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Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalaz
czości (Dz. U. PRL Nr 43, ροζ. 272) - dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego" o zgłoszonych 
wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie" podane są w ukła
dzie klasowym według symboli Int. Cl.2 i zgodnie z § 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, ροζ. 4) za
wierają następujące dane: 
- oznaczenie klasy i podklasy według symboli II edycji międzynarodowej klasyfikacji patentowej, t j . 

Int. Cl.2, 
- 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 wy

stawy - 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 Int. Cl.2 podaje się wykaz zgłoszeń opublikowa
nych w danym numerze w układzie numerowym. 

* * * 

Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały oznaczone literą Τ za nume
rem zgłoszenia. Jeżeli po dniu takiego ogłoszenia zostanie złożony wniosek o udzielenie patentu (art. 26 
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, klasę patentową i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego. 

Urząd Patentowy podaje do wiadomości konta w NBP 

1. Urząd Pateatowy PRL· - NBP V O'M w Warszawie 
konto: I05S-2583-222 cz. 54 dz. SI rozdz. 9111 § 77 - opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków 

waorów użytkowych, wzorów zdobniczych, .naków towarowych; 
opłaty za skargi i odwołania 

2. Urząd Patentowy PRL, Centralny Ośrodek Informacji Patentowej - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1052-2533-222 cz. 54 dz. 77 rozdz. 7311 

§ 45 - wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw 
§ 44 - wpłaty za usługi poligraficzne i mikrofilmowe 

3. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie konto: 1052-2583-139-32 - wpłaty za powołanie biegłego 

Warunki prenumeraty: 

Prenumeratę na kraj przyjmują Oddziały RSW „Prasa-Ksiąźka-Ruch" oraz urzędy pocztowe 
i 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 wynosi 2340 zł. 
Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje i organizacje spoieezuo~polityczv?e składają za
mówienia w miejscowych Oddziałach RSW „Prasa-Książka-Euch". Zakłady pracy i instytucje 
w miejscowościach, w których nie ma Oddziałów RSW oraz prenumeratorzy indywidualni, za
mawiają prenumeratę w urzędach pocztowych lub u doręczycieli. Prenumeratę ze zleceniem 
wysyłki za granicę, która jest o 50% droższa od prenumeraty krajowej, przyjmują RSW „Pra-
sa-Książka-Ruch", Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 War
szawa, 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 LUE OWEJ 

Numer oddano do składu we wrześniu 1977 r. Ark. wyd. 12,23, ark. druk. 11 
Papier druk. sat. V ki. 70 g, 61x86. Nakład 3345+25. 

Cena 90 zł INDEKS 35326 



BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
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Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

L WYNALAZKI 

D Z I A Ł Λ 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

AOIJ P. 196923 25.03.1977 

Pierwszeństwo: 25.03.1976 - Stany Zjednoczone 
Ameryki (nr 670 112) 

Alfa Laval AB, ^umba, Szwecja. 

Automatyczna dojarka mechaniczna 

Dojarka wg wynalazku zawiera zespół rozgałęźny (3) 
kubków udojowych (4, 5, 6, 7) mających wyściółki (8, 
9, 10, 11), w które wprowadza się dójki, przewód mle
czny (12) odprowadzający mleko z zespołu rozgałęź-
nego (3), detektor natężenia przepływu mielca w prze
wodzie mleczny tr.. Ponadto dojarka zawiera urządzę-
τ ie czasowe do pomiaru uływu czasu określonych o-
kresów, pierwszy zespół próżniowy połączony do prze
wodu mlecznego wytwarzający próżnię roboczą, drugi 
zespół próżniowy wytwarzający próżnię masowania, 
dalej posiada zespół pulsatorów (36, 37, 38, 39) wy
twarzających okresowe impulsy próżni masowania 
oraz zespół sterowania (16) połączony operacyjnie 7. 
detektorem (14) natężenia przepływu i czasowym u-
rządzeniem do sterowania rodzajem próżni roboczej 
i masowania doprowadzanej do kubków udojowych 
odpowiednio do wartości natężenia przepływu w prze
wodzie mlecznym i do ustalonych okresów czasu. 

(5 zastrzeżeń) 

A01K P. 196083 Τ 16.02.1977 

Ryszard Tomaszewski, Kraków, Polska (Andrzej 
Kucharski), Kraków, Polska, (Jacek Repeć), Raciecho
wice, Polska (Ryszard Tomaszewski, Andrzej Kuchar
ski, Jacek Repeć). 

Przenośne stanowisko pasieki, 
zwłaszcza pasieki wędrownej 

Przedmiotem wynalazku jest przenośne stanowisko 
pasieki, zwłaszcza pasieki wędrownej, składające się 
z konstrukcji kratowej (1) wykonanej najlepiej z 
kształtowników lub blachy profilowanej. Krata jest 
uformowana ze stałych segmentów (2, 3, 4), trwale 
połączonych ze sobą oraz ma co najmniej jeden wy-
suwny segment kratowy (5) osadzony w segmencie 
(3) stanowiącym prowadnicę tego segmentu (5). Kra
ta (1) i segment (5) są wyposażone odpowiednio w zna
ne środki podnoszące (7) stanowiące zarazem konstruk
cję wsporczą stanowiska. 

Stanowisko służy zarówno do transportu całej pa
sieki zestawionej z uli załadowanych rzędami, najlepiej 
po 8 sztuk na segmenty kraty, jak i do ustawiania 
na miejscu eksploatacji w bezpośredniej bliskości po
żytków. Stanowisko po podniesieniu za pomocą urzą
dzeń podnoszących (7) mocuje się na lekkim przyczep
nym zestawie kołowym, nadającym się do ciągnięcia za. 
na przykład, samochodem osobowym. Na miejscu eks
ploatacji usuwa się zestaw kołowy, ustawiając stano
wisko na wspornikach (7) i wyciąga segment (5). 

(3 zastrzeżenia) 

A 
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A01N 
C87C 

P. 195708 01.02.1977 

Pierwszeństwo: 02.02.1976 - RFN - (nr Ρ 2603835.7) 

Bayer Aktiengesellschaft Leverkusen, Republika Fe
deralna Niemiec. 

