
włączony pomiędzy wyjście wzmacniacza operacyjnego
(W) a jego wejście odwracające oraz przynajmniej
jeden czujnik (C2) włączony pomiędzy wejście odwracające wzmacniacza operacyjaiego (W), a źródło na-4
pięcia (Z), którego drugi biegun połączony jest z wejśoiem nieodwracającym wzmacniacza operacyjnego (W).
W układzie tym wartości immitancji czujników pomiarowych określają wzmocnienie wzmacniacza operacyjnego.
(1 zastrzeżenie)

17.08.1976

Wyższa Szkoła Inżynierska Lublin, Polska (Kazimierz Majdiuk, Wiesław Lasocki).
Układ do pomiaru impedancji pętli zwarciowej
metodą zerową
Przedmiotem wynalazku jest układ elektryczny
przeznaczony do pomiaru impedancji pętli zwarciowej
w instalacjach elektroenergetycznych, charakteryzudący się tym, że w jego skład wchodzi woltomierz (V)
posiadający regulowaną płynnie i skokowo czułość,
najkorzystniej za pośrednictwem sekcji opornika dododatkowego (ARv), zwieranego przez odpowiedni zestyk wyłącznika (W), równocześnie z włączeniem
probierczego odbiornika (Zo).
(1 zastrzeżenie)

G01r; G01R

P. 191982 T

23.08.1976

Wyższa Szkoła Morska, Gdynia, Polska (Tadeusz
Stanisław Piotrowski).
Układ do pomiaru średniej rezystancji
wielofazowych urządzeń elektrycznych
prądu przemiennego, zwłaszcza do pomiaru *
względnych przyrostów tej rezystancji
Układ do pomiaru średniej rezystancji wielofazowych urządzeń elektrycznych prądu przemiennego^
zwłaszcza do pomiaru względnych przyrostów tej re^
zystancji, wykorzystuje znaną metodę pomiaru rezystancji za pomocą pomiaru prądu i napięcia w elementach wiodących prąd połączonych w gwiazdę lub
w zygzak z dostępnym punktem zerowym. Badana
rezystancja zasalana jest regulowanym prądem stałym
pomiarowym (Ip) o stałej wartości, w obwodzie utworzonym przez punkt zerowy elementów wiodących
prąd (O), regulowany zasilacz prądowy (RZP) oiaž
połączone w gwiazdę elementy parametryczne (Dłl),
których nie połączone ze sobą zaciski są dołączone
do zacisków sieciowych urządzenia badanego (M).
Napięcie stałoprądowe występujące pomiędzy punktem zerowym elementów wiodących prąd badanego
urządzenia (M), a punktem zerowym połączonych w
gwiazdę elementów parametrycznych (D12), których
nie połączone ze sobą zaciski są dołączone do zacisków
sieciowych urządzenia (M), jest traktowane jako sygnał odwzorowujący rezystancję badanego urządzenia.
(2 zastrzeżenia)
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24.08.1976

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Jacek Appelt).
Sposób otrzymywania sekwencji
ultraszybkich interferogramów

G01s; G01S

P.185540

13.12.1975

Wojskowa Akademia Techniczna dm. Jarosława Dątanowskiego, Warszawa, Polska (Jan Łozak).

Sposób według wynalazku mający zastosowanie do
uzyskiwania ekspozycji kadrów o odstępach w zakresie manosekundowym przy badaniu ultraszybkich procesów charakteryzuje się tym, że impulsową wiązkę
światła laserowego wprowadza się do układu opóźniaj ąco-formującego (2), a uformowane wiązati światła
skierowuje się do lunety rozszerzającej (Î) tak, aby
równoległe a zbieżne między sobą wiązki światła
o średnicy wymaganej przez wielkość pola obserwacji
(6) wprowadzić do interfeometru (4) i aby wiązki
te przecięły się w obszairze pola obserwacji (6). Następnie Tównoległe a rozbieżne między sobą wiązki
światła wprowadza się do układu detekcyjnego (5),
gdzie kieruje się je do oddzielnych urządzeń (rejestrujących.
(1 zastrzeżenie)

Sposób wyznaczania odległości
oraz przybliżonego kierunku źródła pola
elektromagnetycznego z anteną magnetyczną
o dowolnej i nieznanej orientacji
w ośrodku elektrycznie niejednorodnym
i anizotropowym
Sposób według wynalazku polega na tym, że mierzy
aie. zmiany amplitudy wypadkowego wektora magnetycznej składowej pola w dwóch różnych punktach
obranych na kierunku największej zmiany amplitudy
wypadkowego wektora składowej magnetycznej pola,
przy czym odległość punktów pomia<rowych od źródła
pola elektromagnetycznego wyznacza się z zależności
tej odległości od zmian mierzonych amplitud i odległości między punktami pomiarowymi, natomiast kierunek (największej zmiany amplitudy wypadkowego wektora określa przybliżony kierunek źródła pola elektromagnetycznego.
(1 izastrzeżende)
G01v; G01V

P. 185257

03.12.1975

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa
Odkrywkowego „POLTEGOR", Wrocław, Polska (Stanisław Banel, Antoni Rassegetr, Andrzej Fidelus).
Sposób selektywnego wykrywania przedmiotów
ferromagnetycznych na taśmie przenośnika
i urządzenie do stosowania tego sposobu
Sposób według wynalazku polega na tym, że przemieszczanie się przedmiotów ferromagnetycznych w
obszarze działania izespołu cziujników powoduje zadaiałanie urządzenia wykrywającego tylko wtedy, gdy
czas trwania przekroczenia określonej wartości sygnału wyjściowego czujników jest większy od uprzednio
nastawionego.
Urządzenie do selektywnego wykrywania przedmiotów ferromagnetycznych według wynalazku składa się
iz następujących elementów połączonych sekwencyjnie:
zagpołu czujników (1), wzmacniacza (2), formującego
wkładu (3), integratora (4), progowego komparatora (5)
ocnaz wykonawczego układu (6), którego zadziałanie
jest możliwe tylko wtedy, gdy poziom sygnału na
wyjściu integratora (4) przekroczy określoną wartość.
Urządzenie według wynalazku może mieć szerokie
castosowanie do selektywnego wykrywania przedmiotów ferromagnetycznych na taśmie przenośnika w ko^
palniach odkrywkowych.
(2 zastrzeżenia)

G02c;

G02C

P.185685

18.12.1975

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Marek
Putkiewioz, Jerzy Kręcisz).
Lorneta obserwacyjna
Lorneta obserwacyjna z giroskopowym układem
stabilizującym obraz w warunkach drgań przez korekcję kąta wychylenia osi układu optycznego giroskopu do osi lornety charakteryzuje się tym, że
z układem optycznym lornety i giroskopu sprzężony
jest (mechanicznie obwód magnetyczny, który stanowi
czasza (4) osadzona na wałku (3) wirnika (2) ginoskopu, znajdująca się w polu magnetycznym magnesu
mającego cztery wydatne bieguny <5), rozstawione w
;płaaziozyźnie pionowej i poziomej w taká sposób, że
Unie sił pola magnetycznego przechodzą pnzez czaszę
(4), prostopadle do jej powierzchni. (4 zastrzeźema)
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umieszczone są wałki (15) i (16), na których osadzone
są dźwignie (18) do zawieszania koszy z pozytywami,
sprzężone z silnikami (21) i (21A). Ponadto urządzenie
wyposażone jest w termometr (10) termostat (23) oraz
w instalację elektryczną z wyłącznikiem czasowym.
(1 zastrzeżenie)

G05d; G05D

P.191867 T

17.08.1976

Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska (Zygmunt Wróbel).
Stabilizator temperatury
Stabilizator temperatury składa się z układu groeónego termostatu (1) oraz czujnika temperatury pracującego w układzie fazowego sterowania tyrystora
symetrycznego. Stabilizator ma czujnik temperatury
w postaci kondensatora ferroelektrycznego (C) podłączony poprzez rezystor (R) do obwodu zasilającego (ZK
Punkt środkowy układu (R C) jest połączony poprzez
dwukierunkowy łączndk diodowy (D) z bramką <G)
tyrystora symetrycznego (T).
(1 zastrzeżenie)

G63c; G03C

P.184909

21.11.1975

Zentralna Laboratoria Po Optitscheski Sapis i Obrabotka Na Lnformazja pri Ban, Sofia, Bułgaria (Metoda
Ivancv Kovatschev, Vemzeslav Hristov Sajnov).
Sposób wywoływania materiałów światłoczułych
zawierających halogenek srebra
Sposób według wynalazku polega na tym, że kontroluje się szybkość rozpuszczania się halogenku srebra oraz szybkość wzrostu centrów wywoływania,
które znajdują się izarówno na powierzchni, jak i w
głębi każdego kryształu halogenku srebra emulsji aż
do chwili uzyskania ziarna o określanych wymiarach,
współczynniku odbicia i rozkładzie odpowiadającym
rozkładowi pola elektromagnetycznego w czasie naświetl
aria.
(2 zastrzeżenia)
G03d; G03D

P.178233

21.02.1975

Czesław JędrasKczak, Bulkowo, Polska (Czesław Jędraszezak).
Urządzenie do zmechanizowanej obróbki
fotografii kolorowej - błon płaskich i odwracalnych
w roztworach chemicznych
Urządzone według wynalazku ma pojemnik główny
(8), wewnątrz którego osadzone są belka nośna (9)
zawieszenia pojemników i naprzeciw niej centralny
kanał odpływowy (34), na których zawieszone są pojemmáiki (1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7) z przelewami na iroztwory
chemiczne. W dolnej części pojemnika (8) znajduje
się podgrzewacz (32), natomiast nad pojemnikiem (8)

G05ř;

G01F

P. 185336

06.12.1975

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Tadeusz KuUkład impulsowego stabilizatora napięcia stałego
Układ połączeń według wynalazku posiada tranzystor szeregowy (Tl) włączony między pierwszy biegun
wejściowy (Wol) i pierwszy biegun wyjściowy (Wyl),
dławik szeregowy (L) włączony między drugi biegun
wejściowy (Wo2) i drugi biegun wyjściowy (Wy2)
oraz diodę irozładowczą (Dl) włączoną między pierwszy biegun wyjściowy (Wyl) i drugi biegun wejściowy
(Wo2). Wzmacniacz (W) zasilany jest z pomocniczego
napięcia stabilizowanego (Up). Napięcie wyjściowe
wzmacniacza (W) jest praktycznie równe napięciu
wyjściowemu stabilizatora impulsowego.
Układ umożliwia zastosowanie -scalonych regulatorów .napáecáa również w przypadkach, gdy napięcie
wyjściowe sitaibilizatora jest niższe od dopuszczalnego
napięcia regulaftocra scalonego.
(1 zastrzeżenie)
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G05f; G65F

P.191541 T

29.07.1976

G06f; G06F
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P.191891 T

18.08.1076

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Komputerowych Systemów, Automatyki i Pomiarów „Mera-Elwro", Wrocław, Polska (Ryszard Kocjan, Kazimierz Frydlewicz,
Andrzej Urbanik).

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
„MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Jerzy Kawecki).

Układ wysokostabilnego źródła napięć
i prądów wzorcowych stałych

Elektroniczne urządzenie logiczne realizujące ciągi
wnioskowań oraz operacje wnioskowainia na bitach
składa się z określonej liczby układów logicznych
(ULI - UL4), które połączone są szeregowo z układami wybierającymi (M1.1 - M1.4) i (M2.1 - M2.4)
oraz rejestrem wartości logicznych wniosków (RW),
rejesterem jednoznaczności wniosków (RJ) i rejestrem
sensowności wniosków (RS). Każdy układ logiczny
(ULI - UL4) stanowi szeregowe połączenie zespołu
logicznego z zespołem układów wybierających wartość
logiczną wniosków oraz jednoznaczność wniosków
i sensowność wniosków. Zespół logiczny zawiera pięć
bramek oraz -siedem negatarów, które są odpowiednio
połączone ze sobą oraz odpowiednio połączone z wejściami i wyjściami zespołu logicznego. Do jednego
z wyjść zespołu logicznego doprowadzony jest sygnał
o wartości logicznej równej zero, a do drugiego wyjścia tego zespołu doprowadzany jest sygnał o wartości
logicznej równej jeden.
(3 zastrzeżenia)

W układzie wetlług wynalazku źródło napięcia odniesienia (1) (zawiera termostatowany korpus (5) wykonamy z materiału o dużej przewodności cieplnej.
W korpusie (5) są usytuowane: referencyjna dioda
Zenera (6), ipołączona z nieodwracającym fazę wyjściem wzmacniacza błędu (2) à dalej termistor, najkorzystniej dioda Zenera (7) pracująca jako czujnik
temperatury korpusu (5), połączona z wejściem nieodwracającym fazę wzmacniacza termoregulatora (8),
a ponadto element grzejny w postaci tranzystora (T2),
którego baza jest połączona z wyjściem wspomnianego wzmacniacza (8).
Emiter tranzystora (T2) poprzez diody (Dl, D2) jest
połączony ze źródłem zasilania, podczas gdy wejście
odwracające fazę wzmacniacza (8) jest połączone z
wyjściem dzielnika rezystorowego (R10, R11) zasilanego ze źródła napięcia, z którego poprzez rezystor
(R12) jest -zasilana dioda (7). Układ znajduje zastosowanie w elektronicznej technice pomiarowej.
(1 zastrzeżenie)

G06c; G06C

P. 191851 T

Elektroniczne urządzenie logiczne

16.08.1976

Zakłady Radiowe „Undtra-Elfcra", Bydgoszcz, Polska
(Witold Michalskd).
Klawiatura wielowarstwowa
zwłaszcza dla kalkulatorów elektronicznych
Przedmiotem wynalazku jest klawiatura wielowarstwowa (1) zwłaszcza do kalkulatorów elektronicznych
posiadająca elementy łączące umieszczone w dwu lub
więcej warstwach na płytkach łączeniowych (4) i (5).
Klawisze (6) i (7) działają na elementy łączące (3) za
pośrednictwem popychaczy (8) albo (9). Popychacz (8)
ma inną długość niż popychacz (9). Klawisze (6) i (7)
posiadają powierzchnie czołowe wklęsłe (10) lub wypukłe przystosowane do kształtu końcówki narzędzia
przeznaczonego do wciskania klawiszy (6) i (7).
(2 zastrzeżenia)

G08b; G08B

P.185782

19.12.1975

Ośrodek Badawczo -Rozwojowy Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych „MERA-POLTIK", Łódź, Polska
(Ryszard Opalewski, Bernard Kowalski, Stefan Smigielski, Mirosław Nierychlewstó).
Układ sygnalizacji świetlnej tablicy mozaikowej
Przedmiotem wynalazku jest układ sygnalizacji
świetlnej tablicy mozaikowej do podświeUainia schematów przebiegów .procesów technologicznych i produkcyjnych, przeznaczony do stosowania w sterowiniach, nastawniach, rozdzielniach itp. Układ składa
isię z połączonych rozłącznie gniezdrika, obudowy żarówki i (przełącznika. Gniezdnik umocowany zatrzaskowe w kratownicy tablicy mozaikowej posiada
otwory, w których mocuje się zatrzaskowo obudowy
żarówek. Każda obudowa składa się z połączonych
rozłącznie: osłony, suwaka i sprężynek mocujących
żarówkę. Suwak zakończony jest kołkiem wchodzą-
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cym w .krzywkę przełącznika, którego krawędź posiada lirię falistą. Krzywka jest umieszczana od
spodu płytki mozaikowej i połączona zatrzaskowo
z pokrętłem przełącznika umocowanym na płytce.
Połączenia trozłączne zasadniczych części układu araiz
ich elementów składowych ułatwiają montaż i eksploatację układu, wymianę żarówek czy uszkodzonych
elementów. Wszystkie elementy, za wyjątkiem metalowych sprężynek, wykonane są z tworzywa sztucznego.
(4 zastrzeżenia)

G08b; G08B

P. 190568 T

18.06.1976

Wyższa Szkoła Marynarki Wojenne: im. Bohaterów
Westerplatte, Gdynia, Polska (Andrzej Domiszewska).
Sposób automatycznej sygnalizacji
stanu przeciążeń silnika spalinowego
oraz układ do stosowania tego sposobu
Sposób według wynalazku (polega na tym, że napięcie z termopaï po wzmocnieniu porównywane jest
w komparatorze iz napięciem wzorcowym uzyskiwanym z prądniczki tachometrycznej po przekształceniu
go w generatorze funkcji nieliniowej.
Układ według wynalazku złotony jest z termopar
(1), wybieraka samoczynnego (2), wzmacniacza operacyjnego (3) komparatora (4) generatora fu nice ji mielimiowej (5), prądniczkd tachometrycznej (6) oraz układu sygnalizacji (7).
(2 zastrzeżenia)

G08c; G08C
H04b; H04B

P.192094 T

G08g; G08G

P.185256

03.12.1975

Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania Postępu Technicznego i Organizacyjnego „POSTEOR",
Wrocław, Polska (Włodzimierz Juras, Tadeusz Kirawazuk, Janusz Frycz).
Sposób i urządzenie
do sterowania uliczną sygnalizacją świetlną
Sposób według wynalazku polega na tym, że wielkości przedziałów czasowych, których suma twosnzy
cykl sygnaUzscji, a stany zaliczania na poszczególnych
sygnaliizatcrach w tych przedizdałach nie ulegają zmianie, cakodowuje si^ w pamięci (1) przedziałów, zaś
przy każdym pirzediziale anmieszcza się wskaźnik modyfikacji oltxeślający czy i o jaiką wartość można
wielkość damego przedziału modyfikować, zaś w pamięoi programów (2) zakodowuje się aespoły wielkości
modyfikacji według zasady, że określony zespół modyfikacji tworzy jeden program, przy czyni wielkość
przedziału czasowego jest ipodawana z pamięci (1) na
sumatoir-subtiraktcor (3), na fctóry jednocześnie jest
podawana iz pamięci programów (2) wielkiość modyfikacji, należna temu przedziiałowi, a wybrana z tejże
pamięci wyoróżnik-lem modyfikacji przez pamięć (1)
czasowych przedziałów, a zmodyfikowana wielkość
czasowego przedziału z wyjścia sumatora-subtraktora

28.08.1976

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Zbigniew Siwek, Jan Poręba).
Sposób kompensacji różnicy szybkości bitowych
kierunku nadawczego i odbiorczego
Sposób według wynalazku polega aa generowaniu
w członie podstawy czasu kierunku odbiorczego dwóch
pax impulsów (B, ZB i C, £C) tak, że jedną parę wytwarza się bezpośrednio ipo wpisaniu sygnału potwierdzenia do pamięci odbiornika, a drugą bezpośrednio
przed wpisaniem następnego sygnału potwierdzenia,
zaś w członie podstawy czasu kierunku nadawczego
generuje się impuls (D) wysyłania sygnału potwierdzenia z pamięci .nadajnaka. Każda ipara impulsów
(B, ZB lub C, ZC) składa się z impulsu (B lub C)
pnzepisywania z pamięci odbiornika do pamięci nadajnika i odpowiadającego mu impulsu (ZJ3 lub ZC)
zabezpieczania, o większym odcinku czasowym. Ponadto (realizuje ssie 'koincydencję impulsu (D) wysyłania >z jednym z impulsów (ZB lub ZC) zabezpieczania,
zaś tę koincydencję wykorzystuje sią do blokowania
odpowiadającego jej impulsu (B lub C) przepisywania
i przepuszczania drugiego impulsu (C lub B) pnzepisywania.
(1 zastrzeżenie)

<3) jest porównywana na ' komparatorze (4) z zawartością licznika (5) ozasu w'przedziale czasowym, podczas gdy sygnał zgodności a kom-paratora (4) kasuje
stan licznika (5) i. jednocześnie zwiększa stan licznika

«8

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(7) ilości przedziałów, zaś w dalszej kolejności stanu
licznika (7) wybiera z pamięci (8) stanów na sygnalizatorach zestaw stanów wymaganych w danym czasowym przedziale i jednocześnie wybiera z pamięci
(1) przedsiałów czasowych kolejny przedział czasowy
i należny mu wyróżnik modyfikacji. Układ do sterowania uliczną sygnalizacją świetlną ma pamięć (1)
przedziałów czasowych połączona jednym wyjściem
z wejściem pamięci (2) programów a drugim wyjściem
z jednym wejściem sumatora-subtraktora (S) którego
drugie wejście jest połączone z wyjściem pamięci (2)
programów. Wyjście sumatora-subtraktara (3) jest połączone z jednym wejściem komparatora (4), którego
drugie wejście jest połączone z ucznákáem (5) czasu
w przedziałach czasowych sterowanym z generatora
(6) podstawy czasu. Wyjście komparatora (4) jest połączone z wejściem licznika (7) ilości przedziałów
i z wejściem kasującym licznika (5) czasu w przedziałach. Wyjście licznika (7) ilości przedziałów jest
połączone z wejściem pamięci (8) stanów na sygnalizatorach, której wyjście poprzez deszyfratory (9) jest
połączone z wyjściowym blokiem (10) sterującym syg(2 zastrzeżenia)
naliza-toramá.

Gllb; GUB

P. 191879

13.08.1876

Pierwszeństwo: 21.08.1975 - Holandia (nr 7509906)
N.V. Philips Gloeilampeníabriéken, Eindhoven, Holandia.
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á tym podobnych zmian, aby zapewnić właściwe przemieszczanie plamki wybierającej przy przeskoku na
ścieżkę, pnzy czym źródło sygnałowe jest przystoso<wane do dostarczania sygnału sterującego, którego
dwa okresy czasu przebiegu mają czas trwania, który
automatycznie równa saę w zasadzie przedziałowi czasu występującego między sygnałem startowym, a syg(6 zastrzeżeń)
inałem detekcyjnym.
G21d; G21D

P.191922

20.08.1976

Pierwszeństwo: 22.08.1975 - Szwajcaria (nr 10895/75)
BBC Aktiengesellschaft, Brown, Boveri vend Oie.,
Baden, Szwajcaria.
Układ regulacji dla wodnej siłowni jądrowej
Układ regulacji według wynalazku, składający snę
z reaktora (1), przewodów zasilających (3), (4), turbiny
parowej (5) zaworów regulujących (7, 8), punktów
pomiarowych (10, 11), przekształtników (13, 14, M)
wartości zmierzonej ciśnnienia, członu sumującego (16),
(24) oraz regulatorów (18, 22), charakteryzuje się tym,
że ciśnienie reaktora na regulator sumujący (22) i ciśnienie w punktach pomiarowych (10, 11) bezpośredmo
przed aaworami regulujący mi (7, 8) oddzdaływuje ana
regulator (18), a sygnały wyjściowe tych regulatorów
(18, 22) zalicza się w członie sumującym (24), którego
wyjście jest połączone z zaworem regulującym (7)
względrae (8). Między punktami pomiarowymi <lt, 11),
a regulátorem (18) jest umieszczony purzekszitałtnak
wartości zmierzonej ciśnienia (13) względnie (14).
(3 zastrzeż esnia)

Urządzenie do odczytywania nośników napisu
o kształcie dysku
Urządzenie do optycznego odczytywania nośników
zapisu o kształcie dysku, na którym jest zawarta
informacja wizji w ścieżkach równoległych, zawiera
układ śledzący zestrajarua dla .zapewnienia, że plamka
wybierająca przesuwa się. po potrzebnej ścieżce, a dla
umożliwiema otrzymania przeskoku wspomnianej
plamki wybierającej z dowolnej danej ścieżki na sąsiednią ścieżkę, ma urządzenie przełączającą dostosowane do wytwarzania odpowiedniego sygnału sterującego i doprowadzania go do układu śledzącego zestrajania. Wspomniany sygnał sterujący jest automatycznie regulowany według zmian w odstępie ścieżek

DZIAŁ H
ELEKTROTECHNIKA
G01b; H01B

P. 191228 T

05.07.1975

Politechnika Śląska, Gliwice, Polska (Marcin Borecki, Mirosław Chůdek, Wiesław Zadęcki, Jerzy Stanek, Zencn. Szczepaniak, Mieczysław Zając).
Sposób zabezpieczania powierzchni
z tworzyw sztucznych
zwłaszcza przewodów górniczych
przed elektryzowaniem
Sposób według wynalazku polega na tym, że powierzchnie z tworzyw sztucznych pokrywa się miedzią, aluminium, niklem lub chromem metodą galwaniczną lub mechainiczno-adhezyjną.
(1 zastrzeżenie)
G01f; H01F

P. 194163

03.12.1976

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej „ZELMOT",
Warszawa, Polska (Bolesław Wiscek).
Głowica cewki zapłonowej,
szczególnie do pojazdu samochodowego
Głowica do cewki wyposażona jest w zaciski (3, 4)
niskiego napięcia izaprasowane w korpusie (1) mają-

cym nadlew (5) styczny w przypadku zacisku o przekroju kołowym do krawędzi okręgu, natomiast w
przypadku zacisku o przekroju sześciokątnym do naroży sześciokąta.
(1 zastrzeżemae)
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G01g; H01G

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
P.184317

29.10.1975

Zakłady Maszyn i Urządzeń Technologicznych „UNITRA-UNIMA", Warszawa, Polska (Tadeusz Zamojdo,
Zbigniew Gołofit).
Sposób cyklicznego podawania,
cięcia i nakładania rurki termokurczliwej,
zwłaszcza do izolowania kondensatorów
Sposób według wynalazku przeznaczony jest aaczególnie do izolowania kondensatorów, na przykład
elektrolicznych. Sposób ten polega na przesuwaniu
ranki (1) izolacyjnej względem trzpienia (2) rozpierającego i podaniu jej na wymaganą długość, a także
przesunięciu trzpienia (2) poniżej Unii cięcia oraz
waundęca uciętego w poprzednim cyklu odcinka rurki
(1) do odbirnika (11) przez przeciwnie -względem siebie skierowane i zsynchronizowane elemeantami napędu, ruchy szczek podających (8), zaciśniętych na
trzpieniu z rurką oraz ruchy popychacza (4) przesuwającego trzpień względem rurki, przy czym w sprężyście utrzymującą się w zbieraku (11) odciętą rurkę
wprowadzony jest element izolowany. (1 zastrzeżenie)
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dzanie się na tych powierzchniach zanieczyszczeń zawartych w mierzonym medium. W przypadku kondensatorów płaskich do celów ogólnotechnicznych pomiędzy okładkami znajdują się teflonowe ipłytki, bądź
okładki są pokryte warstewką teflonu. (2 zastrzelenia)
G01g; H01G

26.08.1976

P.192031 T

Krakowskie Zakłady Elektroniczne „Unitra-Telpod",
Kraków, Polska (Ryszard Suder).
Elektroniczny czujnik sterujący pracą,
zwi&szoza nawijarek kondensatorów
Czujndk według wynalazku jest przeznacBony do
wykrywania zwartych izwijek w procesie narwijania
oraz odpowiedniego wówczas wyłączania napędu.
Czujnik
zawiera
dwustopniowy
tramystorowy
wzmacndacz prądu stałego (A) z regulowanym punktem
pracy, obciążony .przekaźnikiem (Pu) wyłączającym
układ .wykonawczy (C) oraz zasilaoz prądu stałego (B).
(1 zastrzeżenie)

G01h; H01H
Marek Wawruszko,
Wawnuszko).