Środek owadobójczy oraz sposób wytwarzania nowych 
estrów indanylowych-5 kwasu N-metylokarbaminowego 

Środek owadobójczy zawiera jako substancję czyn
ną nowe estry indanylowe -5 kwasu N-metylokarba
minowego o wzorze przedstawionym na rysunku w 
którym R i R^ oznaczają atomy wodoru lub niższe rod
niki alkilowe, R2 oznacza rodnik alkilowy, R3 oznacza 
atom wodoru lub niższy rodnik alkilowy a R4 oznacza 
atom wodoru, chloru lub bromu albo niższą grupę 
alkilową lub alkoksylową. Sposób wytwarzania tych 
związków polega na reakcji 5-hydroksyindanów z izo
cyjanianem metylu, albo z fosgenem i następnie z me
tyloamina, albo z fosgenem i następne rozszczepienie 
otrzymanego węglanu bis-(indanylu). (2 zastrzeżenia.) 

A01N 
C07F 

P. 195735 02.02.1977 

Pierwszeństwo: 03.02.1976 RFN (nr Ρ 2603993.0) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Środek owadobójczy i roztoczobójczy oraz sposób 
wytwarzania nowych estrów albo amidoestrów kwasu 
(tino) (tiolo)-pirydazyno-fosforowego (fosforanowego) 

Środek owadobójczy i roztoczobójczy zawiera jako 
substancję czynną nowe estry lub amidoestry kwasów 
(tino) (tiolo) pirydazyno-fosforowych (fosfonowych) o 
wzorze przedstawionym na rysunku w którym A ozna
cza rodnik alkilowy o 1-6 atomach węgla, R oznacza 
grupę alkilową, alkoksylową, alkilotio, lub alkiloani-
nową o 1-6 atomach węgla w każdym łańcuchu alki
lowym albo rodnik fenylowy, R" oznacza rodnik alki
lowy, cyjanoalkilowy, karboalkoksyalkilowy lub alki-
lokarbonyloalkilowy o 1-4 atomach węgla w każdym 
łańcuchu alkilowym, albo rodnik fenylowy, ewentu
alnie jedno- lub wielopodstawiony chlorowcem, grupą 
nitrową, rodnikiem alkilowym lub chloro wcoalkilo-
wym o 1-4 atomach węgla w każdym rodniku alki
lowym a X oznacza atom tlenu lub siarki. 

Sposób wytwarzania tych związków polega na reak
cji halogenków estrów lub amidoestrów kwasów (tio-
no) (tiolo)fosforowych (fosfonowych) z pochodną 1,6-
-dwuwodoro-3-hydroksy-6-tioketo pirydazny albo 
przez reakcję estrów lub amidoestrów kwasów (tiolo) 
(tiono) pirydazyno-fosforowych(fosfonowych) z pięcio-
siarczkiem fosforu. (2 zastrzeżenia) 

Α·1Ν P. 196198 23.02.1977 

Pierwszeństwo: 25.02.1976 - RFN (nr Ρ 2607658.4) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Środek owadobójczy i roztoczobójczy oraz sposób 
wytwarzania estrów 0,S-dwualkilo-0-pirazolilowych 

kwasów tionotiolofosforowych 
Środek owadobójczy i roztoczobójczy zawiera jako 

substancje czynne estry 0,S-dwualkilowo-0-pirazolilo-
we kwasów tionotiolofosforowych o wzorze 1, w którym 
R i R' oznaczają takie same lub różne rodniki alkilo
we o 1-6 atomach węgla; R" oznacza rodnik alkilo
wy lub cyjanoalkilowy o 1-4 atomach węgla w rod
nikach alkilowy, oraz zawiera znane nośniki i substan
cje powierzchniowo czynne. 

Sposób wytwarzania estrów 0,S-dwualkilo-0-pira-
zolilowych kwasów tionotiolofosforowych polega na 
na tym, że pochodne 5-hydroksypirazolu o wzorze 2, 
w którym R" ma znaczenie jak wyżej ewentualnie 
wobec akceptorów, lub sole metali alkalicznych, me
tali ziem alkalicznych lub sole amonowe pochodnych 
5-hydroksypirazolu poddaje się reakcji z halogenkami 
kwasów O,s-dwualkilotionotiolofosforowych o wzorze 3, 
w którym R i R' mają znaczenie jak wyżej i Hal ozna
cza atom chlorowca, korzystnie chloru, ewentualnie w 
środowisku rozpuszczalnika lub rozcieńczalnika. 

(2 zastrzeżenia) 

A01N 
C07F 

P. 196359 01.03.1977 

Pierwszeństwo: 03.03.1976 - RFN (nr P-2608643.1) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Środek owadobójczy i roztoczobójczy oraz sposób 
wytwarzania estrów 0,S-dwualkilo-0-pirazolilowych 

kwasów dwutiofosforowych 

Środek owadobójczy i roztoczobójczy zawiera jako 
substancje czynne estry 0,S-dwualkilo-0-pirazolilowe 
kwasów dwutiosforowych o wzorze 1, w którym R i R1 

oznaczają takie same lub różne rodniki alkilowe o 1-8 
atomach węgla, R2 oznacza grupę cyjanoalkilową o 
1-4 atomach węgla w części alkilowej, R3 oznacza 
rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla lub grupę 
karbalkoksylową o 1-4 atomach węgla w części a lko-
ksylowej i R4 oznacza atom wodoru lub chlorowca 
oraz zawiera znane nośniki i substancje powierzchnio-
wo-czynne. 

Sposób wytwarzania związków o zworze 1 polega 
na tym, że pochodne cyjanoalkilo-5-hydroksypirazolu 
o wzorze 2, w którym R2, R3, R4 ma i i znaczenie jak 
wyżej lub sole metali ziem alkalicznych lub sole amo
nowe pochodnych cyjanoalkilo-5-hydroksypirazolu» 
poddaje się reakcji z halogenkami kwasów O.S-dwu-
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alkilo-dwutiofosferowych o wzorze 3, w którym R, R1 

mają znaczenie jak wyżej a Hal oznacza atom chlo
rowca korzystnie chloru, ewentualnie w środowisku 
rozpuszczalnika. (2 zastrzeżenia) 

AOIN P. 19650-1 08.03.1977 
C07D 

Pierwszeństwo: 10.03.1976 - RFN (nr P-26 09830.8) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Środek owadobójczy oraz sposób wytwarzania 
N-metylo-N-(2-toluenosulfonmetyloamido-N'-suife-

nylokarbaminianu 2,2-dwumetylo-2,3 dwuwodoroben-
zofuranylu-(7) 

Środek owadobójczy zawiera jako substancję czyn
ną N-metylo-N-(2-tolue,nosulfonmetylo-amido-N'-sul-
fenylo(karbbarainian 2,2-dwumetylo-2,3-dwuwodoro-
benzofuranylu-(7" oraz znane nośniki i substancje po-
wierzchniowo-czynne. 

Sposób wytwarzania tych związków polega na reak
cji fluorku kwasu N-metylo-N-(2-toluenosulfonmetylo-
amido-N'-sulfenylo)-karbaminowego z 2,2-dwumetylo-
-2,3-dwuwodorobenzofuranolem-(7), ewentualnie wobec 
akceptora kwasu i w środowisku rozcieńczalnika lub 
poddaje się reakcji N-metylokarbaminian 2,2-dwume-
tylo-2,3-dwuwodorobenzofuranylu-(7) z fluorkiem sul-
fenylu, ewentualnie wobec akceptora kwasu i środo
wiska rozcieńczalnika. (2 zastrzeżenia) 

A01N P.196669 15.03.1977 

Pierwszeństwo: 19.03.1976 - St. Zjedn. Ameryki 
(668 770) 

Monsanto Company St. Louis, Missouri, Stany Zjed
noczone Ameryki. 

Środek chwastobójczy 

Przedmiotem wynalazku jest środek chwastobójczy, 
który oprócz znanych nośników i/albo rozcieńczalników 
jako czynną substancję zawiera co najmniej jedną 
nową pochodną acetanilidu o wzorze podanym na ry
sunku, w którym X i χ ι oznaczają atomy chlorowców, 
• J * z n a c z a rodnik alkilowy o 1-10 atomach węgla 
1 ** oznacza rodnik alkilowy o 1-18 atomach węgla 
albo rodnik alkenylowy lub alkinylowy zawierający do 
8 atomów węgla, przy czym te rodniki alkilowe, alke-
nylowe i alkinylowe ewentualnie zawierają takie pod-

i ? ^ l k l j a k a t o m c h l o r owca , grupy alkoksylowe lub 
alkoksyalkilowe zawierające do 8 atomów węgla, gru
py cyjanowe, hydroksylowe i nitrowe. (2 zastrzeżenia) 

A01N 
C07D 

P.196752 18.03.1977 

Pierwszeństwo: 19.03.1976 - RFN (nr Ρ 26 11 770.4) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Środek owadobójczy i sposób wytwarzania nowych 
estrów 0-(imidazolilowych-5) kwasu N,N-dwumetyIo-

karbaminowego 

Środek owadobójczy zawiera jako substancje czynną 
nowe estry 0-(imidazolilowe-5) kwasu Ν,Ν-dwumety-
lokarbominowego o wzorze przedstawionym na rysun
ku, w którym R oznacza rodnik alkilowy, dwualkilo-
aminowy, alkenylowy albo aralkilowy o 1-4 ato
mach węgla w części alkilowej albo rodnik arylowy, 
R1 oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy, grupę alki-
lotio lub alkenylotio a R2 oznacza atom wodoru, rod
nik fenylowy, alkilowy albo alkenylowy. Sposób wy
twarzania tych związków polega na reakcji pochod
nych 5-hydroksyimidazolu z chlorkiem kwasu N-N-
-dwumetylokarbaminowego, w obecności rozpuszczal
nika lub rozcieńczalnika. (2 zastrzeżenia) 

A01N 
C07C 

P.196944 26.03.1977 

Pierwszeństwo: 27.03.1976 - RFN (nr Ρ 2613167.9) 

Środek owadobójczy, roztoczobójczy i nicieniobójezy 
oraz sposób wytwarzania karbaminianów oksymów 

Środek owadobójczy, roztoczobójczy i nicieniobójezy 
i częściowo grzybobójczy zawiera jako substancję 
czynną nowe oksymy karbaminianów, o wzorze przed
stawionym na rysunku, w którym R oznacza ewen
tualnie podstawiony rodnik alkilowy, cykloalkilowy, 
arylowy lub aryloalkilowy, R1 oznacza atom wodoru 
lub rodnik alkilowy, R2 oznacza atom wodoru, rodnik 
alkilowy, alkenylowy, alkinylowy, grupę chlorowco-
alkilową, chlorowcoalkenylową lub alkoksyalkilową, 
a R3 oznacza ewentualnie podstawiony rodnik hetero
cykliczny zawierający azot lub grupę o wzorze 12, 
w którym R4, R5 są jednakowe lub różne, i oznaczają 
atomy wodoru lub rodniki alkilowe albo razem ozna
czają mostek pięciometylenowy lub czterometylenowy, 
a R6 oznacza ewentualnie podstawiony rodnik hetero
cykliczny zawierający azot. 

Sposób wytwarzania karbaminianów oksymów po
lega na tym, że nowe oksymy poddaje się reakcji 
z izocyjanianami w środowisku rozcieńczalnika i ewen
tualnie wobec akceptora kwasu lub z chlorkami 
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karbamoilu w środowisku rozcieńczalnika i wobec ak
ceptora kwasu albo w środowisku rozcieńczalnika 
wobec wodorku sodu, lub z íosgenem i następnie 
z aminami w środowisku rozcieńczalnika wobec akcep
torów kwasu albo w środowisku rozcieńczalnika wobec 
wodorku sodu, albo z cyjanianami metali alkalicznych 
wobec kwasu solnego w środowisku rozcieńczalnika. 

Przedmiotem zgłoszenia Jest również sposób otrzy
mywania oksymów który polega na reakcji halogen
ków kwasów hydroksamowych z azotami w środo
wisku rozpuszczalnika organicznego, wobec akceptora 
kwasu, w temperaturze 0-80°C, korzystnie 0-40°C. 

(3 zastrzeżenia) 

A01N P.1970Q1 39.03.1977 

Pierwszeństwo: 29.03.1976 - St. Zjedn* Ameryki 
(nr 671,219, nr 671,226) 

28.04.1976 - St. Zjedn. Ameryki (nr 681,105) 

Stauffer Chemical Company, Westport, Stany Zjed-
noczone Ameryki (Allan Angus MacDonald). 