21.07.1976

P. 191396 T
Nowy Targ,

Polska

(Marek

Sposób beziskrowego łączenia
i rozłączania obwodów elektrycznych
G01g; K01G

P.185510

12.12.1975

Kombinat Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łabędy", Zakład Produkcji Doświadczalnej, Gliwice, Polaka
(Władysław Mazurkiewicz, Jarzy Grzybalski, Kazimierz Niedbał).

Sposób według wynalazku polega na włączaniu
i wyłączaniu siły elektromotorycznej w uwzojeniu
wtórnym poprzez iskokową zmianę oporności magnetycznej rdzema dla uzwojenia wtórnego przy ciągłym
zachowaniu oporności magnetycznej dla uzwojenia
pierwotnego, o wartości niezbędnej do jego pracy.
Wynalazek znajduje i zastosowande w górnictwie i przemyśle chemicznym.
(1 Zastrzeżenie)

Kondensator elektryczny
Kondensator elektryczny według wynalazku jest
stosowany jako czujnik poziomu wysokości medium
■■ciekłego w zbiornikach na przykład pojazdów mechanicznych. Posiada on na czynnych powierzchniach
okładek (1, 2) warstewki teflonu (3, 4), hamujące osa-

G01j; H01J

P. 191995

25.08.1976

Pierwszeństwo: 25.08.1975 - St. Zjedn. Am. (nr 607.492)
RCA Corporation, Nowy Jork, Stany Zjednoczone
(Thomas Osborne Stanley).
Przyrząd z elementami wybieranymi
sterowaną wiązką elektronów
Przyrząd według -wynalazku obejmuje element (12)
próżniowy składający się z prostakatnej części (14)
adresowej, w której usytuowana jest elektroda (28, 29)
bombardowana i części (16) mieszczącej wyrzutnię
elektronową, rozciągającej się wzdłuż jednej z krawędzi części (14) adresowej. Cześć (14) adresowa ma
ściany przednią (18) á tylną (20) równoległe względem
siebie i rozstawione na niewielką odległość, .połączone
szeregiem równoległych ścian (24) nośnych tworzących
wewnątrz elementu (12) i próżniowego szereg kanałów
(26), których końce otwierają się do części (16) mieszczącej wyrzutnię tak, że wyrzutnia może kierować
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wzdłuż tych kanałów (26) wiązki elektronów. W każdym z kanałów (26) znajdują się .rozmieszczone ona
całej długości kanału zespoły (36, 38a, 38b, 40a, 40b
41a, 41b) skupiające dla skupiania elektronów w
wiązkę oraz zespoły (41a, 56) do odchylania wiązki
w kierunku elektrody (28, 29) bombardowanej w wybranych punktach długości kanału (26). Wynalazek
znajduje zastosowanie jako płaska lampa elektropro-'
miendowa.
(4 zastrzeżenia)

iwaraającymd strumień elektronów i prov/adzącymi go
po toTize w zasadzie równoległym i poprzecznym do
ścdanki csoio".vei.
Elektronopromieniowa lampa obrazowa według wynalazku zawiera prowadiüce (40) ro75mieszczone wzdłuż
toru przepływu strumienia elektronów dla kierowania
strumienia po torze falistym w płaszozyźnie prostopadłej do ekranu (28) lampy i dla odchylania od tego
tóru w kierunku ekranu w wybranych pumktach
wzdłuż jego długości.
(13 zastrzeżeń)
H01l; H01L,

P. 184682

12.11.1975

Zakłady Maszyn i Urządzeń Technologicznych „UNITRA-UNIMA", Warszawa, Polska (Andrzej Wrona,
Marek Wiśniewski).
Sposób automatycznego zgrzewania
wyprowadzeń tranzystorów

G01j; H01J

P. 191996

25.08.1976

Pierwszeństwo: 25.08.1975 - St. Zjedn. Am. (nr 607.490)

Sposób automatycznego zgrzewania wyprowadzeń
tranzystorów według wynalazku polega na cyklicznym
przemieszczaniu się wyprowadzenia wykonanego z
drutu metalowego ze szpuli (11) przez irolki pośrednią
(9) i prowadzącą (7) dzięki odpowiednio dobranym
układom mechanicznym (5) i elektromechanicznym (4)
działającym w ścisłym powiązaniu ze sobą i na autoartatycznym zgrzaniu końca wyprowadzenia do wewnętrznej powierzchni elementu obudowy tranzystora (1)
w określonym miejscu, przy czym powstała wr ten
sposób spoina jest samoczynnie sprawdzana w; trzynialościowo na rozciąganie za pomocą specjalnego
układu naciągowego, dzięki czemu uzyskuje się powtarzalność zgrzewania o wysokiej jakości
(2 zastrzeżenia)

RCA Corporation, Nowy Jork, St. Zjedn. Am. (Thomas Lloyd Credelle).
.>;
,f
Płaska elektronopromieniowa lampa obrazowa
Elektronopromieniowa lampa obrazowa według wynalazku 'Utworzona jest przez element próżniowy z rozsuniętymi względem siebie ściankami, tylną (20) i czołową (18), którego wewnętrzna powierzchnia pokryta
jest warstwą luminoforu tworzącą ekran (28) luminescencyjny oraz a wbudowanymi elementami (16) wy-

IIOll; H01L

P. 189212

30.04.1976

Pierwszeństwo: 01.05.1975 - St. Zjedn. Ara. (nr 573.696)
Texas Instruments Incorporated, Dallas, St. Zjedn.
Am. (David Joal Mc EŁroy).
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Sposób wytwarzania półprzewodnikowych przyrządów
i przyrząd półprzewodnikowy
wytworzony tym sposobem
Sposób według wynalazku polega na tym, że po
wykonaniu wszystkich operacji technologicznych, zapewniających ukształtowanie wszystkich wymaganych
warstw i obszarów (6, 9, 10, 13, 15) przewidzianych
konstrukcją elementu półprzewodnikowego, gotowy
element półprzewodnikowy poddaje się operacji
wstrzykiwania jonów domieszek (li) wpływających
na przewodność materiału półprzewodnikowego. Na
tych obszarach, które są zabezpieczone warstwą metalizacji lub grubszą warstwą materiału izolującego,
pokrywaj ącego większą część powierzchni, wsfcrzykiwainie jonowe nie zmienia charakterystyk elementów
składowych elementu półprzewodnikowego. Natomiast
na tych obszarach (13, 15), które zostały ukształtowane 'niedokładnie - .na skutek niedokładności wykonania operacji technologicznych - wstrzykiwane
domieszki (jony) przenikają przez cienkie warstwy (13)
w sposób dostateczny na to, aby spowodować zwiększenie się koncentracji domieszek na obszairach (15).
Dzięki temu zapobiega się pogorszeniu wynikowych
charakterystyk roboczych wyprodukowanego elementu.
Element półprzewodnikowy według wynalaziku składa
się z kilku warstw i obszarów (9, 6, 10, 13, 15) odpowiednio ukształtowanych, o -różnych typach przewodnictwa i o Tóżnej wartości przewodności elektrycznej, odpowiednio zdomáeszkowanych. (13 zastrzeżeń)

G01m; H01M

P. 185704
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wadzą się końcówki dwóch uchwytów (1), zaopatrzone
w elementy oporowe, jak na przykład: czopy (2), zaczepy palcowe lub tulejki rozprężne. Elementy te
zabezpieczają przed wysunięciem uchwytu <1) z łącznika (5), a tym samym umożliwiają bezpieczne podnoszenie aScumolatora (6).
(1 zastrzeżenie)

G01m; H01M
G01v; H01V

P. 191494

28.07.1976

Pierwszeństwo: 28.07.1975 - St. Zjedn. Am. (nx 599.473)
Jack St. Clair Kiiby, Dallas, Stany Zjednoczone
Ameryki (Jack S t Clair Kiloy, Jay W. Lathrop, Wil-'
bur A. Porter).
Sposób przetwarzania energii słonecznej,
przetwornik energii słonecznej
i sposób wytwarzania przetwornika energii słonecznej
Sposób przetwarzania energii słonecznej według wynalazku polega na doprowadzeniu energii elektrycznej
■z wielu naświetlanych generatorów (111, 112) fotoelcktrycznych do elektrolitu (113) tak, że droga (118)
prądu elektrycznego prowadizi przez elektrolit (113),
oo wywołuje zmiany chemiczne wewnątrz tego elektrolitu.
Przetwornik (lio) energii słonecznej według wynalazku obejmuje co najmniej jeden półprzewodnikowy
generator (111, 112) fotoelekirvczny umieszczony w
elektrolicie (113) wewnątrz obudowy. Obudowa obejmuje przepuszczającą promienie (115, 116) świetlne
pokrywę (114) dla oświetlania złącz (lllc, 112c) generatorów (111, 112). Generatory złąoz (111, 112) łączone
są szeregowo, pxizy czym mają podłoża (Ula, 112a)
na przemian typu p lub typu n, d mogą być rozmieszczone w kjlxu warstwach.
Sposób wytwarzania przetwornika energii słonecemej
według wynalazku obejmuje formowania pierwszych
płytek półprzewodnikowych o pierwszym typie przewtodnictwa, z których 'każda ma warstwę, powierzchniową za materiału o przeciwnym typia przewodnictwa,
formowarie drugdch płytek >z materiału półprzewodnikowego o drugim typie przewodnictwa, z których
każda ma warstwę powierchniową z materiału półprzewodnikowego D pierwszym typie przewodnictwa,
przyklej arie wymieszanych pieirwszych i drugich płytek w jednej warstwie na tymczasowym podłożu, zapełnianie pustych miejsc między płytkami powyżej
tymczasowego podłoża, usuwanie materiału od strony

18.12.1975

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw,
Poznań, Polska (Stanisław Kostka).
Spos&b mocowania uchwytu do akumulatora
Sposób według wynalazku polega na tym, że do
pionowo wywierconych w czterech łącznikach (5)
otworów o przekroju kołowym lub podłużnym, wpro-

podstawy jednopoziomowej warstwy znajdującej się
po przeciwnej stronie od podłoża, do głębokości przekraczającej grubość warstw powierzchniowych płytek
półprzewodnikowych, rozkładanie warstwy przewodzącej prąd elektryczny na powierzchnię podstawową
jednopoziomowej warstwy dla połączenia maiteriału
o pierwszym typie przewodnictwa wszystkich pierwszych płytek z materiałem o drugim typie przewodnictwa wszystkich drugich płytek, nakładanie warstwy podłoża na warstwę przewodzącą oraz uwalnianie jednopoziomowej warstwy z, tymczasowego podłoża.
(33 zastrzeżenia)

Htlp;
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7C
H01P

P. 185720

19.12.1975

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polaka (Julian
Kowar, Romuald Wojdecki).
Szerokopasmowy dławik mikrofalowy
Dławik mikrofalowy według wynalazku zawiera odcinek linii współosiowej (5), której przewód wewnętrzny stanowi zakończenie spirali z drutu (1) osadzonej w otworze o przekroju równym przekrojowi drutu. Drugi koniec spirali (1) jest dołączony do mikrofalowego toru pomiarowego (6). Na praeciwległyin
końcu linia współosiowej (5) jest umieszczony w
płaszczyźnie przekroju poprzecznego linii współosiowej
(5) odcinek linü radialnej (4), wypełniony dielektrykiem (3) o dużym kącie stratności.
(1 zastrzeżenie)

H02k; H02K

P.191268 T

16.07.1976

„EMA-DOLMEL" Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze
Maszyn Elektrycznych, Wrocław, Polska (Andnzej Gurgul).
Maszyna prądu stałego z samoczynnym forsowaniem
strumienia biegunów komutacyjnych

H01r; H01R

P. 191356 T

21.07.1976

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Aleksander
Żuk, Lucjan Balewski, Ryszard Formalik, Andrzej
Gaaryantesiewicz, Aleksander Głowacki, Henryk Hancyk).
Sposób wykonywania złącz elektrycznie przewodzących
metodą klejenia
Sposób wykonywania złącz elektrycznie przewodzących według wynalazku polega na tym, że łączone
elementy klei się żywicą epoksydową izawierającą wypełniacze przewodzące prąd elektryczny, przy czym
co 'najmniej na okres wiązania elektroprzewodząoego
kleju epoksydowego unieruchamia się łączone części
względem siebie za pomocą szybkowdążącego elementu
adhezyjnego.
(4 zastrzeżenia)
G01s; H01S

P. 185408

Maszyna według wynalazku charakteryzuje się tym,
że posiada dodatkowe uzwojenie forsujące składające
się z oddzielnych lub połączonych w jedną całość
awojów wykonanych z prętów niemagnetycanych, dobrze przewodizących elektrycznie. Uzwojenie to jest
umieszczone w naibiegunnikach (5) biegunów głównyoh
maszyn, w specjalnych kanałach: ipodwójnych (6), rozsuniętych względem osi biegunów głównych lub pojedynczych znajdujących się dokładnie w osi biegunów
głównych.
Uzwojeniem forsującym maszyny mogą być zarówno oddzielne «woje uformowane w postaci pojedynczych prostych remek (1) oraz oddzielne izwoje z dodatikową pętlą (2), owijającą jednorazowo odpowiedni
biegun komutacyjny. Wynalazek może znaleźć zastosowanie w maszynach prądu stałego, pracujących w
warunkach szybkach zmian obciążenia i związanych
z tym zmian natężeń prądu obwodu twornika.
<3 zastrzeżenia)

10.12.1975

Imstytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
Warszawa, Polska (Ryszard Kuński, Andrzej Chaohulski).
Vklad elektroniczny atomowego wzorca częstotliwości
Układ według wynalazku ma zastosowanie do pośredniego wyznaczania wielkości fizycznych poprzez
pomiar czasu i częstości radauzeń, zwłaszcza w systemach nawigacji oraz do lokalizacji, a ponadto w
sjpekfcroskoipowych badaniach zjawisk.
Układ ma dwa zamknięte obwody, przy czym w
jednym jest wzorizec kwarcowy (C1) połączony z układem powielania (B) i ze spektrometrem (A) łączącym
się ze wzorcem (C1), będącym źródłem sygnału wzorcowego. Do toru łączącego wzorzec (C1) z zesipołem
powielania (B) przyłączony jest drugi obwód izamknięity, «w którym mieszaoz (M) połączony jest poponzez
zespół porównania (P) ze wzorcem kwarcowym (C2),
który połączony jest z mieszaczem (M) oraz z zaciskiem wyjściowym układu (Wy). Do układu porównania (P) dołączony jest układ sterowania (S).
(1 zastrzeżenie)

H02p; H02P

P.185352

08.12.1975

Zakłady Maszyn ii Urządzeń Technologicznych „UNITRA-UNIMA", Warszawa, Polska (Bogdan Deleżyński,
Tadeusz Mareckd).
Układ szybkiego sterowania silnika asynchroniczncgo
Układ według wynalazku przeznaczony jest do rozruchu i hamowania silnika.

Układ ten -wyposażony jest w .zbudowany z elementów półprzewodnikowych obwód łącznika (1) o przewodzeniu ndeciągłym, który jest połączony z obwodem
inicjowania (2) i obwodem prowadzenia (5), okresowo
podającymi sygnały w różnych półofcresach napięcia
sieciowego i który współpracuje z zależnym od tego
przewodzenia obwodem hamowania (4), a także z sygnalizującym rozpoczęcie haanowanda obwodem sprzę(5 zastrzeżeń)
żenaa (3).

H02p; H02P

P. 185645

16.12.1975

Zakłady Automatyzacji i Mechanizacji Przemysłu
Metaü Nieżelaznych „ZAM", Kęty, Polska (Franciszek
Adamaszek, Józef Doroszko).
Tyrystorowy układ stabilizacji prędkości obrotowej
silnika prądu stałego
Tyrystorowy układ stabilizacji prędkości obrotowej
silnika prądu stałego zawiera układ stabilizacji napięcia twornika złożony z tyrystorowego prostownika
sterowanego (2), regulatora prądu (?), regulatora napięcia (4) oraz zawiera diodowy prostownik niesterowany (3) oraz potencjometr zadający (5) zasilany z
praekładnika prądowego (9) napięciem proporcjonalnym do prądu wzbudzenia silnika.
(1 zastrzeżenie}

H03b-, H03B
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P.185623

17.12.1975

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Antoni DJBOWSM, Tadeusz Pożniak).
Beztransform&torowy dudnieniowy przemiennik
częstotliwości o komutacji wewnętrznej
Przemiennik według wynalazku posiada komutator,
zawierający trzy grupy dwustanowych elementów
przełączających, z których każda zawiera trzy dwu-

stanowe elementy przełąazaóące (Pl, P2, PS, P4f P5,
P6, P7, P8, P9) połączone w gwiazdę, przy czym punkt
środkowy pierwszej gwiazdy jest połączony z punktem (A) silnika (S), punkt środkowy drugiej gwiazdy
jest połączony z punktem (B) silnika (S), a punkt
środkowy trzeciej gwiazdy jest połączony z trzecim
zaciskiem wyjściowym (C) silnika (S), a ponadto
wierzchołki każdej z gwiazd są połączone z szyną
zasilającą sieci czteroprzewodowej (R, S, T, N). Zaciski wyjściowe (A, B, C) silnika (S) są połączone
z wyjściem dodatkowego elementu przełączającego
(1 zastrzeżenie)
(P10).

H03f; H03F

P.183055

01.09.1975

Instytut Technologii Elektronowej przy Naukowo-Produkcyjnym Centrum Półprzewodników, Warszawa,
Polaka (Janusz Wisîowski, Edward Stolarski, Andrzej
Ozerwiństó, Witold Synakiewdcz, Henryk Uinańsika,
»Piotr Kozłowski, Piotr Urbaniak).
Scalony układ wzmacniacza mikrofonowego
oraz sposób wykonywania układu
Układ wzmacniacza według wynalazku posiada
układ zasilania, wzamaoniacz mocy oraz elementy regulacyjne. Układ zasilania składa się z czterech diod
stanowiących mostek Greatza (D1/D4), do którego
jednej przekątnej jest podłączona linia telefoniczna,
zaś druga przekątna stanowi wyjście układu prostowimiczego, którego wyjście ujemne jest dołączone do
podłoża układu scalonego, a wyjście dodatnie zasila
układ scalony. Sposób wykonania układu według wynalazku polega na tym, że stasuje się technologię
epiplanarną.
Diody mostka Greatza wykonuje się jako tranzystory z emiterem zwartym do bazy, przy czym dwie
z nich wykonuje się na wyspach izolacyjnych i dołącza do wyjść układu tak, że jedna z wysp znajduje
się zawsze na potencjale niższym od napięcia izolacji.
Wszystkie rezystory układu scalonego wykonuje się
na jeduej wyspie izolacyjnej. Wynalazek .przeznaczony
jest dla potrzeb telefonii.
(2 zastrzeżenia)
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H03k; HOSK

P.184590

08.11.1975

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa,
Polska (Maciej DydyńsM, Edmund Małycha, Bazyli
Pecio, Alfred Pondo).
Sposób synchronizacji binarnej informacji szeregowej
oraz układ do stosowania tego sposobu
Sposób synchronizacji binarnej informacji szeregowej polega na rejestracja informacji mającej postać
n-bïtowych słów szeregowych aa pomocą rejestrów
przesuwnych i sprawdzaniu, jednocześnie we wszystkich zarejestrowanych słowach, zgodności bitów synchromzacyjnych z odjxnviadajacymd im pozycjami rejestrów przesuwnych.
Układ według wynalazku zawiera trzy połączone
ze sobą rejestry przesuwne (1, 2, 3), sprzężone z dekoderami (4, 5, 6) oraz multiwibratorem monostabilnym (7), który wraz z połączonym z nun szeregowo
multiwibratorem monostabilnym (8), połączony jest
z licznikiem (10). Dekodery (4, 5, 6) i połączony z licznikiem (10) dekoder (11), połączone są odpowiednio
z blokami »iloczynów logicznych (9, 12, 14, 13), z których bloki iloczynów logicznych (12, 13) sprzężone są
z pnzerzutnikiem synchronizacyjnym (15), połączonym
ze sprzężonym z rejestrem przesuwnym (3) blokiem
iloczynu logicznego (17), stanowiącym wyjście sygnałów informacyjnych do bufora równoległego.
(2 zastrzeżenia)
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linii formującej impuls decydują o szerokości generowanego impulsu mocy. Poszczególne sekcje 051, S2,
S3) linii formującej są ze sobą połączone szeregowym
układem składającym się z diody (D2, D3) i rezystora
(Rl, R2), włączonym w sposób umożliwiający ładowanie, a uniemożliwiający rozładowanie się aktualnie niepracujących sekcji. Połączenia cewek indukcyjnych
(L5, L6) z pierwotnym uzwojeniem transformatora
w.n. (Tr) stanowią odcinki linii współosiowej, zapewniające tym połączeniom minimalną indukcyjność.
Cewki indukcyjne (L5, L6) mają rdzenie p zmienianych przekrojach, umożliwiających regulację momentu wchodzenia cewki w nasycenie, a tym samym korekcję (szerokości aktualnie generowanego impulsu.
(2 zastrzeżenia)

H03k; H03K

P. 191004 T

06.07.1976

Ośrodek Bada wczo-Rozwoj owy Systemów Mechanizacji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej w Centrum Naukowo-Produkcyjnym Eleüctironiki i Automatyki Górniczej „EMAG", Katowice, Polska (Krystian Żymełka, Marek Mokrosz, Janusz Suchy).
Układ zmiany konwencji logicznej sygnału
Układ według wynalazku zawiera dwuwejściowy
element (1) realizujący funkcję alternatywy wyłączającej oraz przełącznik konwencji (2). Sygnał wejściowy (A), którego konwencja podlega zmianie jest podawany na jedno z wejść elementu (1), którego drugie wejście jest połączone z wyjściem przełącznika
konwencji (2). Na wejście (C) przełącznika (2) jest podawany sygnał zera logicznego, a na wejście (D) sygnał jedynki logicznej.
Zaletą układu jest stosowanie jednego przełącznika
dla dowolnej liczby sygnałów wejściowych.
(1 zastrzeżenie)

H03k; H03K

P. 186259

31.12.1975

Warszawskie Zakłady Radiowe „Rawar", Warszawa,
Polska (Jan Grzelewski).
Tyrystorowy generator
o zmienianych szerokościach impulsów,
zwłaszcza do sterowania nadajników magnetronowych
Tyrystorowy generator według wynalazku jest przeznaczony zwłaszcza do sterowania nadajników magnetronowych radarów morskich. Generator posiada tyrystory (Ty), transformator w.n. (Tr) oraz wielosekcyjną linę formującą (SI, S2, S3) impuls, stanowiącą szeregoworównoległy układ elementów LiC. Do pierwotnego uzwojenia transformatora w.n. są równolegle dołączone cewki indukcyjne (L5, L6) z rdzeniami nasycanymi, przy czym parametry aktualnie pracujących
cewek indukcyjnych (L5, L6) oraz sekcji (SI, S2, S3)

H04b; H04B

P. 185391

08.12.1975

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych,
Wrocław, Polska (Marek Mlek, Wojciech Saladra).
Układ do przesyłania informacji cyfrowej
za pośrednictwem linii zasilającej
Układ według wynalazku zawiera element kluczujący (K) sterowany przesyłanym sygnałem ze źródła
(Ń) sygnału cyfrowego. Element kluczujący (K) jest
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szeregowo połączony z rezystorem (RK), który stanowi dodatkowe obciążenie linii (L) zasilającej. W miejscu odbioru sygnału cyfrowego jest transformator (T).
którego uzwojenie pierwotne jest szeregcwo włączone
w obwód linii (L), zaś do wtórnego uzwojenia (3, 4, 5),
poprzez zespół formująco-zabezpieczający, jest podłączony odbiornik (0) sygnału cyfrowego. W skład zespołu formuiąco-zabezpieczającego wchodzą diodowe
(D1, D4) ograniczniki napięcia, wejściowe bramki
<B1 B2) i przerzutnik wykonany z bramek (B1, B4).
(1 zastrzeżenie)

do (14) dwudziestostykowe. Wtyczka (IV i gniazdo (14)
służą do połączenia ze sobą poszczególnych kondygnacji. Puszka (12) jest połączona w systemie dziesiętnym
z brzęczykiem «unifonów (18) poszczególnych mieszkań
na danej kondygnacji. Układ jest przeznaczony do porozumiewania się pomiędzy stanowiskami pracy rozmieszczanymi na wielu kondygnacjach, a szczególnie
do porozumiewania się osób odwiedzających mieszkańców budynków wielokondygnacyjnych.
(2 zastrzeżenia)
H04n; H04N

19.12.1975

P. 185719

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Janusz
Wietaszczyk).
Generator częstotliwości wwręowych

H04m; H04M

P. 184766

15.11.1975

Wrocławskie Przedsiębiaratwo Instalacji Elektrycznych „Winel", Wrocław, Polska (Andrzej Wojtowicz,
Wojciech Kalwasiński, Czesław Gonczarek, Ryszard
Rudzik).