Środek chwastobójczy 

Środek chwastobójczy, zawiera jako substancję czyn
ną łlowy związek o wzorze R - C H a - S ( = 0 ) n - C 
( = 0 ) - Ν (Ri) (Ra), w którym η oznacza O - l u b 1, R 
oznacza grupę neopentylową lub cykłopropylową, 
cyklobutylową albo cyklopentylową, a Ri i R2, każde 
niezależnie oznacza grupę alkilową, alkenylową, cyklo-
propykwnetylową, cykloheksylową, feny Iową lub ben
zylową, albo Ri i R2 razem tworzą grupę alkilenową 
enwentualnie podstawioną alkilem, w ilości 0,1-5,0% 
wagowych razem ze znanym nośnikiem, rozpuszczal
nikiem i sbstancją dodatkową. (105 zastrzeżeń) 

AtlN 
COTC 

P.197263 07.04.1977 

Pierwszeństwo: 09.04.1976 - RFN (ητ Ρ 2515435.8) 
14.05.1976 - RFN (nr Ρ 2621433.5) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Środek owadobójczy i roztoczobójczy oraz sposób 
wytwarzania podstawionych pochodnych 

fenoksybenzyloksykarbonylu 

Środek owadobójczy i roztoczobójczy zawiera jako 
substancje czynne i podstawione pochodne fenoksy-
benzylokarbcnylu o wzorze 1, w którym R i R1 ozna
czają atomy wodoru, fluoru lub bromu, R2 oznacza 
grupę cyjanową lub etynylową, R3 oznacza resztę o 
wzorze 6, w którym R4 i R5 oznaczają atomy chloru, 
bromu lub rodniki metylowe lub resztę o wzorze 7, 
w którym R6 oznacza pierścień fenylowy ewentualnie 
podstawiony atom chlorowca, rodnikiem alkilowym, 
grupą alkilotio, alkoksylową o 1-4 atomach węgla, 

grupę nitrową, metylonodioksylową i Ra oxnacza atom 
wodoru w przypadku gdy R3 oznacza resztę o wzorze 
6, w którym R4 i R8 mają znaczenie jak wyżej, lub 
resztę o wzorze 9, w którym R« ma wyżej podane 
znaczenie oraz zawiera znane nośniki. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w którym 
R, Rł, Ra, R3 mają znaczenie jak wyżej, polega na tym, 
że halogenki karbonylu o wzorze 2, w którym R3 ma 
znaczenie jak wyżej a Hal oznacza atom chlorowca, 
korzystnie chloru, poddaje się reakcji z podstawio
nymi alkoholami fenoksybenzylowymi o wzorze 3, w 
którym R, Rł, R2 mają znaczenie jak wyżej, ewentu
alnie wobec akceptora kwasu i ewentualnie w środo
wisku rozpuszczalnika. (3 zastrzeżenia) 
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A01N P. 107402 14.04.1977 

Pierwszeństwo: 15.04.1976 - S t Zjedn. Ameryki 
(nr 677141) 

Diamond Shamrock Corporation Cleveland. Ohio, 
Stany Zjednoczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania płynnej wodnej kompozycji 
szkodnikobójczej oraz kompozycja wytwarzana 

tym sposobem 
Sposób wytwarzania płynnej wodnej kompozycji 

szkodnikobójczej o zwiększonej aktywności, polega na 
tym, że miele się na mokro w środowisku wodnym 
10-60% wagowych, co najmniej jednego w zasadzie 
nierozpuszczalnego w wodzie aktywnego składnika 
szkodnikobójczego, 1,0-10% wagowych niejonowego 
związku powierzchniowo-czynnego, 0,02-1% wagowych 
żywicy heteropolisacharydowej, 0 - 5 % wagowych środ
ka zapobiegającego pienieniu, 0-10% wagowych środ
ka obniżającego temperaturę krzepnięcia, przy czym 
wodne środowisko stosuje się w ilości wystarczającej 
do-sporządzenia wraz z pozostałymi składnikami 100% 
wagowych gotowej kompozycji i mielenie kontynuuje 
się w ciągu okresu czasu wystarczającym do wytwo
rzenia płynnej kompozycji, w której szkodnikobójczy 
składnik aktywny ma średni rozmiar cząstek 1,0-5,0 
mikronów. 

Płynna kompozycja szkodnikobójcza zawiera co na j 
mniej jeden nierozpuszczalny w wodzie aktywny 
składnik szkodnikobójczy o średnim rozmiarze cząstek 
1-5 mikronów i równomiernym szerokim rozkładzie 
wielkości cząstek. Jako substancję czynną zawiera ni
tryl kwasu czterochloroizoftalowego. (8 zastrzeżeń) 

A01N P. 197447 16.04.1977 
C07D 

Pierwszeństwo: 16.04.1976 - S t Zjedn. Ameryki 
(nr 677,660) 

Unkoyal Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ame
ryki. 

Środek regulujący naturalny wzrost lub rozwój roślin 

Środek regulujący naturalny wzrost lub rozwój roś
lin według wynalazku zawiera w mieszaninie z obo
jętnym nośnikiem jako substancję czynną skutecznie 
regulującą ilość nowego, N-Tlenku 2-tio, 2-sulfinylo 
lub 2-sulfonylopirydyny, o wzorze 1 w którym η jest 
równe 0,1 lub 2, Ri oznacza atom wodoru, grupę al
kilową o 1-15 atomach węgla, grupę fenyłową lub 
benzylową, R2 oznacza atom wodoru, grupę alkilową 
o 1-12 atomach węgla, grupę alkenylową, grupę alko-
ksykarbonylową, o 2 lub 3 atomach węgla, grupę ali-
cykliczną o 5 lub 6 atomach węgla, ewentualnie pod
stawioną grupę fenyłową z 1-5 podstawnikami, któ
re mogą być takie same lub różne i są dobrane spo
śród grupy alkilowej o 1-3 atomach węgla, atomu 
chlorowca, grupy cyjanowej i nitrowej, alkoksylowej 
o 1 lub 2 atomach węgla, fenoksylowej i dwuoksyme-
tylowej i 2,2-dwuchlorocyklopropylowej, jak również 
R2 oznacza grupę-1-metylo-2J2~dwucholorocyklopropy-
lową, 2,2-dwuchlorocyklopropylową, naftylową, antry-
lową, bifenylową, heterocykliczną lub benzylowa, 
przy czym Ri i R * mogą być połączone w łańcuch po-
limetylenowy o wzorze - CH2)m-, w którym m jest 
równe 3,4 lub 5, tworząc pierścień karbocykliczny, a 
jeżeli Rj oznacza atom wodoru lub grupę metylową, 
to R2 może oznaczać grupę o wzorze 4, w którym y 
Jest równe 0,1 lub 2, a X takie samo lub różne, ozna
czają grupę alkilową o 1-3 atomach węgla, atom chlo
rowca lub grupę 2,2-dwuchlorocyklopropylową. 