Generator według częstotliwości przeznaczony jest
do stosowania w telewizji
kolorowej
systemu
„SECAM". Generator zawiera układ kluczowania (1),
którego wyjścia podłączone są do n wejść włączających n generatorów impulsów prostokątnych (2) dö n
wejść kluczujących układu uniwibratora (4). Wyjścia
generatorów impulsów prostokątnych (2) połączone są
z wejściem elementu kombinacyjnego NIE-J (3), którego wyjście podłączone jest do wejścia wyzwalającego uniwibratora <4). Wyjście uniwibratora (4) połączone jest z wejściem filtra (5).
<1 zastrzeżenie)

Układ elektryczny braraofonowo-unifonowy
Układ wadł>ug wynalazku zbudowany jest z przycisków dwuobwodowych połączonych w systemie dziesiętnym. Połączenie przycisków dwuobwodowych z
wyjściem jest realizowane przy pomocy gniazda (7)
dwudzicstostykowego, które jest połączone z dalszą
częścią układu wiązką przewodów (9) dwudziestoprzewodową. Wiązka przewodów (9) jest zakończona po

H04r; H04R

P. 185717

19.12.1975

Politechnika Warszawslka, Warszawa, Polska (Jerzy
Lemanowicz, Andrzej Gacą, Bohdan Koirella, Zbigniew Siwkiewicz, Aleksander Skrzynecki).
Ultradźwiękowy przetwornik pierścieniowy
Przetwornik według wynalazku składa się ze znanego magnetostrykcyjnego rdzenia (1), w którym jest
ciasno osadzony pierścień pośredni (3) tworząc wkład-

stronie wejścia wtyczką (10) dwudziestostykową, a po
stronie wyjścia gniazdem (11) dwudziestostykowym.
Wiązka przewodów (9) ł«\czy ze sobą puszkę (1) stanowiącą element rozdzielczy na każdej
kondygnacji
klatki schodowej budynku. Puszka (12) ma na wejściu
wtyczkę (13) dwudziestostykową, a na wyjściu gniaz-
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kę. Zewnętrzna kształtowa powierzchnia tej wkładki
tworzy z powierzchnią otworu rdzenia (1) wolne przestrzenie, w których jest umieszczone uzwojenie wzbudzenia (2) nawinięte ma rdzeń <1).
(3 zastrzeżenia)
B05b; B05B

P. 1941

03.12.1976

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej „ZTSLMOT",
Warsuewa, Polska (Bolesław Wiącek).
Płyta grzejna, mczególnie do form

Nr 13 (93) 1977

Przyrząd zawiera znane złącze przecięte wzdłużnie
na dwde części (a, b), przy czym części te połączone są
z dwoma szczękami (2, S), a całość usytuowana jest
w oprawce (1). Złącze wraz ze szczękami zamykane
jest za pomocą mimośrodu (6) z dźwignią (7), który
powoduje nacisk na jedną szczękę i łączy przecięte
złącze, przy czym po uwolnieniu mimośrodu (6), szczęka ta zostaje odepchnięta w pierwotne położenie przez
elementy sprężynujące (4) usytuowane pomiędzy tymi
szczękami.
(3 zastrzeżenia)

Płyta grzejna według wynalazku posiada w otworach (2) osadzone dystansowe, izolacyjne tulejki (4),
przy czym do płyty (1) przytwierdzona jest przesłona
(&) wyposażona w szereg otworów <6) usytuowanych
na wprost grzałek (3).
(1 zastrzeżenie)

H05f; H05G

P. 18577t

19.12.1975

Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzea Medycznych, Warszawa, Polska (Zygmunt Jemielity, Marek Laskowski, Zbysław Wąsikowski).
Czasownik millamperotsekundowy
do rentgenowskich generatorów diagnostycznych

HKfc; H05K

P. 185574

15.12.1975

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Informatyki przy Warszawskich Zakładach Urządzeń Informatyki „Meramat", Warszawa, Polska (Jerzy Szalkiewicz, Edward Golędzinowski).
Przyrząd do osadzania i uwalniania,
zwłaszcza pakietów
Przyrząd według wynalazku służy jako dzielone
złącze dwurzędowe wielostykowe do łatwego i szybkiego bezpośredniego łączenia, mocowania i uwalniania szczególnie pakietów w urządzeniach elektronicznych zwłaszcza w technologicznych urządzeniach testujących.

Czasownik miliamperosekundowy według wynalazku posiada przetwornik częstotliwościowy (2) sterowany sygnałem napięciowym z rezystora (1), przez który
przepływa prąd anodowy-lampy rentgenowskiej. Przetwornik (2) połączony jest poprzez licznik (3) i układ
przełączający (4) z komparatorem (5), do którego dołączony jest układ zadający (8) oraz układ wykonawczy (6).
(2 zastrzeżenia)

IL WZORY UŻYTKOWE
DZIAŁA
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
A01d; A01D

W. 56057

04.08.1976

„AGROMET" Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, Polska (Eugeniusz Olearski, Stanfisław
Bugajski).
Taśma przenośnikowa zwłaszcza do żniwiarek
pokosowych i wiązałek
Taśma przenośnikowa zwłaszcza do żniwiarek pokosowych i wiązałek charakteryzuje się tym, że jest
wykonana z pasma tkaninowego (2) osadzonego między warstwami (2) z tworzyw termoplastycznych, przy
czym jest ona zaopatrzona w poprzecznie do jej osi
podłużnej zamocowane przez zgrzewanie listwy (1) z
tworzyw termoplastycznych.
(9 zastrzeżeń)

A01f; A01F

W. 56087

13.08.1976

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Eelektryfikacji Rolnictwa, Warszawa, Polska (Roman Fąfara, Tomasz Marszałek, Wiesław Paszkowski).

Stertnik zawiera przenośnik łańcuchowy umieszczony w ramie (1), do której zamocowana jest nieruchoma podłoga (2). Na przedniej krawędzi podłogi (2) zawieszona jest na zawiasach ruchoma podłoga (S). Do
bort (4) przenośnika i do nieruchomej podłogi (2) zamocowane są boczne osłony (5). Osłony (5) wraz z podłogą (2), (S) i dolną częścią koryta przenośnika tworzą kosz zasypowy.
(2 zastrzeżenia)
A01f; A01F
A2Sn; A23N

W. 56211

14.09.1976

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa, Polska (Piotr Grębski, Ryszard Pleskot).
Dozownik
Dozownik dwukomorowy, przeznaczony do równoczesnego porcjowania dwóch rodzajów pasz, na przykład bryMetowanych i sypkich na dwie komory (1) i
(S) zakończone wylotowymi przewodami (5), (8), na
których są przesuwnie osadzone zasuwy (7), (8). Pod
przewodami (5), (6) są umieszczone wstrząsowe rynny
(11), (12) wprawiane w ruch drgający mechanizmem
mimośrodowo-korbowym. Wielkości porcji paszy są
regulowane zasuwami (7), (8); są one zależne od stopnia rozwarcia szczeliny między dnem rynny, a dolną
krawędzią ściany zasuwy. Bezstopniowe unoszenie oraz
ustalanie w dowolnym położeniu zasuw (7, (8) pozwala na
bezstopniowe dozowanie pasz.
(1 zastrzeżenie)

Stertnik
Stertnik przeznaczony jest do transportu materiałów słomiastych i zielonek i przystosowany jest do
bezpośredniego odbioru tych materiałów z przyczep
samowyładowczych i wywrotek lub do nagarniania ich
przy pomocy spycharek czy ładowaczy czołowych.

A24f; A24F

W. 56043

02.08.1976

Waldemar Grudziński, Siemiatycze, Polska (Waldemar Grudainski).
Papierośnica z popielniczką,
szczególnie do pojazdów samochodowych
Papierośnica z popielniczką, szczególnie do pojazdów
samochodowych, składa się z dwóch pojemników (1)
i (2) posiadających jednolitą obudowę (4). Pojemnák
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(1) wyposażony jest na tylnej ściance w dwa magnesy
(5) i (6), natomiast pojemnik (2) w uchylną pokrywkę
(3).
(1 zastrzeżenie)

A43b; A43B

W. 56140

28.08.1976

Wałbrzyska Wytwórnia Sprzętu Sportowego „POLSPORT", Wałbrzych, Polska (Bolesław Zięba, Jan
Hara).
Podeszwa
Podeszwa do obu wda zwłaszcza sportowego wykonana metodą wulkanizacji z gumy, posiada spód protektorowy o specjalnym ukształtowaniu karbów (5) i (7)
i mająca na obv/odzie wystający okraj (10) zaopatrzony w ozdobny molet .(1!) na zewnętrznej stronie.
(2 zastrzeżenia)

A41d; A41D

W. 56136

26.08.1976

Centralne Laboratorium Technicznych Wyrobów
Włókienniczych, Łódź, Polska (Krystyna Dudek, Jadwiga Chmielewska, Franciszek Jargus, Maria Sokół).
Kurtka z kapeluszem
chroniąca przed płynnymi toksycznymi
środkami ochrony roślin
Kurtka z kapeluszem chroniąca przed płynnymi toksycznymi środkami ochrony roślin wykonana z tkaniny poliamidowej powlekanej dwustronnie polichlorkiem winylu lub jednostronnie żywicami poliuretanowymi z tkaniny bawełnianej lub wiskozowej powlekanej jednostronnie polichlorkiem winylu lub żywicami
poliuretanowymi, z folii wzmocnionej nośnikiem siatkowym z włókniny lub przędainy powlekanej, posiada wydłużony tył (2) w~ kształcie półkolistym a rękawy (3; posiadają szczeliny wentylacyjne (4), (5) przy
czym szczelina (4) wyposażona jest w elastyczny podtrzymywacz (6).
Kapelusz posiada obszerne, sięgające barków rondo
(10), zaś wewnątrz znajduje się ochraniacz karku (11).
(2 zastrzeżenia)

A43d; A43D

W. 56166

03.09.t976

Nowotarskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Podhale", Nowy Targ, Polska (Władysław Skalski, Andrzej Stryczek).
Urządzenie do wklejania międzypodszewek
do obawia
Urządzenie do wklejania międzypodszewek w obuwiu składa się ze siołu (1), na którym spoczywa ruchoma płyta (2), dolna połączona przegubowo z siłownikiem pneumatycznym sterowanym przekaźnikiem czasowym. Do stołu (1), za pomocą ramienia (8>

przymocowana jest nieruchomo płyta górna (i) wyposażona w grzejniki o regulowanej temperaturze, a jej
pwierzchnia robocza pokryta jest tworzywem sztucznym, o wysokiej odporności termicznej, najkorzystniej
teflonem.
(2 zastrzeżenia)
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A45c; A45C

W. 55424

01.04.1976

Lublinieckie Zakłady Metalowe „Lugamet", Lubliniec, Polska, (Andrzej Ostrowski, Zdzisław Knopik).
Uniwersalna rączka walizkowa
Przedmiotem wzoru użytkowego jest rączka przeznaczona do różnego asortymentu waliz i toreb podróżnych.
Rączka według wzoru użytkowego składająca się z
części chwytowej (1) połączonej z uszkami zaopatrzonymi w elementy mocujące rączkę z walizką stanowiącą pojemnik podróżniczo-tury styczny, charakteryzuje się tym, że część chwytowa (1) w kształcie zbliżonym do wrzeciona o przekroju owalnym zaopatrzona jest na końcach w oczka (2) w kształcie kropli o
przekroju poprzecznym w postaci koła, w których Osadzone są uszka (3), których górna część ma postać półkolistą a dolna część wyposażona jest w podkładka
(4) i stanowi elementy mocujące, przy czym powierzchnia części chwytowej (1) ma porowatą fakturę.
(1 zastrzeżenie)

A45c; A45C
A47b; A47B

W. 56159

A45d; A45D
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W. 55558

10.05.1976

Jan Dánská, Warszawa, Polska,
Zapinka do włosów
Zapinka do włosów, zawierająca element ozdobny
(2) o dowolnych kształtach i fakturze oraz z dowolnego tworzywa, jest zaopatrzona w metalowy wspornik
(1), zawierający na obu swych końcach odgięte strzemionka (3, 4), pomiędzy którymi jesl osadzony sprężysty element dociskowy (8), w kształcie łuku. W otworach (5) jednej pary strzemionek (3) są osadzone obrotowo występy sprężystego elementu dociskającego (7)
w kształcie łuku i zawierającego podłużne wycięcie,
w frtóre zagłębia się element dociskowy (8), natomiast
w otworach (5) drugiej pary strzemionek (4) Eą osadzone obrotowo występy zamka (11), współpracującego zatrzaskowo z języczkiem elementu (7), który pod
działaniem odgiętego występu sprężystego (16) elementu (8) zajmuje sprężyście dwa skrajne położenia.
(3 zastrzeżenia)

31.08.1976

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Erg", Pustków, Polska (Dydio Augustyn, Domin Andrzej).
Zestaw turystyczny ze stolikiem
Zestaw turystyczny ze stolikiem, wykonanym z tworzywa sztucznego, składa się z opakowania stanowiącego walizkę (1), która po rozłożeniu i wmontowaniu
w tulejki nóg (14), (15), (16) i (17) stanowi stoliki, czterech krzesełek (18), (19), (20) i (21), czterech talerzy
głębokich (22), (23), (24) i (25), czterech talerzy płytkich (26), (27), (28) i (29), pojemnika na talerze (30),
czterech kubków (31), (32), (33) i (34), czterech łyżek
(3Š), (36), (37) i (38), czterech widelców (39), (40), (41)
i <42), czterech noży stołowych (43), (44), (45) i (46), pojemnika na sztućce (47), tacy do krojenia (48), otwieracza do butelek (49), obrusa na stolik (50), noża do
konserw (51), pokrowca na walizkę (52), kieszeni (53),
termosu (54) oraz pojemnika na chleb (55).
(3 zastrzeżenia)

A45d; A45D

W. 56080

11.08.1976

Edmund Nosel, Gdynia, Polska (Edmund Nosel).
Szczotka do włosów
Szczotka do włosów, składająca się z korpusu z rękojeścią i kolczatki, osadzonej w tym korp<usie, charaktery zaije się tym, że cxçsc środkowa korpusu od
strony przedniej jest ukształtowana w postaci korytka
(1) z obrzeżami (3) i płaskim dnem zaopatrzonym od
strony wewnętrznej w żeberka wzmacniające (2), zaś
boki tego korpusu są ukształtowane w postaci pólcylirdrycznych rynienek (4), z zaczepami (5) po stronie
przedniej, natomiast po stronie tylnej plecy korytka
(1) są náeiznacznie wypukłe, a cylindryczne ścianki rynienek bocznych (4) są ukształtowane jednolicie, bądź
posiadają konstrukcję ażurową z otworami (12). Końce korytka (1) są zamknięte wystającymi zastawkami
językowymi - skośną (6) i prostą (7), pomiędzy które nałożona jest półcylindrycana nakładka wypukłością ku górze, na którą nasunięta jest kolczatka.
(1 zastrzeżenie)

A45d;

A45D

W. 56119

19.08.1976

Krystyna Radziwiłłowicz, Wrocław, Polska (Krystyna Radziwiłłowi cz).
Termolokówka
Termolokówka według wzoru użytkowego, przeinaczona do szybkiej ondulacji włosów, wykonana z polipropylenu, składa się z dwóch części zasadniczych: wa-
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teczka o kształcie połączonych wierzchołkami stoików
z. rzędami karbów i wewnętrznym akumulatorem ciepła wykonanym ze sproszkowanego metalu lekkiego
przesyconego parafiną oraz nakładki ażurowej, służącej do przytrzymywania nawiniętych na wałeczek
włosów. Zakumulowanie ciepła wymaganego do ondulacji włosów następuje przez podgrzanie wałeczków
w gorącej wodzie.
<5 zastrzeżeń)

A46b; A46B

W. 56092
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(5), które wchodzą w otwory usytuowane w rowku.
Element blokujący (2), który jednym bokiem grubszej części opiera się o szybę (4) zaś cieńszą przechodzi przez otwór usytuowany w rowku szafy ma dwa
otwory (6) o średnicy grubości pałąka kłódki (7) uniemożliwiającej wypchnięcie tego elementu blokującego
(1 (zastrzeżenie)
(2) z rowka szafy.

14.08.1976

Regionalny Związek Spółdzielni Inwalidów. Zakład
Usług Technicznych, Bydgoszcz, Polska (Józef Lewiński).
Pędzel malarski
Pędzel malarski według wzoru użytkowego, używany w robotach malarskich, zwłaszcza do farb olejnych, składający się z rękojeści, okucia i części pracującej, charakteryzuje się tym, że rękojeść (1) posiada
część mocującą (4), na obwodzie której wykonane są
wcięcia (5), przy czym dwa wykonane są na płaszczyznach wzajemnie równoległych, pozostałe zaś na
częściach kołowych usytuowanych w stosunku do siebie o kąt 90°. Część mocująca rękojeści mocowana
jest w okuciu przez wygnioty wykonane w okuciu.
(1 zastrzeżenie)

A47b; A47B

W. 56144

Akademia Modycana, Poznań, Poldka
Gzempiński).

28.08.1976

(Stanisław

Szafka szpitalna przyłóżkowa
Szafka szpitalna przyłóżkowa dhairakiteryziuje
się
tym, że posiada poziomą płyitę obrotową (2) zaopatrzoną na kratwęinilkaich w barierikę (3). Płyta osadzona jest na wierzchu szafki (1) za pomocą elementu
łączącego i obrotowego <4) składającego się z tuleja
przymocowanej do płyty i osadzonej obrotowo
na
sworzniu iprzymocowanym do wierzchu szaiM. Zastosowanie płyty obrotowej umożliwia choremu podjęcie
każdego przedmiotu postawionego na płaszczyźnie g&>
mej płyty obrotowej.
(1 zastrzeżenie)

AłTb; A47B
FiOb; F16B

W. 56127

Przedsiębiorstwo Geofizyki Górnictwa
Kraków, Polska (Seweryn Moskala).

21 08.1076
Naitowego,

A47b; A47B

W. 56193

14.09.1976

Urządzenie zabezpieczające szafy s prxeeuwnymi
dźwiczkami, zwłaszcza oszklone gabloty

Stanisław Kwiatkowaki, Radom, Polska (Stanisław
Kwiatlkowski).

Urządzenie zabezpieczające szafy z przesuwanymi
szybami, uniemożliwiające dostanie się do ich wnętrza przez osoby niepowołane, składa się z dwóch
elementów blokujących (1, 2) umieszczonych w rowkach dla szyb (3,4). Element blokujący (1) o grubości
równej szerokości rowka dla przesuwu szyby (8), który jednym bokiem opiera się o tą szybę ma kołeczki

Stolik pod telewizor
Stolik pod telewizor według wzoru składa się z
blatu <1), stojaka (2) i poziomych nóg (3). Blat (1)
utworzony jest z teleskopowo połączonych grubszych rur
(4) i cieńszych rur <5), na końcach których znajdują się
trwale zamocowane kątowniki (6), zakończone ścian-

karni (7), oraz poprzecznych łącznikowych rur (S), między
którymi znajduje się trwale zamocowany krążek (9)
o dwu średnicach, przy czym większa średnica jest
pmyspaiwana do łącznikowych rur (8), a
mniejsza
średnica umocowana jest obrotowo w rurowym stoja&u (2), natomiast stojak (2) dolną częścią zamocowany jest w pierścieniu (10) o średnicy większej od
stojaka (2), który wyposażony jest w otwory na poziomie nogi (3), wyposażane na końcach w krążki (14).
(1 zastrzeżenie)

A47c; A47C
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W. 5«1«7

Pojemnik stołowy do chłodzenia i utrzymywania
w stanie zimnym napojów w butelkach
Pojemnik według wzoru charakteryzuje się tym,
że jego wewnętrzny zbiornSc (1) w kształcie odwróconego stożka ściętego, zawiera krawędź (3) zakończoną odgiętym do wewnątrz pierścieniowym występem (6), a w jego wewnętrznej szczelinie jest osadzony kołnierz górnej tulei (7), do której jest przymocowany płaszcz zewnętrzny (8) o postaci stożka ściętego,
odwróconego w stosunku do stożka zbiornika (1) o
180° oraz zawierającego na swej czołowej powierzchni
dowolną faSoturę, zaś dolny jego brzeg jest osadzony
w dolnej tulei podstawy (9), zakrytej od dołu denkiem (10). Pomiędzy ściankami zbiornika wewnętrznego (1) oraz ściankami płaszcza zewnętrznego (8)
jest (utworzona termoizolacyjna warstwa powietrzna
(11). Ponadto pojemnik zawiera jako dodatkowe wyposażenie pokrywkę (14) ze współśrodkofwym otworem
(15), która jest nakładana na szyjfkę bute&i (2) dla
(2 zastrzeżeni«)
osłonięcia wnętrza zbiornika d).

03.09.1976

Lubuskie Fabryki Mebli, Świebodzin, Polska (Krzysztof Streb).
Składankowy zestaw wypoczynkowy
Składankowy zestaw wypoczynkowy do siedzenia i
leżenia, chairatfcteryziuje się tym, że składa się z co
najmniej jednego fotela jako segmentu podstawowego
dostosowanego do dowolnego zestawienia, który posiada proiilowo ukształtowany szkielet (4) siedzenia i oparcia z luźno ułożonymi poduchami siedziska (2) i oparcia (1), z których każda jest pikowana ozdobnymi pakami, wykonanymi z tapicerskich materiałów piankowych o zróżnicowanej twardości w poszczególnych
warstwach, przy czym wykonane podłokietniki (3) są
częścią ruchomą tapi cer orwsną, którą można dowolnie mocować śrubą z nakrętką motylkową w dowolnym układzie zestawu wypoczynkowego.
<3 zaistrzeżenia).

A47g; A47G

W. 56187

10.09.1876

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Erg", Piustków, Polska (Andrzej Stemulaik, Emilia Schmidt).
Taca 2 pokrywą
Taca z przykrywą o formacie 360X300, wykonana
z tworzyw termoplastycznych, składa się z tacy właściwej i przykrywy do tacy. Taca posiada na szerokości {z obydwu stron) odpowiednio uformowane
uchwyty do swobodnego przenoszenia produktów, ponadto na powierzchni tacy znajdują się ryfle zapobiegające przed przesuwaniem się produktów przenoszonych na tacy. Pokrywa do tacy ma taką wielkość, że
swobodnie przygrywa całą tacę (z wyjąiJkiem uchwytów do przenoszenia) opierając się swoim obrzeżem
na krawędzi tacy. W górnej części pokrywy znajduje
się uchwyt służący do swobodnego zdejmowania i zakïadania pokrywy. Taca i pokrywa stanowią jedną
całość.
(5 zastrzeżeń)

A47g; A47G

W. 56210

16.09.1976

Jerzy Tuszyński, Grodzisk Mazowiecki, Polska (Jerzy Tuszy ński).
A47g; A47G

W. 56046

03.08.1976

Zygmuant Chmdelewski, Stanisław Borowdik, Warszawa, Polska (Zygmunt Chmielewsiki, Stanisław BOr«wiik).

Brelok do kluczy
Brelok do kluczy posiada część dekoracyjną złożoną
z kuku ułożonych na sobie płytek (1) osadzonych na
ewożniu (2). Zapinka do kluczy (4) połączona jest ze
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swożniem (2) za pomocą łańcuszka (5). Płytki (1) breloka do kluczy wykonane są w "kształcie zblüonyni
do wycinka koła lub w postaci wydłużonego trapezu
foremnego, przy czym posiadają one w swej szerszej
części wtłoczenia (3) przeznaczone pod elementy dekoracyjne.
(1 zastrzeżenie)

A47h; A47H

W. 56005

(20.05.1975

Bielskie Zakłady Przemysłu Terenowego, Bdelsko-Biała, PoMca {Taidausz Wajda, Józef Figiel).
Składana- Hstwa ozdobna, zwłaszcza do ram
firankowych i zasłonowych
Skłdana listwa ozdobna, zwłaszcza do ram firankowyoh d zasłonowych, złożona z podobnych kształtem, iprzesuwnie wewnątrz siebie osadzonych segmentów (3, 4) ciemkośeieniriego kątownika, zawiera co najmniej jeden segment przedni (4) oraz co najmniej jeden segment tylny <3). Ramiona pionowe segmentów
(3, 4) mają brzegi (11) wygięte skośnie w dół, zaś ramiona pionowe mkszitałtowane w części środkowej w
formie szerokiego rowtka <9). Brzeg nieco dłuższego
ramiona pionowego segmentu przedniego (4) zagięty
jest wokół wysuniętej skośnie do przodu krawędzi
pionowego ramiona segmentu itylnego (3) i ukształtowany w formie prowadnicy rowkowej (12).
(1 zastrzeżenie)

Chwytak turystyczny
Cłiwytafk turystyczny do przenoszenia naczyń turystycznych składa 3ię z dwóch szczęk (li 2) o przekroju ceowym połączonych nitem (3), który stanowi
oś wychylenia szczęk. Końcówki ćhwytne (4 i 5)
szczęk dochodzą do siebie powodując zaciśnięcie na
krawędzi naczynia. Ramię (8) dolnej szczęki (2) chwytaka jest przewężone i zwinięte w kształt otwartego
prostokąta. Dolna szczęka (2) posiada przy końcówce
chwyitnej (4) wytłoczoną, w środku ukośnie ułożoną
ściankę. W środnikach obu szczęk (1. 2) przy nicie (3>
znajdują się przelotowe otwory. Ramię (7) górnej
szczęki <1) posiada wysuniętą i zagiętą
końcówkę
(1 zastrzeżenie)
środnika (10).