Sposób wytwarzania związku o wzorze 1 polega na 
tym, że N-tlenek 2-chloropirydyny poddaje się reak-
c k 2 odpowiednim merkaptanem i akceptorem kwasu 
lub sól sodową N-tlenku 2-merkaptopirydyny poddaje 
się reakcji z halogenkiem. (11 zastrzeżeń) 

A01N P. 197702 28.04.1977 

Pierwszeństwo: 30.04.1976 - RFN (nr Ρ 2619-733.1) 

Schering Aktiengesellschaft, Bergskamen, Republika 
Federalna Niemiec, i Berlin Zachodni (Erich Schmidts 
Friedrich Arndt). 

Środek chwastobójczy 

Cechą środka według wynalazku jest to, że zawiera 
on jako substancję czynną co najmniej jeden ester 
kwasu karbanilowego o ogólnym wzorze 1, w którym 
R oznacza alifatyczną grupę węglowodorową, X ozna
cza grupę alkilową lub alkoksylową albo atom chlo
rowca, a η oznacza liczbę 0 lub 1 oraz znane sub
stancje pomocnkze. (26 zastrzeżeń) 

A21D P. 195819 04.02.1977 

Pierwszeństwo: 06.02.1976 - Wielka Brytania 
(nr 4820/76) 

Sposób detoksykacji mąki z nasienia rzepaku 

Sposób detoksykacji mąki polega na tym, że zawar
tość (S)-5-winylooksazolidynotionu-2 w mące z nasion 
rzepaku obniża się przez poddanie mąki, po wyjściu 
z ekstraktora, działaniu 1-8% wagowych substancji 
zasadowej nie lotnej w temperaturze pokojowej oraz 
wody, doprowadzającej wilgotność do 8-25% i na
stępnie natychmiast działaniu pary wodnej w ciągu 
poniżej 30 minut. (9 zastrzeżeń) 

*) Zgłoszenie nr P. 190615 klasa A21F zamieszczono 
na stronie 65. 

A22C P. 197261 07.04.1977 

Pierwszeństwo: 07.04.1976 - Holandia (nr 7603625) 

Apparatenbouw Moba B. V., Barneveld, Holandia. 

Urządzenie do składania tuszek drobiowych 

Urządzenie do składania tuszek drobiowych zaopa
trzone jest w wahliwie osadzone elementy kielichowe 
(49) przeznaczone do takiego założenia tuszki, aby 
skrzydła zajęły właściwe położenie wzlędem korpusu 
ptaka przed zapakowaniem. Urządzenie ma klapy (39) 
do uchwycenia lub prowadzenia skrzydeł ptaka przed 
zamknięciem się elementów kielichowych (49). 

(10 zastrzeżeń) 
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A23B P. 195957 Τ 10.02.1977 

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „Centrala 
Rybna", Poznań, Polska (Stanisław Rybarczyk, Fran
ciszek Grycan). 

Urządzenie do nawlekania ryb na pręty wędzarnicze 

Urządzenie do nawlekania ryb na pręty wędzarni-
cze składa się z przenośnika taśmowego (2) i progu 
(3), nad którymi zamocowane są prowadnice (7) z ot
worami stożkowymi usytuowanymi na wysokości pro
gu i przystosowanymi do przejścia prętów wędzarni-
czych (11). Prowadnice .podzielone są płaszczyzną po
działu przechodzącą przez oś symetrii stożkowych o-
tworów na dwa odcinki, z których odcinek długi za
mocowany jest rozłącznie na progu, a krótki na ogra
niczniku (5) przesuwu ryb który ogranicza próg od 
przodu i jest z nim połączony przegubowo. 

W progu (3) wykonane jest szczelinowe wycięcie (17) 
wzdłuż jego długości służące do osadzenia i przesu
wania śrub, przy pomocy których próg połączony jest 
z prowadnicami (7). Takie samo szczelinowe wycięcie 
wykonane jest w ograniczniku (5). Do progu przylega 
z boku zespół podawania i wstrzeliwania prętów sta
nowiących osadzony na kołach zębatych łańcuch 
sworzniowy (15) z uchwytami zabierającymi (16) oraz 
dwie rolki wstrzeliwujące (13) osadzone obrotowo na 
pionowych osiach. (3 zastrzeżenia) 

A23J P. 196034 Τ 15.02.1977 

Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Gdynia, Polska 
(Jerzy Salmonowicz, Zbigniew Karnicki, Danuta Strze
lecka, Anna Kunde, Jan Pielichowski, Daniel Dutkie
wicz). 

Sposób otrzymywania zgęszczonego białka z kryla 

Sposób charakteryzuje się tym, że kryl świeży prze
chowywany na pokładzie statku przez czas nie prze
kraczający β godzin w temperaturze od - 2 ° C do 12*C 
lecz najkorzystniej -1,2°C do -f-5,6°C jest poddawany 
znanemu wstępnemu zabiegowi ociekania oraz od
wirowania treści przewodu pokarmowego a następnie 
separacji okrywy chitynowej. 

Po separacji przecier jest wstępnie odcedzany na 
sitach o wymiarach oczek od 0,1 mmm do 3,0 mm lecz 
najkorzystniej 0,2 mm do 1,5 mm i dalej poddawany 
mechanicznemu rozdrabnianiu do cząstek o wymiarze 
utrzymanym w granicach od 1,0 mm do 500 μηι lecz 
najkorzystniej od 50 μιη do 100 μιη. Następnie pompu
je się go do zbiornika retencyjnego z którego poprzez 
filtr wstępny jest kierowany po ciśnieniem od 0,2 atn 
do 5,0 atn lecz najlepiej 1,0 atn do 2,0 atn do znanego 
filtra membranowego. W filtrze tym następuje oddzie
lenie drobin białkowych w określonym ciężarze czą
steczkowym utrzymanym w granicach powyżej 5000 
lecz najkorzystniej w pobliżu 10.000. W filtracji tej 
zostają usunięte substancje o niskim ciężarze mole
kularnym takie jak aminy, pełne kwasy tłuszczowe i 
wszelkie inne niskocząstkowe produkty degradacji 
białka. 

Po filtracji membranowej są stosowane błony, płyty 
lub rury celulozowe lub z tworzyw sztucznych. 

(2 zastrzeżenia) 

A23J P. 196110 Τ 17.02.1977 

Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin, Polska 
(Edward Kołakowski, Mirosław Fik, Leszek Gajewiec-
ki). 