A61b; AG1B

W. 56065

06.08.1S76

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Marian Urbaniak).
Kaniula do doświadczalnych
przetok trawieńca
Kaniula do dosv/iadczalnych przötok trawieńca W
postaci tuilei zaikończonej tarczą charaikteryzuje się
tym, że na końcówce (1) nakręcony jest kołpak (3),
który w stożkowej części swego korpusu ma wgłębienie (4) dla mocowania w nim zamykającej tarczy
(5), a ponadto ikołpalk <4) zaopatrzony jest w trójkątne wycięcie (7), którego podstawę stanowi wycinek
górnej krawędzi wgłębienia (4). Grubość zamykającej tarczy (5) odpowiada ściśle wysokości wgłębienia
(4), a ich średnice są równe.
(2 zastrzeżenia)

A61b; A61B

W. 56068

06.08.1976

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Marian Urfoaniak).
Kaniula do doświadczalnych przetok żwacza
A47j; A47J

W. 56189

11.09.1976

Zakłady Sprzętu Sportowego „POIÄPORT", Bielsko-Biała, Polska (Aleksander Pieczika).

Kaniula do doświadczalnych przetok żwacza w postaci tulej zakończonej (tarczą charakteryzuje się tym,
że na ibulei (1) o częściowo nagwintowanej powierzchni
osadzony jest kołpak (3) z przelotowym otworem, w
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którego korpusie usytuowana jest nieprzelotowa szcze
lina dia umieszczenia w niej wymiennej przesłony (5),
zaś długość odcinka tulei (1) o gładkiej powierzchni
odpowiada wymiarowo mniej więcej łącznej gruboś
ci ścian iwacza, powłok brzusznych i skóry zwierzę
cia, a odcinek tulei (1) o powierzchni nagwintowanej
jest krótszy od osi wzdłużnej korpusu kołpaka (3).
(2 zastrzeżenia)

A61b; A61B
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W. 56472

A61b; A61B

W. 56076

09..08.1976

Akademia Medyczna, Wrocław, PaUsfca (Anatol Kustrzycki).
Przynąd do klamrowania mostka
Przyrząd według wzoru użytkowego izawiera korpus podłużny (1), w którym są rozmieszczone trzy prowadnice: dolna (2), górna (5) oraz poprzeczna (8). W
prowadnicy dolnej (2) jest prowadzona śxuba (9) zakończona suwakiem (10), prowadzonym w bocznych rowkach korpusu (1). Suwak (10) ma zaczep (11), łączony
z taśmą metalową (16), prowadzoną w prowadnicy
górnoj (5). W prowadnicy poprzecznej (8) jest osadzona
obrotowo nakrętka (12) z pokrętłem (13). Śruba (9)
wraz z suwakiem (10) i taśmą metalową (16) zaczepioną o zaczep (11) jest przemieszczana wzdłużnie bez
obrotu za pomocą nakrętki (12) obracanej pokrętłem
(13).
(4 zastrzeżenia)

0S.0S.1976

Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź, Polska (Ryszard Luba, Eugeniusz Kasperak, Stanisław Kaiiiińáki, Bronisław Kozłowsski).
Aparat do oceny y
podłużnego stopy
Aparta według wzoru użytkowego składa się z podstawy (1) wspartej o podłoża na tziterach nóżita<eh (2),
urządzenia (3) do oceny wysklepienia podłużnego stopy, lustra (4) oraz jarzeniowej lampy oświetlającej
(5). W podstawie (1) aparatu wycięty jest prostokąt
(6), w którym umieszczone są dwie szutlane płyty górna (7) i dolna (8). Pomiędzy .płytami (7) i ÍS) umieszczone jest ruchomo urządzenie (2) do o can y wysklepienia podłużnego stopy, kjtóre stanowi płytę metapleksową z przymocowanym do rsitj pantografom.
Pomiędzy 'krótszymi ramionami parctografu roi^piejte
są nylonowe żyłki,, wyznaczające pola odpowiadające
pięciu podstawowym typom wyeklepionia podłużnego
stopy. Na metąplalosowej ipłyeie wykreślone są dwie
proste: podłużna i poprzeczna. Pod podstawą (1) aparatu umieszczone jest pod kątem 45° GO podstawy (i)
lustro (4) z jarzeniową lampą oświetlającą
(3 zssłizeż-cma)

A61b; A61B

W. 56117

18.08.1976

Akademia Medyczna, Wrocław, Polska (Anatol Kusiirzyoki).
Stół na narzędzia do sali operacyjnej
Stół według wzoru użytkowego jest zestawiony z
ruchomych segmentów metalowych o zunifikowanej
konsitruikcjá i jednakowefl budowiie. Każdy ruchomy
segment ms. ruchomą podstawę (2), do której jest przykręcona płyta wierzchnia z zagięciem kątowym tworzącym ścianę tylną (15). Na ścianie tej są zawies/łone w dowolnych między sobą odległościach konsoilki (lo), utrzymujące sterylne nakrycie stołu.
Ściany tylne (15) i boczne (18) stanowią osłonę naizędzi od strony zevvnetranej stołu. Podstawa (2) jest
zbudowana z elementów rurowych (3), wykonanych w
kształcie odwróconej utery U. Elementy te są
połączone elementami prętowymi (4) i (5) oraz ramą
prostokątną (7). W końcówkach (8) elementów rurowych (3) są osadzone kółka jezdne (10). Zależnie od
wielkości operacji stół jest zestawiony w kształcie
wydłużonego prostokąta, litery L# albo w postaci podkowy.
(3 zastrzeżenlia)

A61b; A61B
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W. 56142

Akademia Medyczna, Poznań, Polska
Stemplewski, Lechosław SteroplewskS).

28.08.1979
(Krzysztof

Statyw do kroplówek

Statyw do kroplówek; osadzany i zamocowany na
ramie łóżka szpitalnego, według wzoru użytkowego
posiada wykonaną z rury część dolną (1) słupa,
która na swoim dolnym końcu ma trwale osadzony
fcabłąk (2) ze śrubą dociskową (3) do mocowania na
ramie materaca łóżka szpitalnego. Od strony górnej
część dolne (1) słupa posiada wstawioną do wnętrza
przesuwną część (6) pionową z wieszakiem (7), która
zamocowajia jest na potrzebnej wysokości przez dokręcenie śruby dociskowej (8). Statyw wyposażony jest
w dwa wymienne wieszaki (7) o dwóch oraz o czterech ramionach wysięgowych (18), z ukształtowaną
końcową ich częścią. Każdy wieszak (7) pos&ada prostopadły swaraeń (9) do wstawienia w pionowy otwór
na górnym końcu przesuwnej części (6) słupa. Na
górnym końcu śruby dociskowej (3) kabiąka (2) 5est
osadzona stopka dociskowa (5), poprzea którą, przy
pomocy kabłąka (2), śruba (3) dociska do ramy materacowej i mocuje statyw do łóżka szpitalnego.
(3 zastrzeżenia)

A61b;

A41B

W. M146

Akademia M©dyazn<af Poznań,
Nischk, Jan Kołakowski).

28.03.1976
Boiska

(Hartmut

Suszarka do rur karbowanych i worków
oddechowych
Suszarka do rur i worków oddechowych aparatury
do znieczulania pacjentów, zaopatrzona w wentylator i grzejmik oporowy dla (powietrza, charakteryzuje
się tym, że na korpusie U), iktóry ma postać prostopadłościamu z domym wystającym wypustem, osadzone są itrzy nurka nawiewające
(2) dla worków oddechowych, a na spodzie korpusu dziewięć nasadek (3) dla rur karbowanych. W górmeij
części bocznej ściany umieszczony jest miernik czasowy, maatawczy (4), wskaźnik (5) załączenia oraz wyłącznik, a bezpośrednio nad rurkami nawiewającymi
trzy wáeszaíki (6) dla podwieszajnia worków oddechowych (7).
(1 zastrzeżenie)

A61b; A61B

W. 56145

23.08.1976

Akademia Medyczna, Poznań, Polska (Stefan Dombek.)
Przystawka kontrolno-pomiarowa do respiratora
Przystawka kontrolno-alarmowa, służąca do uruchamiania sygnału akustycznego, charakteryzujące się
tym, że na przedniej płycie prostokątnej skrzyni ma
rozmieszczone w jednej linii pionowej lampkę kontrolną (4), w środku przycisk kontrolny (5), a pod nim
włącznik sieciowy (6). Na tylnej płycie, od góry, umieszczone jest gniazdo bezpiecznika (7), a pod nim wprowadzenie przewodu elektrycznego z wtyczką sieciową
(8). Pod wierzchnią osłoną przystawki umieszczony jest
zasilacz oraz głośnik alarmowy, zaé płyta lewego
boku przystawki jest perforowana.
Cl zastrzeżenie)

A61b; A61B

W. 66243

28.08.1976

Akademia Medyczna, Poznań, Polska (Stefan Dombek).
Zasilacz do elektrokardioskopu
Przedmiotem wzoru użytkowego jest zasilacz do
elektrokardiosikopu, zwłaszcza przenośnego, charakteryzujący się tym, że posiada postać prostopadłościanu,
na którego przedniej ściance, w środku umieszczone
jest pokrętło regulacja czułości sygnalizacji akustycznej (7), a na bocznej ściance ustawione są w jednej poziomej linii dwa klawisze włącznika sieciowego (8) i
włącznika sygnalizacji akustycznej (9). Na tylnej ściamce znajduje się wyprowadzenie elektrycznego przewodu
(5) łączącego zasilacz (3) z kaxdiomonitorem (1), a na
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wierzchniej ściance umieszczony jest wskaźnik załączenia sieci (6) oraz w jej środku, równolegle do krawędzi
boków, przytwierdzony jest wspornik (4), łączący zasilacz z kardiomonitoirem w ten sposób, że nadaje monitorowi pozycję ukośną ze wzniesionym ekranem lampy oscyloskopowej (2).
(1 zastrzeżenie)

A61c; A61C

W. 55961

83

cowym o zębach sikośmych (6). Przesów kolumáanki
uruchamia się przez obrót kółek moletowanych (7).
W kolumience (4) umieszczone jest pionowe ramię
paralelometru (8), zawieszone na sprężynie powrotnej
(9). Wewnątrz pionowego ramienia paralelomeUu (8>
umieszczony jest zacisk (10) regulowany moletowaiiyrn
pokrętłem (11), umieszczonym na górnej powierzchni
kolumienki (4). Ruchomy stolik (12) ma wbudowany
w podstawę (13) magnes (14).
Stolik (12) posiada okrągły blat (15), połączony z
podstawą <13) przegubowo. W blacie stolika (15) znaddują się otwory, w które dowolnie przekłada się zaczepy (18) mocujące modele.
(7 zastrzeżeń)

16.07.1976

Henryk Pawłowski, Koźmin, Polaka (Henryk PawłowsktL)
-

Artykulator

Artykulatoor, znajdujący zastosowanie w technice
dentystycznej, według wzoru użytkowego składający
säe z ramion górnego (1) i dolnego (5), panewki ślizgowej (2), słupka (4) i sworznia (6), charakteryzuje się
tym, że ramię górne (1) ma postać równi pochyłej (3),
osadzonej przesuwni« na sworzniu (6) i słupku (4).
(1 zastrzeżenie)
A61f; A61F

W. 56082

11.08.107«

Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych
„Faszer", Tarnowskie Góry, Polska (Kryspin Stçpniewski, Józef Paliga, Rudolf Fica, Stanisława Leśniak-Koáeja, Czesław Ludwik).
Filtropochłaniacz do ochrony dróg oddechowych
Filtropochłaniacz według wzoru użytkowego posiada
rozbieralną obudowę, we wnętrzu której znajduje się
wkład pochłaniający (3), filtr przeciwpyłowy (4) oraz
filtr przeciwpyłowy wstępny (10). Obudowa składa się
z korpusu (1), posiadającego gwintowaną szyjkę (7>
i żebra (8), oraz z wkrętki (2) wyposażonej w skrzydełka (9) i otwory (11).
(3 zastraeżema)

A61c;

A61C

W

56125

21.08.1976

Jerzy Ghudziaśzek, Przasnysz, Polska (Jerzy Chudzi aszek).
Przyrząd stomatologiczny zwany paraielometrem
Przyrząd stomatologiczny, przeznaczony do planowania i przygotowania protez ruchomych częściowych
względnie całkowitych oraz protez stałych, składa się
z podstawy (1) i połączonej z nią przegubem zawiasowym, samohamownym (2) kolumny pionowej (3),
kolumna wychylająca się aia środek podstawy, zakończona jest kolumienką jpionową (4), przesuwną za
pomocą zębatki (5), napędzanej kółkiem zębatym wal-
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A61j; A61J

W. 56151

31.08.1976

Spółdzielnia Inwalidów „Zorza", Warszawa, Polska
(Marek Sakowski, Jerzy Mkhaiłowski, Mieczysław
Sapierzyński, Hanna Wilman-Drabczyk).

Nr 13 (93) 1977

filowany kołnderz (4), który skręcany nałożoną na niego .nakrętką (b), stanowi szczelne zamknięcie pojemnika
(1). Górny otwór nasadki (2) jest usytuowany centrycznie w stosunku do łyżecztai (3).
(1 zastrzeżenie)

Butelka x łyżeczką dla niemowląt
Butelkę dla niemowląt według wzoru użytkowego
stanowi pojemnik (1) wyposażony w lejkowatą nasadkę

A63b; A63B

W. 56175

07.09.1976

Śląska Spółdzielnia Pracy „Projekit", Gliwice, Polska (Walter Haiduk).
Drążek gimnastyczny
Drążek gimnastyczny, stanowiący rozporę mocowaną
pomiędzy ościeżnicami drzwiowymi, składa się z rury
(1) metalowej, izaopatrzoneij na końcach w tuleje (2>
oraz z dwóch krążków (4), mających na powierzchni
czołowej itarc/e (6) ochronne z elastycznego tworzywa sztucznego. Elementami włączącymi rurę (1) z krążkami (4) są śruby (S) osadzone w gniaadach (8) i tulejach (2), zabezpieczone przed obrotem nakrętkami (11)
regulacyjnymi i nakrętkami (12) kontrolującymi.
(1 zastrzeżenie)

(2), stanowiącą monolit z łyżeczką (3) <o odpowiedniej
wielkości i odpowiednio ukształtowaną. Nasadka (2) od
strony górnej krawędzi pojemnika (1) ma wypro-
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B01d; B01D

W. 56097

14.08.1976

Huta Batory, Chorzów, Polska (Wilhelm Grochla).
Filtr do oczyszczania tlenu sieciowego
Wzór użytkowy dotyczy filtru do zabudowy w
sdeci rozprowadzającej tlen na stanowiska pracy wyposażone w urządzenia zasilane tlenem z tlenowni zakładowych.
Filtr składą się z korpusu (1), w którym wytoczona
jest komora filtracyjna (2) a wkład filtrujący <5)
uszczelniany jest na dotartych stożkowych siedzeniach
(3, 4) i dociskany nakrętką pokrywy (14).
(2 zastrzeżenia.)
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02.09.1976

B05b; B95B
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W. 56164

02.09.1976

Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa „Biparostal",
Kraków, Polska (Zygmunt Sąsiadek).

Tomasz Stefańskd, Chorzów, Polska, Hafal Stefanski,
Chorzów, Pokka <Tomasz Stefański, Rafał Stefański).

Dysza zbieźno-rozbieżna

Dysza rozpylająca

Dysza zbieżno-rozbieżna do wytrącania z gazów zanieczyszczeń stałych składających się z dwóch członów
tworzących wspólną zwężkę, charakteryzuje się tysn,
ie górny człon (1) jest rozwarty ku wlotowi, a człon
(2) poniżej zwężki (3) rozwarty jest w stronę wylotu
i składa się segmentów (4), (5), (6), przy czym każdy segment posiada inne nachylenie tworzących, zwię(1 zastrzeżenie)
kszające się w stronne wylotu.

Dysza rozpylająca posiada w otworze wylotowym
korpus (1) wkładkę (2) wykonaną z materiału odpornego
na działanie żrące lub ścierne przy czym kształt i
wymiary wewnętrzne wkładki (2) odpowiadają kształt
towi i wymiarom otworu wlotowego.
Zastosowanie wkładki oraz możliwość jej wymiany
przedłużają znacznie żywotność dysz. (3 zastrzeżenia)

B21c; B21C
B3Cb; B30B

W. 56094

14.08.1976

Warszawskie Zakłady Telewizyjne, Warszawa, Polska (Edward Berliński, Kazimierz Chorąży).
Urządzenie mocujące stemple w prasach
do wyciskania przedmiotów
B04c; B04C

W. 5619T

13.09.1976

Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania Postępu Technicznego i Organizacyjnego „POSTEOR" we
Wrocławiu, Wrocław, Polska {Stanisław Kruczek, Bolesław Koronkiewicz, Janusz Niech wiej, Stefan Kosadziński, Jerzy Sauba).

Urządzenie mocujące stemple w prasach do wyciskania przedmiotów metalowych zbudowane w kształcie
walca, który ma z jednej strony kołnierz oraz stemple
wyciskające chainakteiryziuje się tym, że część walcowa urządzania o mniejszej średnicy ma nieprzelotowe wybranie <2) zbliżone w kształcie do litery „U" o

Odpylacz cyklonowy
Odpylaicz cyklonowy przeznaczony do oddzielania
cząstek stałych gazów zbudowany z części wlotoweij
(1), części cylindrycznej (2), części stożkowej (3), wyposażony jest w żebra ochronne (5), (6) w ilości co najmniej 12 wykonane z płaskowników. Żebra przymocowane są do wewnętrznych powierzchni części wlotowej, cylindrycznej i stożkowej wzdłuż ich tworzących.
Niskie żebra (5) przymocowane do części wlotowej
mają wysokość nie większą niż 0,005 średnicy wewnętrznej części cylindrycznej (2), natomiast żebra
wysokie (6) przymocowanie w częściach cylindrycznej
i stożkowej mają wysokość nie większą niż 0,025 średnicy wewnętrzneu części cylindrycznej.
(2 zastrzeżenia)

lewej ściance (2) nachylonej pod kątem rozwartym tai
górze i połączonej od góry z płytą mocującą (4) zaopatrzoną w śruby dociskowe (14, 15) oraz ma klin do
przemieszczania układu stempli wyciskających w kieruniku zgodnym z oaią (x). Sraby dociskowe (14) i
wkładka uzupełniająca (5) umożliwiają przemieszczenie
układu stempli do wkładki uzupełniającej (7) w kierunku zgodnym z osią (y). Płyta mocująca (4) zaopatrzona
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Jest w otwory zawierające szpilki które zabezpieczają stemple przed wysunięciem. W dolnej części walcowej znajduje się śruba luzująca układ klina (ft).
Płyta czołowa stanowi ogramaczenie przesuwu klina (8)
t wkładek uzupełniających (5, 6, 7) w kierunku zgod(1 zastrzeżenie)
nym z osią Z.

B21k; B21K

W. 56095

14.08.1976

Warszawskie Zakłady Telewizyjne, Warszawa, Polaka (Edward Berliński, Kazimierz Chorąży)
Urządzenie do zdzierania części wyciskanych
Urządzenie do zdzierania czę§ci wyciskanych na
zimno na prasach ma płytę mocującą (1) zawierającą od strony czołowej prostokątne wgłębienie, w którym usytuowane są przesuwnie dwie płytki (2) o
kształcie zbliżonym do litery „T". PłytM te mają sprężyny śrubowe (3) zaś na krawędziach bocznych zawierają wymienne nakładki (6) zdzierające w postaci
kątownika. Ponadto we wgłębieniu płyty mocuj ąceij
(1) umieszczane są kątowniki (5), które mają śruby regulacyjne (4), przeznaczone do przemieszczania w Meruňku poziomym, płytki (2) z wymiennymi nakładkami
(8).
(2 .zastrzeżenia)

B23d; B23D

W. 56150

30.08.1976

Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Maszyn Elefctryozmych „DOLMEL" im. Feliksa Dizierżyńslaiego, Wrocław, Polska (Mieczysław Mićków, Zygmunt Woźniak).
Urządzenie do podawania taśm na nożyce
Urządzene do podawania taśm na nożyce stanowi
stół (1) zaopatrzony w dwie prowadnice (2) z umieszczonymi na nich suwakami, które połączone odpowiednio płytami tworzą: most stały (3) zaopatrzony
w zabezpieczające listwy prowadzące (5). oraz przesuwający się swobodnie po prowadnicach most ruchomy
(4), którego element zaciskający stanowi oporowa płytica
dociskowa i zaoisk skrętny.

B23b; B23B

W. 55542

04.05.1976

Kombinat Maszyn Zbożowo-Paszowych „Spomasz"
w Bydgoszczy Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu
Spożywczego „Spomasz", Żnin, Polska (Bolesław Nawrocki, Krzysztof Wernerowiski, Stanisław Woźny).
Uchwyt z mocowaniem mechanicznym do mocowania
detali niesztywnych
Uchwyt według wzoru użytkowego składa się z korpusu (1) trzech dźwigni mocujących (9) wraz z wahUwymi dociskami (10), cylindra podporowego (2), popycłiacza (5), przegubów (6 i 8)) tarczy wahliwej (7),
sprężymy (12) d [podkładki (11) umieszczonej na tarczy
wahliwej (7) i wkładce (13), osłony (14), prowadnika (S)
zamocowanego do korpusu (1) czterema śrubami (17),
wkrętów oporowych (15) i podkładki (19), kołka oporowego (4), śrub (17), kołków (20) i sworzni (16) do mocowania uchwytu do tarczy zabierakowej wrzeciona.
(1 zastrzeżenie)

Napęd urządzenia, wpro wadzą jacy ruchomy most (4)
w ruch posuwisto-zwrotny po prowadnicach stołu stanowi motored-uktOT, na którego pionowym wale osadzony jest mimośród płaski (9) o regulowanej długości ramienia i cięgno (11), zamocowcine jednym końcem w wycięcau wydłużonego ramienia mimoârodu a
zakończone przegubem kulistym i zaciskiem skrętnym
osadzonym na sworzniu zamocowanym końcami w
zaczepie mostu ruchomego (4). Pozwala to na przesuwanie mostu (4) w obu kierunkach, z tym że podczas ruchu roboczego zacisk skrętny, unosząc się ku
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górze dociska, leżącą na płycie <7) stołu, taśmę do
oporowej płytki dociskowej przesuwa taśmą wraz z
mostem w kierunku, współpracujących z urządzeniem
nożyc.
Urządzenie podaje taśmą na nożyce cykliczne powtarzającymi 6ię skokami, których długość odpowiadająca
żądanej długości ciętych odcinków taśmy ustalana
Jest (regulacją wysiągu ramienia mimośrodu (9).
(3 zastrzeżenia)
16.08.1976

W. 56098

Państwowe Zakłady Teletransmisyjne, Warszawa,
Polska (Jan Boliński, Andrzej Kluczek).
Zespół gniezdnikowo-lutowniczy
Zespół gniezdnikowo-lutowniczy według wynalazku
do pomiarów i kontroli łączy teletransmisyjnych, charakteryzuje słą tym, że ma wymienne segmenty wy posażone w końcówki lutownicze (2), których ilość
zależna jest od przeznaczenia segmentu. Końcówki
zamocowane w oprawce (3) są wlutowane do płytek
drukowanych (1), na których znajdują się elementy
układów blokady i kontroli zajętości łączy lub przejścia pomiędzy końcówkami <2) i gniazdami przejściowymi (4) znajdującymi się w danym segmencie. Gniazda przejściowe mogą być zastąpione oprawką (6) umożliwiającą mocowanie elektroluminescencyjnych (5)
w przypadku wykorzystania segmentu do blokady i
kontroli zajętości. Gniazda przejściowe (4) umożliwiającą dostęp do dowolnego łącza przechodzącego przez
zespół w przypadku koniecznośi pomiaru łączy oraz
pozwalają na wyrównanie poziomów poszczególnych
kanałów iprzes włączenie tłumików wyrównawczych.
Gniazda przejściowe (4) oraz diody elektroluminescencyjne (5) umieszczone są na czele zespołu, gdzie
znajduje się również przechylny szyldzik.
(2 zastrzeżenia)

/

B23p; B23P

W. 50031

B24b; B24B

W. 56182

08.09.1970

Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w
Poznaniu - Zakłady Mięsne, Gniezno, Polska (Florian Sobański).
Przyrząd do ostrzenia noży do wilków
Przyrząd do ostrzenia noży według wzoru przeznaczony jest do ostrzenia noży zespołu tnącego maszyn
stosowanych w przemyśle do rozdrabniania surowca,
zwanych wilkami.
Przyrząd wykonany ze stali przystosowany jest do
mocowania na szlifierce podstawą (1), do której przytwierdzona jest płyta przednia (2) i płyta tylna (3),
pomiędzy którymi osadzona jest obrotowo część (4)
przyrządu z suwakiem (5). Na suwaku (5) osadzony
jest obrotowy trzpień (8) przeznaczony do mocowania