Sposób wytwarzania koncentratu białkowego z kryla 

Sposób wrytwarzania koncentratu białka aktywnego 
z kryla polega na tym, że surowiec zadaje się wodą 
w stosunku 1 części wagowej na 0,5-4 części wago
wych surowca i stale mieszając ogrzewa do tempera
tury od 30° do 60°C, utrzymując ją przez okres do 
12 godzin. Uzyskaną mieszaninę rozdziela się znanym 
sposobem a jej część płynną suszy w temperaturach 
do 70°C, ewentualnie po uprzednim strąceniu białka. 

(1 zastrzeżenie) 

A23K P. 196738 17.03.1977 

Pierwszeństwo: 19.03.1976 - Finlandia (nr 760 746) 

Farmos Yhtymä Oy, Turku, Finlandia (Matti Jo 
hanes Merensalmá). 

Dodatek do pasz dla zwierząt przeżuwających 

Dodatek do pasz dla zwierząt przeżuwających, po
wodujący zwiększenie zawartości cukru we krwi i 
ilości wydzielanego mleka, zawiera jako czynną sub
stancję jeden lub większą liczbę pięciowodorotleno-
wych i/albo sześciowodorotlenowych alkoholi cukro
wych, korzystnie stanowiących mieszaninę stanowią
cą uboczny produkt, otrzymywany przy wytwarzaniu 
ksylozy z surowców roślinnych. 

Oprócz alkoholi cukrowych dodatek według wy
nalazku może również zawierać znane składniki pa
szowe i ewentualnie znane substancje, dające w wy
niku przemian glikozę, przy czym mieszanina alko
holi cukrowych stanowi co najmniej 10°/o wagowycn 
suchej masy całego środka. (8 zastrzeżeń) 
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A 2 3 N Ρ.196Θ52 Τ 17.02.1977 

Instytut Przemysłu Cukrowniczego, Warszawa, Pol
ska <Henryk Dąbrowski, Tomasz Amborski). 

Układ stabilizacji poziomu wody w kanale splawia-
kowym wyposażonym w łapacz zanieczyszczeń lekkich 

Układ stabilizacji poziomu wody w kanale spła-
wiakowym wyposażony w łapacz zanieczyszczeń lek
kich ma pływakowy wskaźnik poziomu wody (4) 
z przekaźnikiem krańcowym (7) oraz ruchomą prze-
pustnicę (9) przemieszczaną znanym siłownikiem (12) 
sterowanym przekaźnikiem krańcowym (7). Pływa
kowy wskaźnik umieszczony jest w kanale spławia-
kowym (1) przez łapacz zanieczyszczeń, zaś przepust-
nica za łapaczem. Układ stabilizacji poziomu wody 
według wynalazku reguluje w sposób automatyczny 
poziom wody optymalnego zanurzenia łapacza, przy 
którym łapacz pracuje najskuteczniej. 

i(2 zastrzeżenia) 

A23N P. 197575 23.04.1977 

Pierwszeństwo: 23.04.1976 - Holandia (nr 7604310) 

Machinefabrik Finis B.V., Ulft, Holandia (Albertus 
Van Raay). 

Urządzenie do obierania warzyw 

Urządzenie do obierania warzyw zawiera pojemnik 
(1) mający otwór (6) do odprowadzania obranych skó
rek, ruchome dno (2) przemieszczające warzywa w 
pojemniku, oraz zespół obierający zawierający noże 
(11). Urządzenie zawiera co najmniej jedną dyszę 
(15), (16) do doprowadzania cieczy pod ciśnieniem do 
pojemnika (1). (9 zastrzeżeń) 

A43D P. 197332 09.04.1972 

Pierwszeństwo: 12.04.1976 - RFN (nr Ρ 2616033.8) 

Hans Hugo Büttner, Mettmann, Obettman, Repu
blika Federalna Niemiec (Hans Hugo Büttner). 

Urządzenie do łączenia końcówek sznurówek 
na maszynach - sznurowarkach 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do łącze
nia końców sznurówek na maszynach-sznurowar-
kach, w którym końce sznurówek ściskane są pomię
dzy górną i dolną szczękę naciskową, i w którym 
przewidziany jest chwytak przesuwalny z jednej stro
ny miejsca sznurowania do drugiej. Chwytakowi pod
porządkowany jest nóż do przecinania sznurków. 
Istota wynalazku polega na tymi, że dolna szczęka 
naciskowa (25) osadzona jest przy bocznej powierz
chni chwytaka (19) i przemieszczana jest w stosunku 
do niego oraz ustawiana jest w pozycji naciskowej 
powyżej popychacza suwakowego (40) i podnoszona 
jest przez niego. (6 zastrzeżeń) 

A44B P. 190835 29.06.1976 

Robotnicza Spółdzielnia Pracy „Tryb", Bydgoszcz, 
Polska (Mieczysław Stochmal, Aleksy Ordański). 

Urządzenie zamykające do pasów bezpieczeństwa 
zwłaszcza w pojazdach mechanicznych 

Urządzenie, składające się z klamry i zamka, we
dług wynalazku charakteryzuje się tym, że korpus 
klamry (13) w kształcie litery C ma występ, a krót
sze boki stanowią opór dla suwaka (4), przy czym 
korpus połączony jest rozłącznie z pokrywą stałą (8). 
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Zamek (14) składa się z podstawy zatrzasku, w któ
rym umieszczona jest prowadnica (3), suwaka (4) do
ciskanego sprężyną (5), osi (β) oraz pokrywy rucho
mej (7). Prowadnica (3) ma wzdłużne wycięcia okre
ślające skrajne jej położenie i połączona jest roz
łącznie z pokrywą ruchomą (7), 

(3 zastrzeżenia) 

A47F P. 190624 21.06.1976 

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Stanisław Dzię-
gielewski, Aleksander Michałowski, Zbigniew Morze). 

Szafa 

Szafa przeznaczona dla zaplecza gospodarczego tar
gów i wystaw charakteryzuje się tym, że jej poszcze
gólne elementy konstrukcyjne łączone są pomiędzy 
sobą przegubowo nierozłącznie, a ponadto ściany 
boczne szafy oraz płyty wieńca dolnego i górnego 
składają się każdy z co najmniej dwóch elementów 
połączonych między sobą przegubowo nierozłącznie. 

(3 zastrzeżenia) 

A61B P. 190797 28.06.1976 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. Gagarina, Zie
lona Góra, Polska (Kazimierz Bącal, Lech Wierusz). 