11.08.1975

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Rud, Bytom, Polska (Karol Klinke, Stefan Bacik).
-

Przyrząd .do obróbki gładkościowej na drodze
zgniotu powierzchniowego

Przyrząd do obróbki gładkościowej na drodze zgniotu powierzchniowego obrabianego materiału toczącą
się po nim kulką, ma oprawkę (1) zakończoną z jednej stromy gnáazdem (2) w kształcie zbliżonym do litery
„U". W ramionach tego gniazda jest zabudowany sworzeń (3) z osadzonym na nim łożyskiem (5). Łożysko
(5) podpiera kulkę (6) zabezpieczoną przed wypadnięciem z gniazda (2) za pomocą czołowej nakładki f/l.
(1 zastrzeżenie)

noża, przy czym kołnierz u nasady trzpienia (8) ma
cztery wycięcia, w które wsuwany jest zatrzask (9) umieszczony we wgłębieniu suwaka (5), co pozwala na
unieruchomienie trzpienia (8) w żądanym położeniu.
Wymagany kąt natarcia ostrza uzyskuje się przez ustawienie części obrotowej (4) pod odpowiednim kątem zgodnie z podziałką na tarczy (12), a ruch suwaka (5) następuje za pomocą dźwigni (10).
(1 zastrzeżenie)
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B24d; B24D

W. 56061

06.08.197S

Spółdzielnia Pracy Szewsko-Galanteryjna „Jedność",
Świdnica, Polska (Jerzy Jordan).
Tarcza szlifierska do czyszczarek obuwia.
Tarcza szlifierska do czyszczarek obuwia ma dwudzielny pierścień (1) wykcnany z tworzywa szŁucznego, którego półpierścienie połączone są ze sobą za
pomocą sworznia (2) i przez otwór pierścienia (1) przechodzi umieszczona centrycznie tuleja <3) zakończona
kołnierzem (4). Na tuleję (3) wkręca się radełkowany
od zewnątrz metalowy pierścień (8) zakończony powierznią stożkową.
(1 zastrzeżenie)

B25d; B25D

W. 56181

08.09.1976

Częstochowskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego
„Stradom", Częstochowa, Polska (Raimund Skorupski,
Henryk Bieleolci, Kazimierz Kasecki).
Przyrząd do wyjmowania i zakładania zaworów
w silnikach samochodowych rónozaworowych
Przyrząd do wyjmowania i zakładania zaworów w
silnikach samochodowych górnozaworowych zawiera
korpus (1), który w dolnej części ma prz,yspawsną
stopkę (2), a w górnej obsadę (S). W górnej części
obsady (S) jest zamocowany obrotowo mimcśrćd (4).
W obsadzie (3) jest osadzony suwliwie wyuychacz (5):
do którego wkręcona j«st śruba wyciskowa (6).
(1 zastrzeżenie)

10.08.1976

Stocznia Północna im. Bohaterów Westerplatte,
Gdańsk, Polska (Michał Wołodźko, Henryk Budziszewski).
Głowica do młotka pneumatycznego
Głowica według wzoru użytkowego do młotka pneumatycznego typu MS8 i MS10, stosowana do czyszczenia rdzy, zgorzelin i spoin charakteryzuje się tym, że
jest zbudowana z obudowy (1), trzpienia (2ł, tulei osadczej (3), sprężyny (4), tulei kontrującej (5), igiełek
(6) oraz dwóch uch (7), śruby zaciskowej (8) do zaciskowego łączenia obudowy (1) z obudową siłownika (9)
i éruby (10) mocującej tuleję kontrującą (5) do obudowy (1).
(1 zastrzeżenie)

B26f; B26F
B25b; B25B

W. 56077

W. 56060

06.08.1976

Gdyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego, Gdynia, Polska (Czesław Wróblewski).
Urządzenie do wykrawania otworów,
zwłaszcza w płytkach ceramicznych szkliwionych
Urządzenie według wynalazku składa się z korpusu
(1), podstawy (2) oraz z głowicy o postaci cylindrycznej prowadnicy (4), w której jest osadzone suwliwie
wrzeciono (5) z nożem, wykrawającym (7), dwiema
kostkami dociskowymi (8) oraz ręczną korbą (9) do
obracania. Na korpusie (1) jest osadzona dźwignia (10)
z ogranicznikiem (11) określającym najniższe położenie
ostrza noża wykrawającego (7), która współpracuje ze
sprężyną (15) przy przemieszczaniu wrzeciona (5) z
nożem wykrawającym (7).
(3 zastrzeżenia).

B29d; B29D

W. 56086

12.08.1976

Krakowskie Zakłady Sodowe, Kraków, Polska (Jan
Wrona, Eugeniusz Satora).
Urządzenie do odkurczania folii termokurczliwej
Urządzenie do odkurczania folii termokurczliwej na
ładunku spal ety zowanym składa się z komory grzewczej (1), dwóch wentylatorów osiowych wyciągowych
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(2) z silnikami kołnierzowymi umieszczonych symetrycznie w górnej części komory grzewczej (1), wentylatora osiowego wyciągowego (3) z silnikiem kołnierzowym, palnika gazowego (4) umieszczonego na zewnątrz komory grzewczej (1), komory spalania (5) połączonej z komorą grzewczą (1). Komora grzewcza (1)
zaopatrzona jest w dwa termometry termoelektryczne (6) oraz sygnalizator (7).
(1 zastrzeżenie).

B42f; B42F

W. 5607S

09.08.1976

Spółdzielnia Pracy Poligraficzno-Papiernicza „Intropol", Koszalin, Polska (Alfred Missok).
B41b; B41B

W. 55338

15.03.1976

Polskie Towarzystwo Turysty czno-Krajoznawcze,
Zakład Produkcyjny „FOTO-PAM", Jasło, Polska (Tadeusz Czachowski).
Oprawa dla ilustracji i druków
Oprawa według wynalazku posiada zastosowanie w
zabezpieczeniu ilustracji i druków. Oprawa posiada
osłonę tylną (3) stanowiącą jedną całość z ramką (4).
Osłona (3) ma wgłębienie (6) na ilustrację (1). Ramka (4) i ilustracja (1) mają przeźroczystą osłonę (2)
O grubości mniejszej od grubości ilustracji (1), trwale
połączoną z nimi. Ramka (4) ma otwory (5) pozwalające na mocowanie oprawy.
(1 zastrzeżenie)

B41J; B41J

W. 56180

08.09.1976

Kopalnia Węgla Kamiennego „Pokój", Ruda Śląska,
Polska (Antoni Nimpsch, Helena Belkowska).
Urządzenie do zabezpieczania biurowych maszyn
do pisania
Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie zabezpieczające biurowe maszyny do pisania przed używaniem ich przez osoby niepowołane.
Urządzenie stanowi obejma złożona z dwóch części
<1) i (2) połączonych ze sobą zawiasą (3). Obejma jest
tak ukształtowana, że obejmuje korpus prowadnicy
wózka maszyny do pisania i gałkę ogumionego wałka.
Końce części (1) i (2) są wygięte poziomo i zaopatrzone w otwór dla założenia kłódki. (1 zastrzeżenie)

Zamek do segregatora
Zamek do segregatora składa sią, z podstawy (1) oraz uformowanych w dwudzielne pierścienie nawlekaczy (6). Podstawa (1) zamka posiada kształt dwuspadowej konstrukcji dachowej (2) przechodzącej z obu stron
uskokiem w płaszczyzny mocujące (3). Płaszczyzny te
zawierają co najmniej dwa otwory (4) służące do mocowania zamka do okładek segregatora. Od wewnątrz
podstawy (1) znajdują się przelotowe gniazda (5), w
których umieszczone są metalowe dwudzielne nawiekacze (6).
Podstawa zanika wykonana jest najkorzystniej z
twardego tworzywa sztucznego.
(1 zastrzeżenie)

B43k; B43K

W. 56088

13.08.1976

Częstochowskie Zakłady Materiałów Biurowych,
Częstochowa, Polska (Wiktor Gładysz, Eugeniusz Kołudzki, Eugeniusz Helm, Kazimierz Cieślak, Henryk
Pawliczak).
Długopis
Długopis wg wzoru zawiera mechanizm z przyciskiem (1) usytuowany w górnej części (5) długopisu,
do której zamocowany jest na stałe klips (4).
Zewnętrzne powierzchnie części górnej (5) i wkręta
(2) posiadają drobne wzdłużne spłaszczenia natomiast
na stożkowej części dolnej (6) znajdują się większe
spłaszczenia (7).
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Wystająca okuwka cylindryczno-stoikoira (8) jest
suwliwie wsunięta do części dolnej (6), która z częścią
górną (5) połączona jest za pomocą gwintu.
(2 zastrzeżenia)

B60s, B60S
B61k; B61K

W. 5618«

09.09.1976

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego im. Powstańców Wielkopolskich, Ostrów Wlkp., Polska (Zygmunt Płończak, Roman Marczewski).
Urządzeni« do czyszczenia
bocznych powierzchni obręczy lub wieńców kół
zestawów kołowych wagonowych

BSOp; BMP

W. 56176

07.0S.197d

Biuro Konstrukcji, Technologii i Modernizacji „Planprojekt", Spółdzielnia Pracy, Gdańsk, Polska (Henryk
Tessar).
Samochód do przewozu osób konwojowanych

Urządzenie do czyszczenia bocznych powierzchni obręczy lub wieńców kół zestawów kołowych wagonowych charakteryzuje się tym, że składa się z czterech
oddzielnych zespołów każdy ze stalowymi nożami (1)
o długości ostrza 1 ^ 277d (gdzie d ■= średnicy koła
zestawu kołowego) zakończonego prowadnicami (2),
umieszczonymi w kolejowym torze z obydwóch stron
każdej szyny (3) zaś stalowe noże (1) do usuwania
brudu i farby z bocznych powierzchni obręczy lub
wieńców kół (4) i prowadnice (2) do łagodnego wprowadzania między noże (1) przejeżdżających po szy-

Samochód według wzoru charakteryzuje się tym, że
wnętrze nadwozia podzielone jest ścianami poprzecznymi (3, 4) na trzy części. W przedniej części są trzy
kabiny (5, 6, 7), następna stanowi korytarz, tylna podzielona jest wzdłużną ścianą działową (11) na pół,
obie połowy wyposażone są przynajmniej w jeden
rząd siedzisk (12).
(2 zastrzeżenia)

B6tp; B60P

W. 56186

13.09.1976

Biuro Konstrukcji, Technologii i Modernizacji „Planprojekt" - Spółdzielnia Pracy, Gdańsk, Polska (Henryk Tessar).
Pojazd do przewozu palet
Pojazd posiada nadwozie, którego ściana przednia
(2) i tylna (3) połączone są dachem (1) oraz nieco niżej
usytuowaną osią (4), na której osadzona jest obrotowo, połączona z nią sprężyną śrubową, tuleja z zamocowaną do niej zasłoną (7). Pojazd ten przeznaczony
jest do przewozu ładunków zabezpieczonych przed
wpływami atmosferycznymi.
(3 zastrzeżenia)

nach (3) zestawów kołowych, osadzone są na odchylným wspornniku (5) połączonym przegubami ifi) z podstawą (7), przy czym wspornik (5) wraz z nożami (1>
i prowadnicami (2) jest dociskany do obręczy koła (4)
sprężynami (8), których maksymalną regulację docisku ustala regulator śrubowy (9).
(1 zastrzeżenie)
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B60t; B60T

W. 5615«

31.08.1976

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków/, Polska (Bolesław Kowalski).
Przyrząd do odpowietrzani»
uktadu hydraulicznego pojazdu mechanicznego
Przyrząd do odpowietrzania układu hydraulicznego
pojazdu mechanicznego stanowi przeźroczyste naczynie (1), połączone od dołu z rurką elastyczną (4), służącą do osadzania jej wolnego końca na zaworze
odpowietrzającym (5). Naczynie (1) jest wyposażone w
uchwyt (2), służący do zawieszania naczynia (1), powyżej zaworu odpowietrzającego (S), w miejscu zapewniającym spad rurki (4) na całej jej długości oraz
widoczność naczynia (1) przez osobę odpowietrzającą
układ, w czasie odpowietrzania.
(1 zastrzeżenie)

B80t; B60T
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B61t>; B61B

W. 56048

02.08.1976

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Maszyn Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Czesław
Dembiński, Andrzej Ćwieczek, Krzysztof Janik).
Układ blokady zawiesia wózka kontenerowe««
górniczej kolejki podwieszonej
Układ blokady według wzoru zawiesda wózka kontenerowego górniczej kolejki podwieszonej ma zawlesie (4) osadzone obrotowo na pierścieniowym czopie
(2) mocowanym do czołowej powierzchni kontenera
wapółśrodkowo do czopa (1). Pierścieniowy czop (2)
ma przelotowy otwór (3) wzdłuż pionowej osi przebiegającej przez czop (1), a gniazdo zawiesia (4) ma
karb (7) wzdłuż osi. W otworze (3) osadzony jest
trzpień (10). Na czopie (1) osadzona jest krzywka (8).
Przez obrót dźwignią (9) krzywki (8) blokuje się położenie zawiesia (4), gdyż trzpień (18) wejdzie w karb.
(7).
(1 zastrzeżenie)

16.0d.1976

Fabryka Pras Automatycznch „Ponar-Plasomet",
Zakład Nr 4 „Formet", Bydgoszcz, Polska (Stanisław
Grosman).
Podstawka' pod koło
iPrzedmiotem wzoru użytkowego jest podstawka
pod koło pojazdu, zwłaszcza samochodu, służąca do
unieruchomienia go na drodze w czasie ewentualnej
naprawy. Podstawka ma postać klina. Jedna płaszczyzna tego klina styka się z kotem, a druga (3) z powierzchnią jezdni. Na trzeciej (5) natomiast umieszczone jest szkło odblaskowe (6), w taki sposób, że jego
płaszczyzna tworzy z płaszczyzną jezdni kąt ostry.
Wewnątrz podstawka ma wzmacniające żebra (7), a
w górnej części ma uchwyt (8), zaś w danej części na
powierzchni (1) są poprzeczne występy (2).
(1 zastrzeżenie)

B61Í; B61F

W. 56073

02.08.1976

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego im. Camilo
Cienfuegos, Mińsk Mazowiecki, Polska (Tadeusz Gryka, Jan Ludwiniak).
Osłona zabezpieczająca boki obręcy
zestawu kołowego przed pomalowaniem
Osłona według wzoru użytkowego wykonana jest z
dwóch bocznych ścianek (1) posiadających kształt wycinka pierścienia kołowego połączonych ze sobą poprzeczną ścianką (2), tworząc element osłaniający zamocowany za pomocą ramion <3) i przegubu (4) do
konstrukcji stanowiska malarskiego. W bocznych
ściankach (i) osadzone są sworznie (6), na których
ułoży skowane są rolki (7). Rolki (7) tocząc się po powierzchni tocznej zestawu kołowego podpierają osłonę ustalając jej stałe położenie względem obręczy.
Osłona służy do zabezpieczenia boków obręczy zestawu kołowego przed pomalowaniem ustawiając się samoczynnie na zestawie w chwili wtaczania go na stanowisko malowania.
(1 zastrzeżenie)
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B61j; B61J

W. 56078

10.08.1976

Zakłady Pirzemysłu Metalowego H. Cegielski, Poznań, Polska (Ryszard Mularczyk, Edward Szajewski,
Tadeusz Antkowiak).
Platforma do przetaczania wagonów
Platforma do przetaczania wagonów wykorzystująca do napędu wózek widłowy, zawiera dwa zestawy
kołowe <10, 11 i 13) napędzane za pomocą kół napędowych tego wózka za pośrednictwem układu rolek
(14 i 15) oraz dwóch symetrycznie rozmieszczonych po
obu stronach platformy przekładni łańcuchowych (17).
Platforma umożliwia pchanie oraz ciągnięcie wagonów
przy czym używane do jej napędu wózki widłowe mogą być różnych typów.
(3 zastrzeżenia)

B62b; B62B

W. 56179
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B62k; B62K

W. 56051

03.08.1976

Zakłady Rowerowe „Predom-Romet", Poznań, Polska (Jan Rulewski, Józef Podlaski, Wiesław Nowikowski, Rajmund Mura, Piotr Sadowski, Janusz Kaczała,
Zenon Begier).
Trzykołowy skuterek dziecięcy
z napędem nożnym
Przedmiotem wzoru użytkowego jest skuterek dziecięcy z napędem nożnym przeznaczony jako pojazd zabawka dla dzieci od 3 do 5 lat. Konstrukcję skuterka stanowią podstawowe części przednia i tylna połączone ze sobą poprzez łącznik sprężystego zabezpieczenia.
Część przednia skuterka - kierownica kompletna
(2) składa się z rur kierownicy (7) ustalonych i połączonych przez zanitowanie w łączniku kierownicy imitującym reflektor (4) stanowiącym jednocześnie element łączący obrotowo przednią część skuterka kierownicę (2) z tylną ramą (1). Na górne końce kierownicy nałożone są gumowe chwyty kierownicy (21),
dolne stanowią widelec koła przedniego napędowe (9),
ma które wciśnięte są końcówki widełek (8) o kształcie zamkniętych jednostronnie tulejek, ściętych ku do-

08.09.1976

Biuro Projektowania Dokumentacji TechnologicznoKonstrukcyjnej Przemysłu Lekkiego „Protex", Łódź,
Polska (Wojciech Raducki, Tadeusz Goss).
Wózek do przewożenia
i składowania nawojów na wałkach
Przedmiotem wzoru użytkowego jest wózek do
przewożenia i składowania nawojów włókienniczych
na wałkach, a zwłaszcza niedoprzędu. Wózek jest wyposażony w regał przymocowany do ramy (4) podwozia. Konstrukcję nośną regału stanowią dwie podpory (5), do których poprzecznie są przymocowane dwie
prowadnice (7). Na prowadnicach jest osadzona przesuwnie kolumna (8) z ramionami (9), usytuowanymi
naprzeciw takich samych ramion przymocowanych do
jednej z podpór (5). Ramiona mają wykonane zagłębienia pod końcówki wałka z niedoprzędem. Przez
przestawienie kolumny (8) dostosowuje się wózek do
odpowiednich długości wałków.
>
(1 zastrzeżenie)

łowi z poprzecznie usytuowanymi otworami. Otwory
te stanowią podparcie przedniego koła (9), do którego tarcz skręcone są za pomocą trzech śrub z nakrętkami dwie korby zaopatrzone w pedałki i przy spa wane do nich zabieraki.

Nr 13 (93) 1977

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

93

Część tylną stanowi rama (1) rurkowa rozłączalna
składająca się z rury górnej (22) zakończonej tulejką
(23) i poprzeczką, pałąka tylnego (6) ukształtowanego
w podwójne równoległe rury, pałąka przedniego (25),
łączącego ramę w całość. Do rury górnej (22) przymocowane jest siodło typu „Polo" (5) unieruchomione w
tylnej części pałąkiem tylnym (6) oraz zaczepami (14)
obejmującymi poprzeczkę. Do pałąka tylnego (6) przykręcona jest oś z dwoma kołami (9) i ozdobnymi kołpakami. Skuterek posiada trzy równe koła z tworzywa nieelastycznego składane z dwóch identycznych połówek z obwodowo umieszczonym elementem elastycznym. W piastach kół są tulejki stalowe spełniające rolę łożysk ślizgowych z osią kół tylnych, zaś w
przednim kole stanowią ustalenie i wzmocnienie połączenia korbowego. Do rur kierownicy (7) i ramy (1)
można mocować przy pomocy sprężystych zaczepów
(14) ozdobne wyposażenie skuterka jak: osłonę jeźdźca
z kierunkowskazami, błotnik koła przedniego (16)
osłonę kół tylnych (17), makietę silnika (18), kołpaki
itp.
(4 zastrzeżenia)

B62k; B62K

W. 56052

03.08.1976

Zakłady Rowerowe „Predom-Romet", Poznań, Polska (Andrzej Nowak, Zbigniew Jaruzel, Wiesław NowikowsM, Rajmund Mura, Jerzy Moroz, Jattiusz Kaczała, Zenon Begier).
Trójkołowy skuterek dziecięcy
z napędem elektrycznym
Przedmiotem wzoru użytkowego jest skuterek dziecięcy z napędem elektrycznym przeznaczony jako pojazd - zabawka dla dzieci od 2 do 4 lat. Konstrukcję
skuterka stanowią podstawowe części przednia i tylna łatwo rozłączalne poprzez wyjęcie sprężystego zacisku (1).
Część tylną stanowi rama rurkowa rozłączalna o zarysie trapezowym składająca się z rury górnej (2) zakończonej tulejką (3) i poprzeczką (4), pałąka tylnego
(5) ukształtowanego w podwójne równoległe rury, pałąka przedniego (6) łączącego ramę w całość. Do rury
górnej (2) przymocowane jest siodło typu „Polo" (7)
unieruchomione w tylnej części pałąkiem tylnym (5)
oraz zaczepami (8) obejmującymi poprzeczkę (4). W
dolnej części ramy zamocowany jest płytowy podnóżek (9) z przyciskiem nożnym (10) za pomocą zaczepów (11). Do pałąka tylnego (5) przykręcona jest oś
kół tylnych (12), na którą nałożone są dwa koła (13)
z ozdobnymi kołpakami (14).
Część przednią skuterka stanowi kierownica kompletna składająca się z rurek kierownicy (15) ustalonych i połączonych w łączniku (16) kierownicy imitującym reflektor, stanowiącym jednocześnie element
łączący obrotowo przednią część skoiterka z tylną. Na
górne końce kierownicy nałożone są uchwyty (17), zaś
dolne stanowią widelec (18) koła przedniego z osią
przedniego koła (19). Skuterek posiada trzy równe
koła z tworzywa nieelastycznego (13) składane z
dwóch identycznych połówek tarcz kół z obrotowo
umieszczonym elementem elastycznym.
W piastach kół są tulejki stalowe spełniające rolę
łożysk ślizgowych. Na osi (12) osadzony jest reduktor
obrotów (23) o przełożeniu 1:90, zblokowany z silnikiem elektrycznym (24) prądu stałego o napięciu 6 V,
który za pośrednictwem urządzenia zabierakowego napędza lewe koło tylne (13). Źródłem napędu jest bezpieczny akumulator o napięciu 6 V i pojemności 8 Ah
umieszczony w pojemniku (26).
Konstrukcja skuterka w szczególności kształt ramy
umożliwia mocowanie wyposażenia dodatkowego jak:
pojemnik (26), osłonę kół tylnych (27), makietę silnika (28), osłonę jeźdźca (29), kierunkowskazy (30), błotnik koła przedniego (31), sygnał itp.
(3 zastrzeżenia)

B63b; B63B

W. 55504

22.04.1976

Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej, Wrocław, Polska (Adam Gorzko).
Pływający podnośnik statków
Pływający podnośnik statków według wzoru użytkowego ma pomost (1) umieszczony na dwóch rzędach
pływaków (3), osadzonych obrotowo w łożyskach
wsporników (4), zamocowanych trwale do konstrukcji
nośnej pomostu. Pomost (1) ma prostokątne wycięcie
(2) wykonane w płaszczyźnie symetrii, w którym znajduje się platforma, mogąca przemieszczać się w płaszczyźnie pionowej.
(1 zastrzeżenie)
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B65d; BG5D

W. 56152

31.08.ld76

Spółdzielnia Inwalidów „Zorza", Warszawa, Polska
(Marek Sakowski, Mieczysław Sapierzyński, Hanna
Wilman-Drabczyk).
Nakrętka na butelkę
Przedmiotem wzoru użytkowego jest nakrętka na
butelkę przeznaczoną jako pojemnik na środki chemiczne.
Nakrętkę według wzoru użytkowego stanowi korpus
(1) wyposażony w wewnętrzny gwint (2) oraz korek,
w którym wykonany jest przelotowy otwór (<V. W
górnej części korpusu (1) w wybraniu (5) osadzony
jest wahliwie lejek (6), przy czym wykonany w nim
otwór przelotowy (9) w pozycji otwartej usytuowany
jest na wprost przelotowego otworu (4).
(1 zastrzeżenie)

B65g; B65G

W. 56056

B65g; B65G

W. 56192

13.09.1976

Stocznia Gdańska im. Lenina, Gdańsk, Polska (Euzebiusz Szepietowski).
Podstawa do transportu kotłów okrętowych
pionowych wodnorurkowych
Podstawa do transportu kotłów okrętowych pionowych wodnorurkowych o zróżnicowanych wymiarach
typoszeregu ma postać ramy prostokątnej o dwóch
równoległych belkach, mających konstrukcję pozwalającą na skokową zmianę wymiaru długości, połączonych z płytą tylną (1) i płytą przednią (2). Płyta tylna (1) ma od góry symetryczne wycięcie przebiegające
po linii okręgu oraz ma otwory takiej samej średnicy
i rozmieszczone identycznie jak otwory w kołnierzach kotłów poszczególnych wymiarów typoszeregu.
Płyta tylna (1) od strony wewnętrznej ma przyspawana. na osi symetrii podporę stałą (5). Płyta przednia
(2) ma zamocowaną na osi symetrii podporę stałą (15)
oraz ma rozmieszczone po bokach i ustawione promieniowo gniazda (16), w których osadzone są podpory wysuwne (17). Do górnych naroży płyty przedniej (2) zaczepiona jest lina stalowa (18) opasująca
kocioł i połączona z płytą przednią (2) za pośrednictwem ściągaczy linowych <19).
(1 zastrzeżenie)

04.08.1976

Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Edward Józkowicz, Jan Krajewski, Tadeusz Bryk).
Urządzenie do przeładunku beczek
Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do
przeładunku beczek, zwłaszcza do jednostkowych przeładunków ręcznych.
Urządzenie według wzoru użytkowego ma równię
pochyłą (1) o zmiennym kącie nachylenia, podpartą
na wysuwnych wspornikach (3), która stanowi tor
jezdny dla wózka (2).
Wózek (2) wyposażony jest w pomost (5) ramę zabezpieczającą (6), szczęki zaciskowe (7) z korbą (8) i
linę (9), która łączy wózek (2) z kołowrotem (10) przymocowanym do konstrukcji równi pochyłej (1).
Ruch wózka (2) po równi pochyłej (1) odbywa się
przez obrót korby kołowrotu (11), który powoduje nawijanie liny (9) na bęben (12).
(1 zastrzeżenie)

B65g; B€5G

W. 56222

18.09.1976

Kopalnia Węgla Kamiennego „Zabrze", Zabrze, Polska <Aleksander Hankę, Stanisław Ufel).
Osłona roli stacji zwrotnej przenośnika
taśmowego
Osłonę według wzoru użytkowego stanowi pasmo
blachy (1) o zagiętych końcówkach (2), (3) o różnej
długości. Do brzegów blachy (1) na jej czołowym odcinku <4) jest przymocowana śrubami (5) guma (6).
Guma (6) jest usztywniona płaskownikiem z blachy (7).
Końcówki (2), (3), blachy (1) mają otwory (8) do mocowania osłony do konstrukcji bocznej stacji.
<2 zastrzeżenia)
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W. 56519

16.11.1976

Fabryka Maszyn Górniczych im. T. Żarskiego,
„PIOMA", Piotrków Trybunalski, Polska (Stanisław
Fłorczak, Stefan Kabziński, Lucjan Zaborowski, Henryk Cechul, Jan Pabis, Jan Chrapkiewicz).
Tuleja dystansowa krążnika dolnego
Tuleja według wzoru użytkowego wykonana jest z
materiału odpornego na korozję. Powierzchnia jej
oddziaływuje na środkową część krążka gumowego,
powodując dociskanie go do płaszcza krążnika. Na
zewnętrznej powierzchni (2) pierścienia <1) znajduje
się kilka występów (3) rozmieszczonych symetrycznie.
Występ (3) ma na krawędziach zewnętrznych promienie,
przy czym wysokość (») występu <3)
jeat większa od jego szerokości (b), natomiast
grubość (c) pierścienia (1) jest mniejsza od wysokości
(a) występu (3).
(2 zastrzeżenia)

Uchwyt do palet lub pojemnikéw
Uchwyt widłowy do palet lub pojemników według
wzoru składa się z ramy (1) i układu dźwigowego. Rama (1) wykonana jest z konstrukcji spawanej w
kształcie zbliżonym do ceownika. Dolne ramię (2) ramy (1) ma kształt widłowy i przeznaczone jeat do
podkładania pod palety lub pojemniki. Górne ramię
(3) ramy (1) stanowi belkę przeznaczoną do osadzenia
i przesuwania umieszczonego na nim układu dźwigniowego. Układ złożony jest z pionowych dźwigni zaciskanych na belce (3), połączonych ze sobą od dołu
dolnymi łącznikami (8) a od góry połączonych skośnymi łącznikami (6) z uchem (5) dla haka suwnicy, przy
czym poszczególne elementy układu połączone są ze
sobą przegubowo za pomocą sworzni (10) i (11).
(1 zastrzeżenie)

B66e; B66C
B66b; B06B

W. 56126

21.08.1976

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń
Transportowych, Warszawa, Polska (Edward Burmenda, Konrad Opuchlik).
Zabezpieczenie prawidłowego układu stopni
przed grzebieniami w schodach ruchomych
Zabezpieczenie według wzoru stanowią płozy (1)
usytuowane pod osiami dolnych rolek wsporczych (3),
przy czym płozy (1) zamocowane są do stałych prowadnic domych rolek wsporczych (3) w pobliżu grzebieni (5). Zabezpieczenie według wzoru chroni schody
ruchome przed kolizjami między stopniami a grzebieniami.
(1 zastrzeżenie)

B66c; B66C
W. 56174
18.02.1976
B65j; B65J
Rybnickie Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe Przemysłu Węglowego, Rybnik, Polska (Antoni
Wyciszczok, Leon Wielgosz, Alojzy Kuczera, Andrzej
Kiera).

95

W. 56195

13.09.1976

Zjednoczone Huty Szkła Budowlanego „Vitrobud",
Huta Szkła Okiennego „Ząbkowice", Ząbkowice, Polska (Henryk Cwikliński, Antoni Biczysko).
Uchwyt przyssawkowy
do przenoszenia przedmiotów o gładkiej powierzchni
zwłaszcza tafli szklanej
Uchwyt przyssawkowy do przenoszenia przedmiotów płaskich o gładkiej powierzchni, zwłaszcza do
przenoszenia tafli szklanych sterowany układem pneumatycznym ma okrągłą płytkę (1), w kształcie odcinka czaszy kuli wydłużonej i okrągłą płytkę (2) w
kształcie odcinka kuli pełnej o średnicy nieco mniejszej od średnicy płytki (1).
Pomiędzy płytkami (1) i (2) sprzężonymi połączeniem gwintowym <3) wmontowany jest krążek gumowy (4) o średnicy nieco większej od średnicy płytki
(1), przy czym przestrzeń (5) ograniczona występującym obrzeżem płytki gumowej (4), pomiędzy taflą
szklaną (6) i płytką (2) jest połączona otworem (7) z
przewodem układu pneumatyczn#go.
(1 zastrzeżenie)
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DZIAŁ D
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
Miff; D01G

W. 55543

04.05.1976

Przędzalnia Czesankowa Anilany „Polami", Łódź,
Polska (Antoni Kaczmarkiewicz, Henryk Kaźmierski,
Wiktor Kwiecik, Edmund Wawszczak, Jerzy Sułecki,
Marian Deląg).
Urządzenie do drapania włóczki
zwłaszcza anilanowej
Urządzenie według wzoru posiada dwie tarcze 1, i
Z. Tarcza (1) obciągnięta taśmą uigloną (3) osadzona
jest na osi (4) silnika elektrycznego, natomiast tarcza
(2) jest połączona z kołem (6) przekładni pasowej (7)
napędzanej przez koło (8) od silnika urządzenia wykurczającego włóczkę. Ponadto w skład urządzenia
wchodzi wałek prowadzący włóczkę (9) oraz ogranicznik przesuwu poziomego włóczki (10). Włóczka wydawana przez wałki (11) urządzenia wy kur czającego opasuje wałek prowadzący (9), tarczę (2), ogranicznik
przoysuwu poziomego (10) i prowadzona jest do urządzenia zwijającego włóczkę. Drapanie włóczki następuje przy przejściu między tarczami (1 i 2). Inten-

sywność drapania jest uzależniona od odległości między osiami tarcz (1 i 2) oraz od różnicy prędkości obwodowej tych tarcz.
(1 zastrzeżenie)

D01g; D01G

Walec przenosząco-czyszczący
do zespołów zgrzeblarkowych
Istota wzoru użytkowego polega na tym, że walec
przenosząco-czyszczący ma na walcowej powierzchni
(1) proste igły (2) o przekroju walcowym lub owalnym
osadzone w taśmie (3) pod kątem najkorzystniej 85°.
(1 zastrzeżenie)

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO
W. 56099

14.08.1976

Regionalny Związek Spółdzielni Inwalidów - Zakład Usług Technicznych, Bydgoszcz, Polska (Józef
Lewiński, Zenon Kasprzak).
Składany znak ostrzegawczy
Znak według wzoru użytkowego stanowią trzy płaskie listwy o właściwościach odblaskowych. Znak ten
przeznaczony jest do czasowego ostrzegania użytkowników dróg publicznych o wypadku lub defekcie pojazdu i charakteryzuje się tym, że listwy górne (1) i
(2) połączone są na końcach zaczepem w kształcie odwróconej litery „Z", zaś podstawę znaku stanowi dolna część (8) futerału, w którą pod kątem 90° wchodzi
górna część (9) futerału tworząc krzyż równoramienny.
Dla zapewnienia stateczności znaku, w dolnej części
(8) futerału umieszczone są dwa pojemniki wypełnione betonem służącym jako obciążenie.
(1 zastrzeżenie)

03.09.1976

Bielska Fabryka Maszyn Włókienniczych „Befama",
Bielsko-Biała, Polska (Andrzej Maszczyk, Tadeusz Kamiński, Benedykt Gałuszka).

DZIAŁ E
EOlb; E01B

W. 56165
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EOlb; E01B

W. 56104

18.08.1976

Huta im. Gen. K. Swierczewskiego, Zawadzkie, Polska (Paweł Trzensisko).
Płyta żebrowa podiglicowä
Przedmiotem wzoru użytkowego jest płyta żebrowa
podigUcowa wchodząca w skład wszystkich rodzajów
i typów rozjazdów kolejowych. Płyta ta charakteryzuje się tym, że ma powierzchnię ślizgową w kształcie
prostokąta o ściętych narożach.
(1 zastrzeżenie)
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mowania przegrody. Przegroda ta ma zastosowanie w
syfonach umywalek, wanien, zlewozmywaków, baseników i innych urządzeń sanitarnych.
Wysokość płytki (1) jest tak dobrana, że po umieszczeniu w otworze (5) syfonu (6) górna krawędź płytki
(1) znajduje się poniżej korka (7). Obrys krawędzi
żeber (2) w przekroju prostopadłym do płytki (1) pokrywa się z obrysem otworu (5) syfonu (6). Płytka
zaopatrzona jest u dolu w zwężoną część (3) służącą
do osadzania jej na stopniu (4) otworu (5) syfonu (6).
W górnej części płytki (1) znajduje się otwór (8) do
osadzania elementu (9) służącego do wyjmowania
przegrody z syfonu.
(4 zastrzeżenia)

E03c; E03C

W. 56178

08.09.1976

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych
„BIPROMET", Katowice, Polska (Lesław Szymański).
Połączenie syfonów urządzeń sanitarnych
z rurami odpływowymi z tworzyw sztucznych
Rozwiązanie według wzoru użytkowego charakteryzuje się tym, że koniec przedłużenia (2) syfonu (1) ma
próg (3) zatrzymujący odpływową rurę (4), a wylot (5)
przedłużenia (2) ma kształt stożka, w którym umieszcza się pierścieniowe uszczelnienie (6) w kształcie klina o przekroju trójkąta, natomiast odpływowa rura
(4) i przedłużenie (2) połączone są holenderską nakrętką (7) nagwintowaną, która dociska koniec rury (4) i
przedłużenie (2) od strony zewnętrznej.
(1 zastrzeżenie)

E03c; E03C

W. 55323

13.03.1976

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu
Organizacyjno-Technologicznego „ZORPOT",
Warszawa, Polska (Bronisław Uryga).
Przegroda filtracyjna
do urządzeń sanitarnych
Przegrodę filtrującą według wzoru użytkowego stanowią płytka i prostopadłe do niej żebra. Płytka
umieszczona jest wewnątrz otworu syfonu i umożliwia zakładanie w syfonie korka bez konieczności wyj-

E04c;
E04f;

E04C
E04F

W. 56207

15.09.1976

Spółdzielnia Pracy Metalowców im. 1 Maja, Białystok, Polska (Stefan Gawryluk).
Płytka wykładzinowa ścienna
Przedmiotem wzoru użytkowego jest płytka wykładzinowa ścienna (1) w kształcie kwadratu z obrzeżami
zagiętymi pod kątem prostym mającym zaczep (2)
oraz odpowiednie do niego wycięcie (3) lub otwory (4).
Płytka wykonana jest z blachy stalowej o grubości
0,5 mm, przy czym powierzchnia blachy pokryta jest
emalią ceramiczną o dowolnym kolorze. Jest ona
przeznaczona do wykładania ścian w łazienkach, umywalniach oraz kuchniach.
(1 zastrzeżenie)
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ległymi narożami (2) ściętymi pod jednakowym kątem oraz z trzema wyobleniami (3) przebiegającymi
równolegle do dłuższych boków prostokąta (1). Dwa
otwory (4), służą do mocowania dachówki do konstrukcji dachu.
Dachówka według wzoru użytkowego służy do pokrywania dachów o lekkiej konstrukcji.
<1 zastrzeżenie)

E04c; E04C
E04d; E04D

W. 5420»

17.08.1976

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Konstrukcji Metalowych „Mostostal", Warszawa, Polska (Piotr
Sieradzki).
Płyta warstwowa
Płyta warstwowa według wzoru użytkowego, przeznaczona zwłaszcza do przekryć dachowych lub obudowy ścian budowlanych, jest zaopatrzona na swych
obrzeżach w kształtowniki (1) z tworzywa twardego
o
profilu zbliżonym do stylizowanej litery „WM, w którym symetrycznie pośrodku znajduje się wnęka prostokątna, przeznaczona do osadzania w niej wkładki
łączącej poszczególne płyty.
(1 zastrzeżenie)

E05c; E06C

W. 56206

15.09.1976

Spółdzielnia Pracy Metalowców im. 1 Maja, BiałyBtok, Polska (Stefan Gawryluk).
Dachówka z blachy stalowej
tłoczona i emaliowana
Przedmiotem wzoru użytkowego jest dachówka z
blachy stalowej, tłoczona i emaliowana emalią ceramiczną, w kształcie prostokąta (1) z dwoma przeciw-

13.03.1976

Stowarzyszenie Inżynierów, i Techników Mechaników Polskich, Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Organizacyjno-Technologicznego „Zorpot", Warszawa, Polska (Bronisław Uryga).
Przytrzymywacz okienny
Przytraymywacz okienny, złożony z ramki zębatej
(2), przymocowanej do futryny okna oraz z umieszczonego w tej ramce trzpienia (3), przytwierdzonego
do ramy okna, wyposażony jest dodatkowo w suwak
(4) 2 otworem kątowym (10), osadzony przesuwnie na
ramce (2). Celem suwaka (4) jest ustalenie odblokowanego trzpienia (3) w czasie zamykania okna, a przez
to wyeliminowanie zakleszczenia go w jednym z wycięć ramki zębatej (2). Suwak (4) ma najkorzystniej
postać obejmy blaszanej, osadzonej przesuwnie na
zewnętrznej powierzchni zębatej (2).
(3 zastrzeżenia)

E05c; E05C
E04d; E04D

W. 55324

W. 56058

05.08.1976

Feliks Wierzbicki, Warszawa, Polska (Feliks Wierzbicki).
Regulator uchylania okien
i wywietrzników
Regulator według wzoru użytkowego składa się z
płaskownika (1) z otworem, w którym osadzony jest
nagwintowany trzpień (5) z nakręcaną motylkową nakrętką (6) elementu (7).
(1 zastrzeżenie)
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E21d; E21D
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W. 56103

18.08.1976

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Bolesław Lech, Józef Łojas, Jan Perek, Andrzej Raczyński, Jan Harupa).
Podciągnik hydrauliczny do nadawania
»odporności wstępnej górniczej obudowie
chodnikowej

E06b; E06B

W. 56184

09.09.1976

Lubuskie Zakłady Okrętowe „LUBMOR", Trzcianka,
Polska (Władysław Żuk, Piotr Breitsprecher).
Ościeżnica skorupowa
z laminatu poliestrowo-szklaneg*
Ościeżnica według wzoru użytkowego charakteryzuje się tym, że ma dwie ramy (1) i (2) podobne w
przekroju poprzecznym do odkształconych liter „Z"
połączonych ze sobą obwodowe w całość przez złaminowanie w formach łączących warstw (6), a w komorze (14) jest umieszczana skośnie usztywniająca listwa
(3) połączona w narożnikach z zewnętrzną ramą (2), za
pomocą przylaminowanych wiążących elememtów (5).
(1 zastrzeżenie)

Podciągnik hydrauliczny do nadawania podpornoéci
wstępnej górniczej obudowie chodnikowej wykonanej
z kształtników korytkowych, na przykład KSKO, DS
lub ŁP i tym podobnej, ma dwudzielną obejmę (4) o
ramionach z jednej strony połączonych zawiasem (5>,
a z drugiej obejmujących kołnierze korytkowego
kształtownika (1) oraz ma klin (7) o przekroju zbliżonym do odwróconej litery „L". Klin (7) zakleszcza
obejmę (4) na wspomnianym kształtowniku (1) i jednocześnie stanowi podstawę hydraulicznego siłownika
(3) wyposażonego drugostronnie w głowicę (9) dostosowaną kształtem do zewnętrznego profilu korytkowego kształtownika (1), a tym samym mogącą współpracować z podstawą korytkowego kształtownika (2).
(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ F
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE I UZBROJENIE
FIGd;

F16D

W. 56161

03.09.1976

Centrum Naukowo-Produkcyjne Samolotów Lekkich,
„PZL", Warszawa, Polska (Anatol Kossowski).
Hamulce wiatraka napędzającego
do urządzeń agrolotniczych
Hamulec według wzoru użytkowego charakteryzuje
się tym, że cylinder (6) z tłoczyskiem (7) posiadają
kształt pierścienia usytuowanego centrycżnie w korpusie (4).
Poza tłokiem (7) znajduje się pierścień prowadzący
(9), stykający się z tarczą hamulcową (12), do której
przytwierdzona jest okładzina cierna (13).
Doprowadzenie medium roboczego pod ciśnieniem
do końcówki (10) powoduje przesunięcie tłoka (7), n a prężenie sprężyny (14) i dociśnięcie tarczy (12) z okładziną (13) do powierzchni czołowej piasty (17).
(2 zastrzeżenia)
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F16d; F16D

W. 56169

06.09.1976

Nr 13 (93) 1977
W. 56100

F16j F16J

16.08.1976

Fabryka Samochodów Specjalizowanych im. St. Staszica „Polmo-SHL", Kielce, Polska (Bogdan Tamioła,
Stanisław Wojcieszak).

Metalowo-Odlewnicza Spółdzielnia Pracy im. 1 Maja,
Ustroń, Polska (Wiktor Byczuk, Jan Kolarczyk).

Tulejka przesuwna sprzęgła wyżymaczki

Pokrywa nasady
sprzętu pożarniczego

Tulejka przesuwna do unieruchamiania przegubu
wałka i korbki wyżymaczki, przy wyżymaczkach chowanych do kotła pralki posiada na średnicy zewnętrznej i wewnętrznej przewężenie na około 1/3 długości,
przy czym przewężenie na średnicy wewnętrznej odpowiada średnicy korbki wyżymaczki, a większa śred.
nica tulejki przesuwnej (4) odpowiada średnicy wałka
wyżymaczki (1).
(1 zastrzeżenie)

F16f; F16F
F16m; F16M

W. 56089

Pokrywa według wzoru użytkowego składa się z korony (1) i denka (2), które stanowią jedną całość oraz
uszczelki (3) osadzonej bezpośrednio w pokrywie. Pokrywa przeznaczona jest do szybkorozłącznego zabezpieczenia nasad sprzętu pożarniczego.
(1 zastrzeżenie)

13.08.1976

Zakłady Maszyn i Urządzeń Technologicznych „Unitra-Unima", Zakład Techniki Próżniowej, Koszalin,
Polska (Tadeusz Głogoza, Fryderyk Szczygieł).
Podkałdka do ustawiania maszyn
Podkładka do ustawiania maszyn, przeznaczona do
wypoziomowania i wibroizolacji urządzeń, posiada
krążek (6), o który opiera się wahliwie sworzeń (1),
mocowany do podstawy (2) maszyny nakrętkami (3, 4).
Do krążka (6) w postaci odlewu przyklejona jest wykładziana (7), wykonana z elastycznego materiału, korzystnie z tworzywa.
(1 zastrzeżenie)

Fl6k;

F16K

W. 55806

Feliks Jurkiewicz, Bydgoszcz, Polska
kiewicz).

15.06.1976
(Feliks Jur-

Szafkowy
węzeł redukcyjny wolnostojący
Szafkowy węzeł redukcyjny gazu, wolnostojący, mający szczególnie zastosowanie w przypadku zasilania
gazem osiedli domków jednorodzinnych i pojedynczych ulic o zapotrzebowaniu gazu od 40 do 102 ms/h,
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składa się z metalowej szafki (9), w której umieszczone są rozdzielacze średniego ciśnienia (1), mające trzy
wyprowadzenia, z których jedno poprzez kurek sferyczny połączone jest z reduktorem RG-10 (2), drugie
(12) połączone jest poprzez bezpiecznik płynowy (6) z
rurą wydmuchową (11), a trzecie (14) połączone jest z
siecią niskoprężną.
(1 zastrzeżenie)
F16k; F16K

W. 56172

06.09.1976

Zjednoczone Zakłady „Archimedes", Wrocław, Polska (Zdzisław Czyszek, Mieczysław Dąbrowski).
Przeciwuderzeniowy blok zaworowy
Blok zaworowy według wzoru użytkowego, znajdujący zastosowanie w układzie hydrauliki mechanizmów poruszających znaczne masy, zwłaszcza w mechanizmach obrotu kolumny ładowarek, składający się
z korpusu (1), zaworów zwrotnych (6, 7, 8, 9) i zaworu
przelewowego (11), charakteryzuje się tym, że w kanale (10), łączącym ze sobą otwory wlotu (2) i wylotu (3) cieczy zasilającej poprzez zawory zwrotne (6) i
(8), wbudowany jest dwustopniowy zawór przelewowy (11).
(1 zastrzeżenie)

F2lv; F21V

W. 56064

06.08.1976

„Famor" Bydgoskie Zakłady Sprzętu Okrętowego,
Bydgoszcz, Polska (Marian Bernas).
Uchwyt do przeciwwstrząsowego
mocowania lam fluoroscencyjnych
Uchwyt do przeciwwstrząsowego mocowania lamp
fluorescencyjnych ma postać obejmy w kształcie litery „C" z zagiętymi do wewnątrz ramionami (1) posiadającymi łukowe wycięcia (2).
(2 zastrzeżenia)

Fig. 1
F23g; F23G

W. 56139

21.08.1976

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk, Polska (Jerzy Dąbrowski, Jan Piątkowski).
Kocioł parowy
do spalania odpadów płynnych i stałych
F21m; F21M
F21q; F21Q

W. 56101

16.08.1976

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechanizacji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej w Centrum Naukowo-Produkcyjnym Elektrotechniki i Automatyki Górniczej „EMAG", Katowice, Polska (Adam
Peretiatkowicz, Władysław Kulig, Marian Hajduk).
Lampa światła pozycyjnego
Lampa światła pozycyjnego maszyn górniczych posiada korpus (1) wykonany w kształcie walca przedzielonego wewnątrz kształtką izolacyjną (2) tworząc
komorę zaciskową (4) zamkniętą przykrywką (6) oraz
komorę źródła światła (3) zamkniętą głowiczką (9)
z wstawionym szkłem ochronnym (10) i szkłem (11)
koloru czerwonego przy świetle końcowym. Głowiczką
(9) i przykrywka (6) wkręcone są na gwint drobnozwojowy (7) i uszczelnione uszczelką elastyczną (8).
Przewód zasilający doprowadzony jest do komary zaciskowej (4) poprzez wypust kablowy (5). Lampa zbudowaną jest na maszynie górniczej w gnieździe (12) i
usztywniona jest pierścieniem dociskowym (13).
(1 zastrzeżenie)

Kocioł według wzoru użytkowego stanowią zasadniczo dwa walczaki (1) ustawione pionowo jeden nad
drugim i połączone opłomkami. Może on znaleźć zastosowanie do niszczenia odpadów, zwłaszcza na statkach morskich.
Kocioł ten charakteryzuje się tym, że górna część
komory paleniskowej (2) jest utworzona przez strop
(4) o kształcie czaszy półelipsoidalnej połączonej z sitowym dnem (6) za pomocą położonej po przeciwnej
stronie niż paleniskowy otwór ogniowej rury (7) nachylonej do osi pionowej kotła pod kątem leżącym w
przedziale od 10° do 20° i niski stożkowy płaszcz (5),
który jest połączony z płaszczem (8) walczaka za pomocą płaskiego pierścienia (9). Dolna część komory paleniskowej wyłożona ceramicznym materiałem ogniotrwałym jest ukształtowana w postaci zagłębionej
niecki (3) tak, że jej płaszcz (20) ma średnicę wewnętrzną większą od średnicy zewnętrznej płaszcza walczaka (8) a kołnierz na którym jest ustawiona część
ciśnieniowa kotła leży wewnątrz dolnej części komory paleniskowej. W bocznej ścianie niecki (3) jest
wykonany otwór (11) dla olejowego palnika (10) oraz
drugi otwór (12) usytuowany pod kątem 45° do 120°
w stosunku do poprzedniego. Do dolnej niecki (3) komory paleniskowej jest dołączona z boku dodatkowa
komora (13) przeznaczona do niszczenia odpadów sta-
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łych, której wnętrze łączy się z wnętrzem niecki (3)
poprzez dziurkowaną przegrodę (14), Pomiędzy -wnętrzem niecki (3) i przegrodą (14) są usytuowane dysze (15) doprowadzające powietrze wtórne. Komora
((13) wyposażona jest w kosz zasypowy (16) i podwójne hermetyczne drzwi (17), (18) pozwalające na załadunek odpadów bez wydostawania się gazów na zewnątrz kotła.
(3 zastrzeżenia)

F24b; F24B

W. 56062

F24b; F24B

Nr 13 (93) 1*77
W. 56123

20.08.1976

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk, Polska (Jerzy Dąbrowski, Jan Piątkowski).
Kocioł parowy do spalania odpadów płynnych
Kocioł parowy według wzoru użytkowego stanowią
dwa walczaki ustawione jeden nad drugim i połączone ze sobą opłomkarni. Wymiar wysokościowy walczaka dolnego ma w przybliżeniu 2/3 wysokości całego
kotła. Ściany boczne paleniskowej komory (2) odpowiednio uformowane zwężają się opływowo ku górze
tworząc gardziel ujścia spalin, a pogłębiona dolna
ogniotrwała niecka (9) ma kształt zaoblonego od góry
walca przechodzącego w stożek ścięty od dołH. W
bocznej ścianie komory (2) jest osadzony palnik (3) a
w bocznej ścianie niecki (9) jest zamocowane urządzenie doprowadzające odpady.
(1 zastrzeżenie)

06.08J976

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Paliwowo-Energetycznej, Katowcie, Polska (Jerzy Pochciał,
Krystyna Ścigała).
Piec grzewczy z podgrzewaczem wody
W komorze paleniskowej lub kanale spalinowym (1)
pieca grzewczego według wynalazku jest zabudowany
podgrzewacz wody (2). Metalowa ściana podgrzewacza
wody (1) jest osłonięta od strony spalin warstwą izolacyjną (3). Przepływająca przez podgrzewacz (1) wo-

F24f; F24F

W. 56044

30.07.1976

Biuro Studiów i Projektów Przemysłu Włókienniczego, Łódź, Polska (Władysław Komsta, Elżbieta
Wolff, Marian StefańsM, Józef Onopa, Mieczysław Janowski).
Skrzynia do rozdzielania
klimatyzowanego powietrza
z dachowych komór klimatyzacyjnych
Skrzynia według wzoru użytkowego, stosowana
zwłaszcza w pomieszczeniach budynków przemysłowych, stanowi konstrukcję nośną dla tych komór,
przy czym jest podzielona na co najmniej trzy seg-

da odbiera ciepło ze spalin za pośrednictwem warstwy
izolacyjnej (3) nagrzanej do wysokiej temperatury.
Wysoka temperatura zewnętrznych powierzchni warstw izolacyjnej (3) zabezpiecza prawidłowy przebieg
procesu spalania.
(2 zastrzeżenia)
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menty, które w swoich górnych ścianach (1) mają co
najmniej po jednym klimatyzacyjnym otworze (2), zaś
w jednym z tych segmentów jest co najmniej jeden
przelotowy otwór (6K W bocznych ścianach (4) skrzyni są otwory (3) przeznaczone dla kanałów powietrznych.
(1 zastrzeżenie)
F24f; F24F

W. 56148

30.0&1976

Gliwicka Fabryka Urządzeń Wentylacyjnych „Gliwent", Gliwice, Polska (Adam Krokowski, Wacław
Trepka).