Przyrząd do korekcji skrzywień kręgosłupa 

Przyrząd do dodatkowej korekcji skrzywień krę
gosłupa przeprowadzany w czasie leczenia za pomo
cą założonej w ciele pacjenta rozporki chirurgicznej 
według wynalazku składa się z dwóch mocowanych 
przegubowo ramion (1, 2), z których ramię (1) za
kończone jest uchwytem do mocowania haka (9) roz
porki (10) umieszczonej w organizmie pacjenta, a 
ramię (2) jest wyposażone na jednym końcu w śru
bę (12) regulującą rozwarcie ramion (1,2) i przesunię
cie haka (9) na rozpórce (10), natomiast na drugim 
końcu ma od strony wewnętrznej wgłębienie (13), 
w którym opiera się koniec rozporki (10). 

Uchwyt składa się z dwóch połączonych przegubem 
szczęk (6), z którym jedna stanowi końcówkę ramie
nia (1), a druga wyposażona jest w regulacyjną śru
bę (8). Wkręcanie śruby (8) powoduje zaciśnięcie 
szczęk (6) na haku (9) rozporki (10). 

W celu zabezpieczenia haka (9) przed wysuwaniem 
się z uchwytu każda szczęka wyposażona jest w czop 
(11) wchodzący do otworu haka (9). 

(2 zastrzeżenia) 

B01D P. 195862 Τ 07.02.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy 
Urządzeń Chemicznych „Cebea", Kraków, Polska (Sta
nisław Bednarski). 

Wypełnienie konstrukcyjne typu komórkowego 
aparatów do wymiany masy i ciepła 

Wypełnienie konstrukcyjne według wynalazku 
głównie kolumn rektyfikacyjnych, destylacyjnych, ab
sorpcyjnych, ekstrakcyjnych, wież chłodniczych itp. 

A82C P. 19Ô613 21.06.1976 

Gosudarstvenny Makeevsky nauchno-issledovatel-
sky institut po bezopasnosti rabot v garnoi promys-
hlennosti „ΜΑΚΝΠ", Makeevka Donetskoi oblasti, 
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Igor 
Davydovich Losev, Mikhail Grigorievich Gusev, Vla
dimir Ivanovich Nazarenko). 

Sposób wykonywania osłon przeciwwybuchowych 
oraz materiał do wytwarzania osłon 

przeciwwybuchowych 

Sposób wykonywania zabezpieczających przed wy
buchem osłon polega na tym, że przyrządza się mie
szaninę zawierającą wypełniacz z materiału ścierne
go o stopniu twardości co najmniej 6 w skali Mohsa, 
w postaci drobnoziarnistych cząstek, mający tempe
raturę spalania mniejszą od temperatury topnienia 
materiału ściernego. Mieszaninę tę umieszcza się w 
formie do odlewania pod ciśnieniem, której kształt 
odpowiada kształtowi wykonywanego wyrobu, w któ
rej prasuje się ją pod ciśnieniem. Następnie spra
sowaną mieszaninę poddaje się obróbce termicznej 
w temperaturze wyższej od temperatury spalania ma
teriału wiążącego a niższej od temperatury topnienia 
materiału ściernego. W wyniku wymienionych czyn
ności, materiał wiążący spala się, a obtopione cząstki 
materiału ściernego spiekają się, tworząc porowatą 
osłonę zabezpieczającą przed wybuchem, 

Materiał do wykonywania zabezpieczających przed 
wybuchem osłon, stanowi substancję porowatą, wy
kazującą właściwości przepuszczania gazów w posta
ci materiału ściernego stopniu twardości co najmniej 
6 w skali Mohsa. 

Wynalazek dotyczy bezpieczeństwa pracy w prze
myśle węglowym, chemicznym, gazowniczym, nafto
wym i innych, których produkcja związana jest 
z ośrodkami grożącymi wybuchem. 

(8 zastrzeżeń) 

składające się z poziomych elementów komórkowych 
(1) usytuowanych jeden nad drugim charakteryzuje 
się tym, że każdy z tych elementów utworzony jest 
z powtarzalnego układu dwu wyprofilowanych ścia
nek (7) rozchylonych pod kątem ostrym (a) tworzą
cych komórki (6 i 6a) o zarysie dowolnej figury geo
metrycznej oraz mostki (5) łączące te ścianki, a mię
dzy elementami (1) umieszczone są luźno dodatkowe 
elementy wypełniające (12), przy czym na ściankach 
(7) i wzdłuż obrzeży komórek (6 i 6a) wykonane są 
turbulizatory języczkowe (8) i (8a). -enia) 

D Z I A Ł B 
R02NB PROCESY PRZEMYSŁOWE: TRANSPORT 
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BO ID P.195863 Τ 07.02.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy 
Urządzeń Chemicznych „Cebea", Kraków, Polska (Sta
nisław Bednarski). 

Element konstrukcyjny, korytkowy wypełnienia 
aparatów do wymiany masy i ciepła 

Element konstrukcyjny, korytkowy wypełnienia 
aparatów do wymiany miasy i ciepła, jak np. kolumn 
rektyfikacyjnych, destylacyjnych, absorpcyjnych, 
ekstrakcyjnych, chłodni wieżowych itp., wyprofilowa
ny w postaci pionowych korytek charakteryzuje się 
tym, że w każdym korytku są nacięte i odgięte 
noski (3) i (3a) rozmieszczone jeden nad drugim, zaś 
w- sąsiednich korytkach przesunięte są one w pionie 
względem siebie. (2 zastrzeżenia) 

B01D P.195908 Τ 09.02.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Woj
ciech Pieniążek). 

Element wypełnienia kolumn do wymiany masy 

Element wypełnienia kolumn do wymiany masy, 
zwłaszcza kolumn destylacyjnych i absorpcyjnych wy
konany w postaci pierścienia, w którego pobocznicy 
znajdują się otwory w kształcie prostokątów usytu
owanych w co najmniej jednym rzędzie, charaktery
zuje się tym, że wycinki w pobocznicy, utworzone 
przez nacięcia dłuższych boków prostokątów są wgię-
te do wnętrza pierścienia tworząc łuki o promie
niach równych promieniowi pierścienia. 

(1 zastrzeżenie) 

BO ID P. 197743 29.04.1977 

Pierwszeństwo: 30.04.1976 - Szwajcaria (nr 5428/76) 

Luwa AG, Zurych, Szwajcaria. 