F2Sc; F28C
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W. 54273

300)8.1973

Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa „Biproetal",
Kraków, Polska (Stanisław Malinowsłri, Wojciech Kurzej, Ryszard Żyła, Adam Rożen, Leonard Kraszewski, Wiesław Grodziecki).
Zespół chłodniczy
Przedmiotem wzoru użytkowego jest zespól chłodniczy, zblokowany pionowo przeznaczony do chłodzenia cieczy w urządzeniach przemysłowych, zwłaszcza
w hutnictwie, charakteryzujący się tym, że na stropie

Urządzenie wentylacyjno-odciącowe
dymów spawalniczych
Urządzenie według wzoru użytkowego charakteryzuje się tym, że «tanowi je agregat ssący wysokoobrotowy (1) bezpośrednio połączony złączami (3) z siatką
(2). Całość jest umieszczona w obudowie (4) mającej
po obu stronach nakrętkę (5) do podłączenia węża wylotowego (i) i węża ssącego (7). Na obudowie (4) jest
umieszczony wyłącznik (9).
(1 zastrzeżenie)

(1) budynku pompowni (2) umieszczona jest chłodnia
wentylatorowa (3), przy czym odbiorniki (4) wody
chłodzącej połączone są rurociągiem zasilającym (6),
którym woda spływa grawitacyjnie.
(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ G
FIZYKA
G01b; G01B

W. 56066

06.06.1976

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Wojciech Kien,
Bolesław Kortylewski, Bolesław Porankiewicz, Alina
Staniszewska, Jan Staniszewski).
Przyrząd do sprawdzania wymiarów
liniowych
Przyrząd do sprawdzania wymiarów liniowych elementów z drewna ma korpus rurowy (1), na którym
umocowane są szczęki (4) i (5) z wymiennymi kowadełkami pomiarowymi (8) i (10), z których jedno mocowane jest sztywno, a położenie kowadełka w drugiej szczęce jest ustalane wkrętem. Kowadełka zaopatrzone są w powierzchnie pomiarowe z tym, że powierzchnia kowadełka (10) jest płaska, a powierzchnia
kowadełka (8) ma odsądzenie (9). Szczęki (4) i (5)
ustalane są w żądanym położeniu na korpusie (1) za
pomocą wkrętów (3) przy czym powierzchnie odcinków (2) korpusu (1) przeznaczonych do mocowania
szczęk są gładko oszlifowane.
(2 zastrzeżenia)

G01b; G01B

W. 56067

06.08.1976

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Wojciech Kien,
Bolesław Kortylewski, Bolesław Porankiewicz, Alina
Staniszewska, Jan Staniszewski).
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Przyrząd do sprawdzania położenia otworów

Przyrząd do sprawdzania położenia otworów oparty
jest o zasadą pomiaru względem tworzącej otworu
przy pomocy walcowatego kołka. W rozwiązaniu według wzoru kołek (4) osadzany jest wymiennie w kolejnych otworach (3) usytuowanych w korpusie przyrządu, przy czym jest on umocowany równolegle do
kowadełka pomiarowego (6) osadzonego w korpusie (1)
przyrządu na powierzchni (5), prostopadłej do powierzchni z otworami. Powierzchnia miernicza kowadełka (6) ma odsądzenie,, którego wysokość określona
jest przyjętą wartością tolerancji odległości otworu od
powierzchni bazowej.
(3 zastrzeżenia)

Nr 13 (93) Dli

między wewnętrznym dnem wewnętrznego korpusu
(13) i zewnętrznym dnem zewnętrznego korpusu (26)
umieszczony jest drugi sprężynujący element (14) do
którego jest zamocowany drugi zaczep (28) z podwójną sprężyną (29), do której przy pomocy korka (30),
nasadki (31), pierwszego gwintowanego czopa (32),
gwintowanej tulei (33) i drugiego gwintowanego czopa (34) jest dołączony trzeci zaczep (35), który jest
nastawiany przy pomocy wkręta (37) i tulei (38).
(1 zastrzeżenie)

G01b; G01B

W. 56177

08.09.1976

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych
„Bipromet", Katowice, Polska (Adam Baluch, Hieronim Konieczniak, Brunon Krawczyk).
Urządzenie do sprawdzania falistości taśm
i blach

G01b; G01B

W. 56071

05.08.1976

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
„MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Edward Golonka).
Janusz Wanatowski).

Urządzenie według wzoru użytkowego stosowane
jest w zakładach wytwarzających metalowe taśmy i
blachy do klasyfikowania tych półfabrykatów na
zgodne z wymaganiami normy, oraz w niektórych zakałdach produkujących wytwory z taśm i blach. Do
brzegów traserskiej płyty (1) przymocowane są jezdne
szyny (2), na których ustawiony jest czterokołowy
wózek z pomiarową listwą (7). Listwa ta jest nastawialna w kierunku pionowym za pomocą usztywniającej ją listwy (6) i regulacyjnych śrub (8). W czasie
sprawdzania falistości, dany półfabrykat leży na płycie (1), a wózek z pomiarową listwą (7) jest przesuwany wzdłuż urządzenia. Gdy falistość jest z duża, pomiarowa listwa (7) dotyka półfabrykatu, co jest sygnalizowane zwiększonym oporem przesuwu wózka.
(1 zastrzeżenie)

Czujnik dwustrunowy
do pomiaru przemieszczeń
Czujnik dwustrunowy do pomiaru przemieszczeń
znajdujący zastosowanie w górnictwie i budownictwie
w pomiarach przemieszczeń stropów, fundamentów
szybów górniczych oraz w budowie maszyn do pomiaru przesunięć części maszyn, charakteryzuje się tym,
że ma pierwszy sprężysty element (5) umieszczony
między pierwszą pokrywą (4) a drugą pokrywą (6) do
której jest przymocowany pierwszy zaczep (1) oraz

G01b; G01B

W. 56200

13.09.1976

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska (Jan
Wojtych).
Przyrząd do kontroli tłoczków
Przedmiotem wzoru użytkowego jest przyrząd do
kontroli tłoczków poprzez pomiar wzajemnego położenia krawędzi sterujących tłoczków rozdzielaczy hydrauliki, a zwłaszcza hydrauliki obrabiarkowej pracujący z typowym projektorem profilowym.
Przyrząd według wzoru użytkowego pracujący z typowym projektorem profilowym ma przeźroczysty
wzornik (15) zaopatrzony w kreski pół tolerancji (16).
W korpusie (3) osadzono przesuwnie trzpień bazujący
(4) z tulejkami wzorcowymi (5). Trzpień bazujący (4)
ustalany jest w pozycji pracy zatrzaskiem (6). Podstawa przyrządu (1) ma pryzmę (9) ustalaną elementem
sprężynującym.
(1 zastrzeżenie)
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jące i mocujące tulejkę (Z), w którą wkładany jest
flamaster (4).
(1 zastrzeżenie)

G01f; G01F

W. 55322

13.03.1976

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i
Postępu Organizacyjno-Technoîogicznego „ZORPOT",
Warszawa, Polska (Bronisław Uryga).
G01c;

G01C

W. 56149

30.08.1976

Geodezyjno-Dokumentacyjna
Spółdzielnia
Pracy
„Technoplan" w Warszawie, Oddział w Lublinie, Lublin, Polska (Jerzy Tyra).
Interpolator warstwie
Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do
interpolacji warstwie na mapach o dowolnych skalach. Istotą wzoru użytkowego jest obudowa (1) posiadająca u góry, pod wierzchnią ścianką źródła światła,
najkorzystniej żarówkę (2) zasilaną ogniwem (3) oraz
wyłącznik (4). Zasadniczym elementem urządzenia jest
wy skalowana linijka (5) umieszczona na przeźroczystej płytce (6) zawieszonej na transmisyjnych linkach
(7) poruszających płytkę za pomocą polcrętła (8).
Strumień światła (9) wysyłany przez żarówkę (2)
rzuca na płaszczyznę rysunku (10) obraz podziałki wyskalowanej na linijce (5).
(1 zastrzeżenie)

G01d G01D

W. 56105

Dozownik do uzupełniania cieczy
zwłaszcza w akumulatorach
W skład dozownika wchodzi pojemnik z elastycznego, przeźroczystego tworzywa sztucznego, korek (7),
dwie rurki, z których jedna <3) służy do wylewania
cieczy, a druga (4), do wyrównywania ciśnienia wewnątrz pojemnika.

17.08.1876

Wyższa Szkoła Inżynierska, Lublin, Polska (Wacław
Jaśkiewicz, Sławomir Szewczyk, Urszula Szaćy).
Urządzenie do mocowania flamastra
rejestrującego zapis dy frak ton: etryczuy
Istotą wzoru użytkowego są dwie płytki metalowe
(2), przymocowane do fabrycznych sanek (1), ustala-

Na rurkach jest osadzony przesuwnie-zaciskowo suwak (5) w postaci płytki, służący do nastawiania poziomu uzupełnianej cieczy. Dozownik ma zastosowanie
óo ux.up.?łnia:ua cieczy zwłaszcza wody destylowanej
iv akumulatorach, umożliwiając dokładne napełnienie
korrory Uo żądanego poziomu.
(3 zastrzeżenia)
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G01f; G01F

W. 56183

08.09.1976

G01m;

G01M
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W. 56134

25.08.1976

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa, Polska (Krzysztof Kośmider,
Marian Wargocki).

Eelektrownia „DOLNA ODRA", Nowe Czarnowo,
Polska (Czesław Deyna, Edward Zurawski, Kazimierz
Gajowiecki).

Naczynie do odmerzania preparatów sypkich

Urządzenie do wyważania regulatorów

Naczynie przeznaczone jest do odmierzania preparatów sypkich, zwłaszcza preparatów chemicznych do
ochrony roślin.
Naczynie składa się z tulei (1) z uchwytem (2), w
której umieszczone jest przesuwne dno. Dno zawiera
półpierścienie (3, 4), pomiędzy którymi znajduje się
stożkowa część trzpienia (5). Półpierścienie (3, 4)
umieszczone są pomiędzy nakładkami (6, 7). Nakładki
(6, 7) dociśnięte są do półpierścieni <3, 4) złączem. Złącze stanowi śruba (fc) wkręcona w nagwintowany
otwór trapienia (5) oraz sprężyna (9) opierająca się o
nakładkę (7) i kołnierz trzpienia (5).
(2 zastrzeżenia)

Urządzenie do wyważania regulatorów i naprawy
jego mechanizmu ruchomego składa się z podstawy
tekstolitówej (1), kolumny (2) i ramienia (3). Jeden koniec kolumny ma otwór cylindryczny (6) i nagwintowany otwór (7) z wkrętem (8). Drugi koniec kolumny
(2) od strony podstawy (1) zakończony jest nagwintowanym otworem (4) i kołnierzem (5). Ramię (3) z jednej strony ma podtoczenie (9), a z drugiej strony otwory: cylindryczny (10) i nagwintowany (11) wraz z
wkrętem (12). Kolumna <2) przymocowana jest w narożniku podstawy tekstolitówej (1) za pomocą wkrętu (13).
(1 zastrzeżenie)

G01k; G01K

W. 56093

14.08.1976

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, Świdnica, Polska (Tadeusz Lange).
Przenośny przyrząd
do powierzchniowego pomiaru temperatury
Przyrząd służy do pomiaru temperatury urządzeń
pracujących pod wysokim napięciem bez ich odłączania, bezpośrednio podczas eksploatacji. Przyrząd składa się z obudowy (1) z wydłużoną częścią (2), wykonanej z materiału izolacyjnego, odpornego na wysokie
napięcia. W obudowie rozmieszczono elektroniczny
układ pomiarowy (6), ze wskaźnikiem (7) i bateriami
zasilającymi (8), a na końcu wydłużonej części termistorowy czujnik (3, 4, 5), w osłonie. Wydłużona część
może być składana teleskopowo ułatwiając przenoszenie i przechowywanie przyrządu. Przyrząd nadaje się
zwłaszcza do kontroli temperatury urządzeń w rozdzielniach wysokiego napięcia.
(2 zastrzeżenia)

G01n; G01N

W. 56162

06.09.1976

Instytut Przemysłu Cukrowniczego, Warszawa, Polska (Bogdan Amerski, Hipolit Gawroński, Barbara
Biskupská).
Urządzenie laboratoryjne do bezpiecznego
prowadzenia procesu spalania związków organicznych
w kolbie Kjeldahla
Urządzenie umożliwiające bezpieczne prowadzenie
procesu spalania związków organicznych w kolbie
Kjeldahla składa się z kołpaka (1) do nakładania na
szyjkę kolby Kjeldahla (2) za pośrednictwem uszczelki
(3) ze sznura azbestowego, zbiornika zabezpieczającego (4), płuczki (5) z roztworem wodorotlenku sodowego i pochłaniacza (6) z węglem aktywowanym oraz
znanej pompki wodnej lub próżniowej.
Proces spalania prowadzony jest w ten sposób, że
po napełnieniu kolby Kjeldahla (2) materiałem spalanym i po dodaniu odpowiedniej ilości kwasu oraz katalizatora otwór kolby zabezpiecza się kołpakiem (1)
podłączonym do zbiornika zabezpieczającego (4),
płuczki (5) oraz pochłaniacza (6). Po włączeniu pompki
(7) rozpoczyna się ogrzewanie kolby. Wytwarzające
się opary są porywane przez wytworzony ciąg powietrza i przechodzą kolejno przez cały zestaw, gdzie
następuje całkowita neutralizacja trujących oparów.
(2 zastrzeżenia)
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G01n; G01N

W. 56202

14.09.1976

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Andrzej Fudal, Stanisława Witkowska, Jan, Hepa).
Elektroda obrotowa do analizy
spektograticznej materiałów proszkowych
Elektrodę stanowi umieszczona na wałku napędowym <4) tarcza metalowa (1) o średnicy od 30 do 100
mm, która wprawiana jest w ruch obrotowy za pośrednictwem przekładni zębatej silnikiem elektrycznym. Tarcza (1) zaopatrzona jest w nakładany metalowy pierścień zewnętrzny (2) o krawędzi wystającej
ponad krawędź tarczy (1), oraz w wymienną tarczkę
metalową (3) nakładaną współosiowo na tarczę (1).
Średnica tarczki wymiennej (3) jest o tyle mniejsza
od tarczy podstawowej aby po jej nałożeniu powstało
między pierścieniem zewnętrznym (2) a krawędzią
tarczki (3) wgłębienie na analizowany materiał proszkowy.
(1 zastrzeżenie)

G01r; G01R

W. 55627
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G01r; G01R

W. 56b90

14.08.1976

Północna Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych,
Gdańsk, Polska (Wiktor Domański, Mieczysław Pielaciński, Leon Zaborowski).
Przyrząd do wykrywania zwarć
w instalacji elektrycznej, zwłaszcza w instalacji
elektrycznego ogrzewania wagonów
Przyrząd do wykrywania zwarć w instalacji elektrycznej, zwłaszcza w instalacji elektrycznego ogrzewania wagonów, posiadający korpus w kształcie walca z wydrążonym wewnątrz otwerem nieprzelotowym
i umieszczotnym w nim wskaźnikiem obrotowym, może
być używany zarówno w instalacjach prądu stałego
2
jak i prądu przemiennego o częstotliwości 1 6 - Hz
3
i 50 Hz.
Przyrząd ma ferromagnetyczne jarzmo (8) mocujące
korpus (1) wewnątrz którego jest osadzony obrotowo
ferromagnetyczny wskaźnik (7) oraz magnesy (5, 6)
stałe przesunięte względem siebie o kąt około 90°.
(3 zastrzeżenia)

19.05.1976

Fabryka Maszyn Górniczych im. Tadeusza Żarskiego
„Picma", Piotrków Trybunalski, Polska (Zbigniew Nowakowski, Witold Rusin).
Przedłużacz do sprawdzania obwodów
elektronicznych
Przedłużacz składa się z płyty (1), gniazda wtykowego (2), wtyczki (3), 16 gniazd stykowych <5) połączonych przewodami łączeniowymi (6) ze ścieżkami
przewodzącymi (4). Przedłużacz służy do połączenia
obwodów elektronicznych z wymiennymi obwodami
drukowanymi podczas sprawdzania tych obwodów.
(1 zastrzeżenie)

G01r; G01R

W. 56138

27.08.1978

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska (Jan
Wójtowicz, Czesław Keller).
Czujnik indukcyjny do pomiaru drgań
Przedmiotem wzoi"u użytkowego jest czujnik indukcyjny do pomiaru drgań, zwłaszcza maszyn i ich zespołów współpracujący z miliwoitomierzem.
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Czujnik według wzoru użytkowego zaopatrzony jest
w zespół magnetyczny, ma cewką (6) i masę (7) zawieszone w skupionym strumieniu magnetycznym wytwarzanym przez zespół magnetyczny (4) na wyprofilowanych sprężnych (8). Sprężyny (8) na swych końcach tworzą mieszki (9).
(1 zastrzeżenie)

Nr 13 (93) 19.7

obrotu (8) pozwalającą na zamykanie obwodu magnetycznego wokół przewodnika (7). Aby dokonać pomiaru cęgowym miernikiem prądu stałego należy włączyć
zasilacz hallotronu (5), zamknąć szczęki (3) i (4) obwodu magnetycznego wokół przewodnika (7) z płynącym
prądem stałym i po nastawieniu odpowiedniego zakresu odczytać wielkość prądu na mierniku (6).
(2 zastrzeżenia)

G01v; G01V
G01fa; G01H

W. 56129

23.08.1976

Kombinat Geologiczny „Północ". Warszawa, Polska
(Aleksander Łubowicz, Leszek Krawczyk).
Obudowa geofonu
Przedmiotem wzoru użytkowego jest obudowa geofonu, stosowanego przy sejsmicznych pracach poszukiwawczych.
Obudowa geefonu składa się z przykrywki z bagnetem, oraz osołny (1) geofonu, najkorzystniej wykonananej z tworzywa sztucznego w kształcie kubka. Osłona (1) ma zewnątrz wzmacniające zgrubienia (2) i
wewnątrz kanały (3) na przewody, oraz na dnie pierścieniowy wypust (4), a u góry kołnierz (5) z otworami
(6) na samogwintujące wkręty.
(1 zastrzeżenie)
G01r; G01R

W. 56141

28.08.1976

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Bydgoszcz, Polska <Tadeusz Skibiński, Andrzej Wyszyński).
Cęgowy miernik prądu stałego
Przedmiotem wzoru użytkowego jest cęgowy miernik prądu stałego przeznaczony do pomiaru natężenia prądu stałego płynącego w przewodach bez potrzeby rozłączania przewodu dla włączenia miernika
lub bocznika.

GC5d; G05D

W. 55501

Severoctska armaturka podnłk Kapitana
Jarose, Usti nad Łabą, Czechosłowacja.

22.04.1976

Otakara

Dwurzędowa, dwustopniowa stacja
regulacyjna dla gazu

Cęgowy miernik prądu stałego posiada czujnik hallotronowy (1) umieszczony w szczelinie (2) szczęki (3)
rdzenia stalowego stanowiącego wspólnie ze szczęKą
(4) obwód magnetyczny. Szczelina (2) o szerokości
1 mm jest wykonana prostopadle do osi podłużne]
rdzenia stalowego. Stalowe szczęki (3) i (4) stanowiące cbwód magnetyczny połączone są wspólną osią

Dwurzędowa dwustopniowa stacja regulująca ciśnienie pr.iepływoi gazu, umieszczona na ramie nośnej,
charaktery styczna jest tym, że do przewodu dopływowego (1) mającego odgałęzienie w kształcie litery
T przyłączone są urządzenia zamykające (4, 5), połączone z filirerti (8) o dużej wydajności przy pomocy
kolanka (9), a wstawka rurowa łącząca filtr (8) z gazomierzem (14) składa się z części (10) mającej kształt
litery S. drugiej poziomej części (11} oraz trzeciej części pionowej (13).
i(l zastrzeżenie)
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stalowego (6), którego końce są wygięte w kształcie haczyków. Płytka mocująca (7) jest umieszczona w otworze prostokątnym płyty sufitu podwieszonego i dociskana przez sprężynę (4). Natomiast puszka instalacyjna (1) jest instalowana na stropie, bezpośrednio nad
otworem w płycie sufitu.
(1 zastrzeżenie)

G05f; G05F

W. 55651

25.05.1976

Zjednoczone Zakłady Elektronicznej Aparatury Pomiarowej „Meratronik", Oddział w Szczecinie, Szczecin, Polska (Stanislaw Tretiak).
Zasilacz stabilizowany prądu stałego
Zasilacz według wynalazku przeznaczony jest do
zasilania radioodbiorników i magnetofonów tranzystorowych w samochodach. Zasilacz posiada prostopadłościenną obudowę (1) wykonaną z tworzywa sztucznego,
z umieszczonym na jednej ze ścianek bocznych przełącznikiem suwakowym (2), służącym do skokowej
zmiany wartości napięcia wyjściowego. Obudowa posiada wyprowadzone na zewnątrz dwa przewody elektryczne, z których jeden zakończony jest wtykiem zasilającym (3), przystosowanym <jo gniazda zapalniczki
samochodowej i służącym do włączenia zasilacza do
instalacji elektrycznej pojazdu, a drugi zakończony
jest wtykiem magnetofonowym (4), służącym do połączenia zasilacza z magnetofonem.
(1 zastrzeżenie)

G08b; G08B

W. 55218

Biuro Studiów i Projektów Łączności,
Polska (Wiesław Niewójt).

30.02.1976
Warszawa,

Wieszak do instalowania czujników
i innych elektrycznych urządzeń sygnalizacyjnych
na sufitach podwieszonych
Wieszak według wynalazku stanowią dwa zwieszaki (3) do opraw żarówkowych zamocowane jeden do
puszki instalacyjnej (1), a drugi do płytki mocującej
(7), połączone ze sobą za pomocą sprężyny (4) pręta

G09d; G09D

W. 56209

15.09.1976

Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, Polska
(Edward Gąsior, Witold Nowakowski, Ludwik Witkowski).
Obudowa zestawu środków audiowizualnych
dla sal wykładowych
Obudowa zestawu środków audiowizualnych dla sal
wykładowych według wzoru użytkowego w formie
mebla skrzyniowego o kształcie litery „T", charakteryzuje się tyin, że górną część (1) stanowi prostokątny
sześciobok postawiony na dwóch czworokątnych sześciobokach (2, 3). Centralna powierzchnia części górnej
jest wykorzystana jako pulpit sterowniczy (5) i pulpit
wykładowcy (4). Z prawej strony są umieszczone grafoskop (6) i gramofon (7), a z lewej magnetofon (8) i
magnetowid (9). W częściach dolnych stanowiących
podstawę są usytuowane, w prawej radioodbiornik i
poniżej pomocnicza suflada, a w lewej części wzmacniacz i również szuflada.
<1 zastrzeżenie)
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G09f; G09F

W. 56170

07.09.1976

Leszek Pisański, Warszawa, Barbara Odolczyk, Międzyborów, Polska (Leszek Pisański, Barbara Odolczyk).
Zestaw do składania cen
Zestaw według wzoru użytkowego składa SÍQ z podstawki (1) o kształcie graniastosłupa o podstawie trapezu prostokątnego i wkładek (2). Podstawka (1) ma
wykonany równolegle do pochyłej ściany podstawki
kanałek (3). Cyfry lub inne oznaczenia są naniesione
obustronnie na wkładki (2), które stanowią pasek z
materiału elastycznego zgięty w połowie, który, patrząc z boku, przypomina boki trójkąta równoramiennego. Podstawka (1) ma w połowie swej długości otwór
(4) prostopadły do równoległych ścian graniastosłupa
podstawki (1).
(2 zastrzeżenia)

Nr 13 (93) 19T7

zamocowane dwie kostki inwerterów (a i b),' zaś w
dekoderze (2) są usytuowane 32 tranzystory, TO* diod
i 51 rezystorów. Przewodzące ścieżki obwodów drukowanych łączą poszczególne wyprowadzenia kolektorów tranzystorowych dekodera (2) z liniami wyboru
adresu matrycy (3). Przewodzące ścieżki sygnałów
wyjściowych są umieszczone po stronie druku pakietu i są wyprowadzone na zespół wzmacniaczy odczytu (5), zawierający 26 tranzystorów, 30 diod i 60 re-"Storów, przy czym wyjścia kolektorów tych tranzy*«»rów są doprowadzone do wielokontaktowego wtyku
'** umieszczonego wzdłuż jednej krawędzi pakietu.
(1 zastrzeżenie)

"•Uc; GUC

W. 56219

16.09.1976

Ośrodek Bsdawczo-Rozwojowy Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów „Mera-Elwro", Wrocław, Polska (Teresa Kramarowska, Wanda Banaszewska).
Pakiet pamięci stałych

Gile; GUC

W. 56215

16.09.1976

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów „Mera-Elwro", Wrocław, Polska (Teresa Kramarowska, Wanda Banaszewska).

Pakiet pamięci stałych z wielokontaktowym wtykiem, mający zastosowanie w cyfrowych przyrządach
pomiarowych, jest utworzony z jednej, dwustronnie
laminowanej płytki w kształcie prostokąta o bokach
140X16 nim. Na płytce bloku seperatorów (1) są zamocowane dwie kostki inwerterów (a i b), zaś w der
koderze (2) są usytuowane 32 tranzystory, 79 diod i 51

Pakiet pamięci stałych
Pakiet pamięci stałych z zespołem wzmacniaczy odczytu, mający zastosowanie w cyfrowych przyrząclach
pomiarowych, jest ^utworzony z jednej dwustronnie laminowanej płytki w kształcie prostokąta o bokach
140X160 mm. Na płytce w bloku seperatorów (1) są

rezystorów. Przewodzące ścieżki obwodów drukowanych łączą poszczególne wyprowadzenia kolektorów
tranzystorowych dekodera (2) z liniami wyboru adresu
matrycy (3). Przewodzące ścieżki sygnałów wyjściowych są umieszczone po stronie druku pakietu i są
wyprowadzone na wielokontaktowy wtyk (4) umieszczony wzdłuż długiej krawędzi pakietu.
(1 zastrzeżenie)
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DZIAŁ H
ELEKTROTECHNIKA
H02b; H02B

W. 56063

06.08.1976

Bydgoskie Zakłady Sprzętu Okrętowego „Famor",
Bydgoszcz, Polska (Józef Czternasty, Jarosław Lewandowski, Jan Omnieczyński, Andrzej Wyszyński, Henryk Najdzicz).
Obudowa do elektrycznych urządzeń rozdzielczych
Obudowa do elektrycznych urządzeń rozdzielczych
według wzoru użytKowego ma ucha (2) posiadające po
jednymi gwintowanym kołku (3) przechodzącym przez
otwory w tylnej ćcianie obudowy, z których co najmniej jedno ma uziemniający zacisk (4). Do gwintowanych kołków (3) wewnątrz obudowy są zamocowane, wsporcze konstrukcje.
(1 zastrzeżenie)

wana jest rura wypustowa (7) tak usytowana, że część
z otworami wlotowymi (6) oraz tarcza przeciwrozbryzgową (4) znajduje się poniżej pokrywy (14), zaś część
z otworami wylotowymi (3) z daszkiem ochronnym (9)
znajduje się powyżej pokrywy (14).
Rura dekompresyjna (2) stycznie przyspawana do
zbiornika kondensatu (3) wprowadza mieszaninę powietrza z cząsteczkami kondensatu i oleju w ruch
wirowy.
(2 zastrzeżenia)

HOzk; H02K

W. 56131

24.08.1976

Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil",
Sanok, Polska (Zbigniew Sieniawski, Roman Furmankiewicz).
Obsada szczotkowa
zwłaszcza do szczotek dwustronnych
Obsada według wzoru użytkowego posiada jednolity
korpus (1), uchwyt mocujący (7) zakończony jarzmem
ruchomym (8) oraz płytkę izolacyjną (5). Taka konstrukcja umożliwia łatwy demontaż dowolnego szczotkotrzymacza i korzystne doprowadzenie prądu do nich.
(2 zastrzeżenia)

H02b; H02B
GOôd; G05D

W. 56135

26,08.1976

Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt", Kraków, Polska (Władysław Cwiżewicz).
Rozpręzacz spustu kondensatu
Rozprężacz według wzoru użytkowego jest przeznaczony 2dla urządzeń sprężarkowych 1G0 atm. (16
MN/m ) stosowanych w stacjach i rozdzielniach elektroenergetycznych wysokich napięć.
Rozprężacz stanowi szczelnie zamknięty od dołu
zbiornik (3) zakończony kołnierzem, do którego zamocowana jest pokrywa (14). W osi tej pokrywy przyspaE04r; H04R

W. 55043

16.08.1976

Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Józef
Durkiewicz, Jerzy Ginalski, Janusz Jakubowicz, Bohdan Lisowski, Tadeusz Żwirski).
Obudowa głośnika
Obudowa głośnika według wzoru użytkowego jest
przeznaczona do odtwarzania audycji dźwiękowych,
zwłaszcza muzycznych w domowych urządzeniach nagłaśniających, szczególnie stereofonicznych.
Obudowa wykonana jest w kształcie pionowego
walca z otworem, a jej cechą charakterystyczną jest
to, że ma wewnątrz umieszczony wypukły deflektor
(5) i głośnik (3) zamocowany na poziomej przegrodzie
(4) obudowy (1), skierowany w kierunku deflektora (5),
przy czym deflektor (5) i głośnik (3) są wzajemnie
usytuowane w ten sposób, że dźwięki z głośnika (3) zostają odbite i rozproszone na powierzchni deflektora
(5) i skierowane do otworu (2) obudowy (1).
(1 zastrzeżenie)
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płaszczyznach przecinających się wzdłuż linii prostych
łożących na powierzchni cylindrycznej współosiowej
z wentylatorem (4).
(1 zastrzeżenie)

H05k; H05K

W. 56185

09.09.1976

Zakłady Radiowe „Unitra-Eltra", Bydgoszcz, Polska
(Danuta Klementowska).
Nasadka złącza zewnętrznego zasilania

H04r; H04R

W. 56054

Centrum
Badawczo-Komtrukcyjne
Pruszków, Polska (Andrzej Marat).

05.08.1976

Obrabiarek,

Podstawka mikrofonu

Nasadka złącza według wzoru użytkowego charakteryzuje się tym, że osłona izolacyjna (1) ma we wnętrzu na większej części obwodu pierścieniowy rowek
(8) oraz żeberko (5) służące do zabezpieczenia przed
obracaniem tulejki stykowej (2) względem osłony (1).
Tulejka stykowa (2) ma kołnierz (S) z wybraniem (4)
pod żeberko (5). Połączenie osłony (1) i tulejki stykowej (2) następuje dzięki wskoczeniu kołnierza (3) tulejki stykowej (2) w pierścieniowy rowek (8) osłony
(1) po przejściu kołnierza (3) przez przewężenie średnicy osłony (1).
(2 zastrzeżenia)

Podstawka mikrofonu według wzoru użytkowego posiada korpus (1) z zamocowanymi w nim dwoma tulejami (2), w których osadzone są przegubowo za pomocą kulek (3), pierścieni (4), sprężyn (5) i śrub dociskowych (6) dźwignie (7), zaopatrzone w nakrętki zaclskoskowe (8) ustalające przedłużacze (9), na które mocuje się mikrofony.
Podstawka znajduje zastosowanie zwłaszcza w salach konferencyjnych i pozwala, przy użyciu dwóch
mikrofonów, na obsłużenie 4 - 6 osób przemawiających.
(1 zastrzeżenie)
H05K; nO5K

W. 56198

13.09.1976

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Zdzisław Kruk, Marian Szymankiewicz).
Urządzenie kont^olno-pomiarowe
do klisz obwodów drukowanych
H05k; H05K

W. 56137

27.08.1976

Zakłady Systemów Minikomputerowych, Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Systemów Minikomputerowych,
Warszawa, Polska (Henryk Adamczyk, Zbigniew Gaczyński).
Zespół odprowadzający ciepło
Zespół odprowadzający ciepło od podzespołów elektronicznych według wzoru użytkowego składa się z
metalowych płyt (1) płaskich lub wypukłych zygzakowato, które połączone są z pierścieniem mocującym <2)
korzystnie wkrętami, przy czym płyty (1) leżą w

Urządzenie według wzoru użytkowego posiada podstawę (10) 7. pcdswietlaczami (11). Do podstawy przytwierdzona jest płyta wsporcza (8) wraz z przekład-,
karni (9), Na płycie wsporczej osadzona jest lupa pomiarowa (1) kontroli styków oraz lupy pomiarowe (2)
kantroli wzajemnego położenia klisz. Na płycie wsporczej (8) jest osadzona również płytka wzorcownika
styków (12) i wykrojniki (7) otworów bazujących.
(2 zastrzeżenia)

Wykaz zgłoszeń wynalazków
opublikowanych w BUP 13/1977 r. w układzie numerowym
Nr zgłoszenia

MKP

Int. CL»

Strona

Nr zgłoszenia

MKP

Int. a. 2

Strona

1

2

3

4

1

2

3

4

C03d
A471
F27b
B64d
C07C
H03f
F161
A63j
C01b
G01g
C09j
H03k
B23b
H011
C07c
H04m
C09d
G03c
B22c
C07c
B23k
B23g
F16c
B23g
E21b
EOld
E21f
B65g
G01r
E21b
E04b
B61f
B601
B62d
A01d
C04b
C08f
C08f
C08f
C08g
B60k
B66b
B25b
E21f

C03D
A47L
F27B
B64D
C07C
H03F
F16L
A63J
C01B
H01G
C09J
H03K
B23B
H01L,
C07C
H04M
C09D
G03C
B22C
C07C
B23K
B23G
F16C
B23G
E21B
E01D
E21F
B65G
GC1R
E21B
E04B
B61F
B60L
B62D
A01D
CÛ4B
C08F
C03F
C08F
C06G
B60K
B6€B
B25B
E21F

185246
185247
185252
185256
185257
185259
185270
185277
185278
185280
185283
185284
185300
185308
185309
185314
185320
155332
135336
185338
185350
185352
185380
J8C383
135385
135?o7
1853O0
1G5391
185392
185S95
1854C5
1Ü5408
1C5412
185414
185433
1S5438
1S5439
185440
1S5444
185447
185452
185^.76
185483
185485

C08g
B29d
C04b
G08g
G01v
B21d
A61b
B66b
F04b
C08b
F03c
F28d
B02c
Cl4c
F02m
C21c
C08f
F24c
G05f
B02b
B62d
H02p
F27b
C04b
A01k
B02c
F16c
H04b
F42b
CC8k
E27g
G01s
B41c
B02b
A63f
B23p
F161
F161
B62m
B21d
A23j
A62c
D01h
Cl2c

C08G
B29D
C04B
G08G
GC1V
B21D
A61B
B63B
F04B
C08L
F03C
F29D
B02C
C14C
F02M
C21C
C08F
F24C
G01F
B02B
B62D
H02P
F27B
C04B
A01K
BC2C
F16C
H04B
F42B
C08K
B27G
H01S
B41C
B02B
A63F
B23P
F16L
F16L
B62M
B21D
A23J
A62C
D01H
C22C

178233
180685
182642
182675 T
182712
183055
183722
183752
184145
184317
184404
184590
184605
184682
184738
184766
184903
184909
184912
184931
184955
184972
185024
185034
185033
185041 T
185055
185057
185075
185112
185132
185142
185143
185166
185167
185168
185179
185193
185194
185232
185236
185239
185242
186244

63
3

51
22
27
71
50
5
25
67
32
72
11

. 68
28
77

32
63
10
28
13
13
47
13
4,0
33
42
22
58
40
33
20
18
20

1
25
29
?9
29
30
17
23
15
42

-

30
17

25
65
62
8
3
23
46
29
45

52
7

. 33
45

34

29
51
63
6
21
70
51
26
1
7

48
72
53
32
16
70
17
6
5
14
50
50
21
8
2
4
37
33
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2

1

185486
185489
135491
185493
185499
1855C0
185501
185507
1855C3
1855C9
185510
185513
185514
185515
185529
155531
185532
185534
185535
185538
135540
185550
185551
185555
185557
185560
185563
185570
185574
185589
185591
185598
165599
185603
185604
185610
185612
185614
185618
185620
185621
385622
185623
185628
185843
185645
185654
185857
185634
185685
185686
185687
185690
185694
185699
185700
185701
185702
185704
1B5705
185715
185716
185717
185718

1
!

A23j
B22c
A61g
B25g
B03c
B62k
FOln
E60d
B27g
D01b
G01g
G01n
G01r
G01m
C06Ü
A01n
C04b
C08g
C08g
C09j
G01s
C14c
A235
F22d
G01r
C09j
C04b
C09b
H05k
B29g
G01r
B21d
C21c
B22d
C04b
B41m
G01b
G01b

Beof

C23g
G01r
GClj
H03b
C23b
F16d
H02p
DClg
G01r
G01n
GC2c
B22c
G01n
F16h
Dfllg
C01b
C23f
Bnig
G01r
G01m
FT6f
E05b
F05b
H04r
C23g

3

1

A23J
B22C
A61G
B25G
B03C
B62K
F01N
B6OD
B27G
D01B
H01G
G01N
G01R
GC1M
C06D
A01N
C04B
C08G
C08G
C09J
G01S
C14C
A23J
F22D
G01R
C09J
C04B
C09B
H05K
B29G
G01R
B21D
B21C
B22D
C04B
B41M
G01B
GOiB
B60F
C23G
G01R
G01J
H03B
C23B
F16D
K02P
D01G
G01R
G01N
G02C
B22C
G01N
F16H
D01G
C01B
C23F
D01G
GC1R
H01M
F16F
E05B
E05B
H04R
C23G

i
2

10
4
15
7
21
44
17
1«
36
67
5ó
59
55
27

2
26
30
30
32
62
33
2

50
59
32
26
32
74
17
59
8

34
11
26
37

53
53
17

35
59
54
VI
34
48
71
36
60

56
62
10

56
49
41
25
35
37
60
69

49
39
40
73

35
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1

2

3

135719
185720
185721
185723
185724
185758
185768
185770
185773
185782
18Ù007
186138
1Ö6259
187730
188188
188256
189212
189521
190026
1&0E68
191004
191228
191251
191268
1Ů1356
191396
191494
191541
191585
191586
191618
191642
191644
191736
191739
191798
191823
191830
191834
191842
191845
191850
191851
191855
191859
191861
191862
191C83
191867
191863
191869
191871
191372
19X877
191879
191880
191389
191890
191391
191893
191908
19!911
191919
19.1922

H04n
G01p
G01r
G01d
C08g
C08g
B62b
HOSg
G01n
G08b
B23b
BSOq
H03k
G01r
B32b
C07d
H011
B63b
A23j
G08b
H03k
G01b
A61b
H02k
HClr
G01h
G01m
G05f
D03d
B6Cg
B21b
C07c
F27b
B23d
C21b
B23b
C09d
B21ci
B23d
£21d
C08f
C09j
GC6c
C03c
E21f
B27b
E21c
E21f
G05d
G01r
C01g
B65g
E04b
B22c
G11b
G01k
F24b
F28d
G06f
E04b
E21f
G01f
G01n
G21d

H04N
HOiP
G01R
G01D
C08G
C08G
B62B
H05G
G01N
G08B
B23B
B60Q
H03K
G01R
B32B
C07D
H01L
B63B
A23J
G08B
H03K
H01B
A61B
H02K
HOIR
H01H
H01M
G05F
D03D
B65G
B21B
C07C
F27B
B23D
C21B
B23B
C09D
B21D
B23D
E21D
C08F
C09J
G06C
C03C
E21F
B27B
E21C
E21F
G05D
G01R
C01G
B65G
E04B
B22C
GUB
G01K
F24B
F28D
G06F
E04B
E21F
G01F
G01N
G21D

T

T

T
T
T
T
T
T
T
T
T

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

4
73
70
60

54
30
30

20
74
57
64
12
18
61
17

28
68
22

2
65
72
66
3
70
70
67
69
64
37
72
22
8
28

52
12
33
12
32
9
12
41
29
33
64

25
43

15
41
43
63
61
25
23
38

11
66

55
51
52
64
39
43
54
57
66

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

■Nr 13 (93) 1977
1

2

3

191924
191926
191927
191930
191935
191940
191944
101947
191949
191950
191951
191961
191963
191965
191966
191967
191968
191971
191974
191977
191982
191984
191985
191989
191994
191995
191996
191999
192000
192012
192015
192023
192024

B24d
FOld
C07c
E66b
F04d
G01g
B01b
E21d
C07c
C08g
C08g
G011
G01n
B23f
G01r
B22c
E04b
C08f
F16d
D06p
G01r
E21d
B24b
G02b
B27b
G01j
G01j
ClOj
ClOj
BS6b
G01p
C04b
B01j

B24D
F01D
C07C
B66B
F04D
G01G
E01B
E21D
C07C
C08G
C08G
G01L
G01N
B23F
G01R
B22C
E04B
C08J
F16D
D06P
G01E
E21D
B24B
G02B
B27B
H01J
H01J
C10J
C10J
B66B
G01P
C04B
B01J

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

T
T
T
T

4

u

44
28
24
46
54
5
41
28
31
31
55
57
13
61
11
39
30
48
37
51
41
14
62
16
67
68
63
33
24
58
26
6

1
192C31
191089
192054
192055
192060
1920S3
1Ô2071
192030
1Í2086
1S2092
192094
192035
192096
192105
192107
192!11
192112
192127
192129
192230
193115
194132
19-1163
19CÍ19
195142
195143
195231
135279
3.95291
195393
105422
195531

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

115
2

3

G01g
G01n
F15b
C22b
C04b
C08g
CC8g
F16b
B01d
B01d
GOfic
G01n
B23k
ASlb
Aßlh
F02d
F16k
B66b
G01k
Fn4d
Fi6h
H05b
G01f
B6Gs
321d
B21d
B21d
C22c
B22f
E2ld
BP5g
£06b

H01G
G01N
F15B
C22B
C04B
C08G
C08G
F16B
B01D
B01D
G08C
GtilN
B23K
A61B
A61B
F02D
F16K
B66B
G01K
F04D
F16H
H05B
K01F
B60S
B21D
B21D
B21D
C22C
B22F
E21D
B65G
E06B

1 «
67
58
47
34
S6
Sl
31
47
6
6
65
58
14
4
4
45
49
24
55
46
49
74
66
20
9
9
10
34
11
42
23
40

Wykaz zgłoszeń wzorów użytkowych
opublikowanych w BUP nr. 11/1977 r. w układzie numerowym
Nr zgłoszenia

MKP

Int. Cl2

Strona

Nr zgłoszenia

MKP

Int. Cl*

Strona

1

2

3

4

1

2

3

4

F28c
H04r
G08b
G0if
E03c
E05c
B41b
A45c
G05d
B63b
B23b
D01g
A45d
G01r
G05f
F16k
A61c
A47h
A24f
F24f
A47g
B61b
B62k
B62k
H04r
B55g
A01d
E05c
B26Í
B24d
F24b
H02b
F21v
A61b
G01b
G01b
A6lb
G01b
A61b
B61f
B42f
A6lb
B25d

F28C
H04R
G03B
G01F
E03C
E05C
B41B
A45C
G05D
B63B
B23B
D01G
A45D
G01R
G05F
F16K
A61C
A47H
A24F
F24F
A47G
B61B
B62K
B62K
H04R
B65G
A01D
E05C
B26F
B24D
F24B
H02B
F21V
A61B
G01B
G01B
A61B
G01B
A61B
B61F
B42F
A61B
B25B

103
111
109

56073
56080
56081
56082
56G86
56087
56088
56089
56090
56092
56093
56094
56095
56097
56093
56099
56100
56101
56103
56104
56105
56117
56119
56123
56125
56126
56127
56129
56131
56134
56135
5C136
56137
55138
56139
56140
56141
56142
56144
56145
56146
56148
56149

B61j
A45d
B23p
A61f
B29d
A01f
B43k
F16f
G01r
A46b
G01k
B21c
B21k
B01d
B23k
E0lb
F16j
F21m
E21d
E0lb
G01d
A61b
A45d
F24b
A61c
B66b
A47b
G01V
H02k
G01m
H02b
A41d
H05k
G01r
F23g
A43b
G01r
B61b
A47b
A61b
A61b
F24f
G01c

B61J
A45D
B23P
A61F
B29D
A01F
B43K
F16F
G01R
A46B
G01K
B21C
B21K
B01D
B23K
E01B
F16J
F21M
E21D
E01B
G01D
A61B
A45D
F24B
A61C
B66B
A47B
G01V
H02K
G01M
H02B
A41D
H05K
G01R
F23G
A43B
G01R
A61B
A47B
A61B
A61B
F24F
G01C

92
77
87
83
88
75
89
100
107
78
106
85
86
84
87
96
100
101
99
97
105
81
77
102
83
95
78
108
111
106
111
76
112
107
101
76
108
82
78
82
82
103
105

54273
55043
55218
55322
55323
55324
55333
55424
55501
55504
55542
55543
55558
55627
55651
55806
55961
56005
56043
56044
56046
56048
56051
56052
56054
56056
56057
56058
5Ö060
56061
56062
56063
56064
56065
56066
56C67
56068
56071
56072
56073
56075
55076
56077 „

1Ö5

97
93
89
77
108
93
86
96
77
107
109
IC0
83
80
75
102
79
91
92
93
112
94
75
98
88
88
102
111
101
80
1Ú3

103
80
1G4
81
91
89
81
88

*fr 13 (93) 1977
1
56150
56151
56152
56156
56159
56161
56162
56163
56164
56165
56166
56167
56169
56170
56172
56174
56175
56176
56177
56178
56179
56180
56181
56182
56183
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2
B23d
A61j
B65d
B60t
A45c
F16d
G01n
B01d
B05b
D01g
A43d
A47c
F16d
G09f
F16k
B66c
A63b
B60p
G01b
E03c
B62b
B41j
B25b
B24b
G01f

3

4

1

B23D
A61J
B65D
B60T
A45C
F16D
G01N
B01D
B05B
D01G
A43D
A47C
F16D
G09F
F16K
B66C
A63B
B60P
G01B
E03C
B62B
B41J
B25B
B24B
G01F

86
84
94
91
77
99
106
85
85
96
76
79
100
111
101
95
84
90
104
97
92
89
88
87
106

56184
56185
56186
56187
56189
56192
56193
56195
56196
56197
56198
56200
56202
56206
56207
56209
56210
56211
56212
56215
56219
56220
56222
56243
56519

117
2
E06b
H05k
B60s
A47g
A47j
B65g
A47b
B66c
B60p
B04c
H05k
G01b
G01n
E04d
E04c
G09d
A47g
A01f
B60t
Gile
Gile
E04c
B65g
A61b
B65g

Sprostowania
Nr BUP
str.

Jest

Powino

6/1977
str. 64

H05h; H05H P. 190850
Władysław Siemiński

H05h; H05H P. 190850
Janusz Reda

5/1977
str. 54

F24b; F24B P. 188322
Andrzej Piasek

F24b; F24B P. 188322
Andrzej Pasek

3/1977
str. 39

C21d; C21D P. 186211 T
Reinhold Kałuża

C2!d; C21D P. 188211 T
Reinhold Konieczko

3/1977
str. 21

B65d; B65D P. 187893 T
Jan 0staszewski

B65d; B65D P. 187893 T
Jan 0straszewski

25/1976
str. 49

C04b; C04B P. 180494
Zdzisław Gątarz

C04b; CC4B P. 1804S4
Zdzisława Gątarz

b yć

3

4

E06B
H05K
B60S
A47G
A47J
B65G
A47B
B66C
B60P
B04C
H05K
G01B
G01N
E04D
E04C
G09D
A47G
A01F
B60T
GUC
GUC
E04C
B€5G
A61B
B65G

99
112
90
79
80
94
78
95
90
85
112
104
107
98
97
109
79
75
91
110
110
98
94
82
95

SPIS TREŚCI
I. WYNALAZKI
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział

A - Podstawowe potrzeby ludzkie . . .
B - Rożne procesy przemysłowe; transport
C - Chemia i metalurgia
D - Włókiennictwo i papdemictrvo
E - Budownictwo
F - Mechanika; oświefclerie; ogrzewanie; uzbrojenie
G - Fizyka
H - Elektrotechnika
Wykaz numerowy zgłoszeń wynalazków

,

II. WZ0RY UŻYTK0WE

Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Driał
Diiał

A - i Podstawowe potrzeby ludzkie
B - Rożne procesy przemysłowe; transport
D - Wióldensiictwo i papienricfwo
E - Budownictwo
F - Mechanika; oświetlenie; ogrzewanie; uzbrojenie
G - Fizyka
H - Elektrotechnika
Wykaz numerowy zgłoszeń wzorów użytkowych

♦-

Str.
1
5
25
38
38
44
53
Ä»
113

Str.
?5
84
96
86
W
103
111
115