Sposób odzyskiwania rozpuszczalników organicznych 
z powietrza odlotowego oraz urządzenie do przepro

wadzenia tego sposobu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że roz
puszczalnik albo mieszaninę rozpuszczalników absor
buje się w sposób ciągły w wodzie doprowadzanej 
w przeciwprądzie do powietrza odlotowego i następ
nie uwalnia się od wody przez ciągłą destylację azeo-
tropową. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że zawiera stopień absorpcji i połączony z nim 
stopień desorpcji, do którego jest włączona w prze
ciwprądzie wyparka cienkowarstwowa. 

(8 zastrzeżeń) 

BO ID P.197964 07.05.1977 

Pierwszeństwo: 10.05.1976 - St. Zjedn. Am. 
(nr 658 194) 

FMC Corporation, San Jose, Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Sposób rozdzielania zawiesiny oraz urządzenie 
do rozdzielania zawiesiny 

Przedmiotem wynalazku jest sposób rozdzielania 
zawiesiny stanowiącej zawieszone w ciekłym nośniku 
cząstki stałe o wysokiej gęstości poprzez ich oddzie
lenie od cząstek o niskiej gęstości. Zawiesinę poda
je się na pochyloną powierzchnię nośną z ustaloną 
szybkością jej wypływu, a następnie zawiesinę pod
daje się na jej powierzchni działaniu wibracyjnych 
impulsów liniowo ukierunkowanych wzdłuż ustalo
nej osi natarcia, na której występuje składowa pio
nowa charakteryzująca maksymalne drgania o przy
spieszeniu większym od przyspieszenia ziemskiego. 
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Przedmiotem wynalazku jest również urządzenie 
do rozdzielania zawiesiny mające wzbudnicę do na
dawania pomostowi (11) maksymalnego pionowego 
przyspieszenia zawierającego składowe pionowe 
wzdłuż osi natarcia (37), który wielkość jest większa 
od przyspieszenia ziemskiego, przy czym cząstki o 
wysokiej gęstości przemieszczają się równolegle do 
przebiegu progów (18 i 19) skokowo od drgań jakim 
poddany jest pomost (11). (8 zastrzeżeń) 

B01F P.190586 19.06.1976 

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Hen-
nyk Ogaza, Zbigniew Myczkowski, Jerzy Komorow
ski, Janusz Wojtowicz, Mirosław Gdakowski, Adam 
Cais). 

Urządzenie do mieszania gazów z cieczami 
i drobnoziarnistymi ciałami stałymi 

Urządzenie według wynalazku składa się ze zbior
nika (1) z radialnym^ uspakajaczem łopatkowym w 
postaci płyty (6) i stałych łopatek (5) oraz mechaniz
mem mieszającym, który stanowi wirująca płytka (3) 
i łopatki (4), charakteryzuje się tym, że łopatki (4) 
są rozmieszczone na płycie (3) na więcej niż jednym 
obwodzie, a wysokość łopatek (4) jest wielokrotnie 
większa od ich grubości. 

Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w pro
cesie odzysku metali metodą ługowania, a szczegól
nie w technologii odzysku miedzi i srebra z koncen
tratów i półproduktów flotacyjnych oraz w procesie 
odzysku metali ze szlamów anodowych. 

(3 zastrzeżenia) 

B01F P.190692 23.06.1976 

Politechnika Śląska irrt. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Jerzy Pikoń, Jan Hehlmann). 

Wielostrumieniowy mieszalnik ze statycznymi 
elementami mieszającymi 

Wielostrumieniowy mieszalnik ze statycznymi ele
mentami mieszającymi ma co najmniej jedną rure 
(16) wypełnioną cylindrami (15) posiadającymi wy
gięcia na przemian na zewnątrz i do wewnątrz, przy 
czym wygięcia cylindrów (15) są w postaci ukośnie 
usytuowanych płatów i/lub trójkątów, ponadto mie
szalnik korzystnie ma co najmniej jedno doprowa
dzenie na wlocie w postaci głowicy (13) posiadają
cej co najmniej jedną rure (14) stożkowo przewężo
ną w części środkowej, a u wylotu rur (16) korzy
stnie umieszczony jest układ krat (17), zaś ogrzewa
nie mieszalnika jest zrealizowane w postaci płasz
cza grzejnego lub systemem( rura w rurze. 

(6 zastrzeżeń) 

B01G P. 197821 02.05.1977 

Pierwszeństwo: 03.05.1976 
15.07.1976 

RFN (nr Ρ 2619469.4) 
RFN (nr Ρ 2631815.0) 

Ringfeder GmbH, Krefeld - Uerdingen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Urządzenie do sprężystego przyjmowania sił 
udarowych 

Urządzenie do sprężystego przyjmowania sił uda
rowych w postaci buforu tulejowego do pojazdów 
szynowych lub tp. zawierające dwie, prowadzone te 
leskopowo jedna wewnątrz drugiej części obudowy ze 
wstępnie napiętą sprężyną, zaopatrzonych na koń
cach zwróconych do sprężyny w płyty naciskowe do 
oparcia sprężyny, przy czym długość nieściśniętego 
urządzenia, a tym samym i siła napięcia wstępnego 
sprężyny są ustalone zderzakami na częściach obu
dowy, charakteryzuje się tym, że przy jednoczęścio
wym wykonaniu części obudowy (1 i 2) z płytami na
ciskowym* (la, 2a), część obudowy (1) na przeciw
nym końcu do płyty naciskowej (la) jest uzupełniona 
przez dwie, osadzone trwale na tym końcu i obej
mująca drugą część obudowy (2) półczasze (5), a dru
ga część obudowy (2) na swoim swobodnym końcu 
ma występ (2b), tworzący wspólnie z półczaszami (»> 
ograniczenie ruchu. (6 zastrzezeû) 
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B01J P.190582 19.06.1976 

B01J P.180633 23.06.1976 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Jerzy Pikoń, Jan Hehlmann). 

Wymiennik masy z regulowanym prześwitem półek 

Wymiennik masy z regulowanym prześwitem pó
łek charakteryzuje się tym, że ma półki składające 
się z kształtowników posiadających możliwość obro
tu, korzystnie ustawionych na przemian jeden stały 
(8) i dwa obrotowe (9), przy czym, jako kształtow
niki półka korzystnie ma teowniki o ząbkowanych 
krawędziach. (8 zastrzeżeń) 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Witold Le
wandowski). 

Suszarka do lepkich roztworów, szczególnie 
polimerów i tworzyw sztucznych 

Suszarka według wynalazku stanowiąca kolumnę 
(1) połączoną z pompą próżniową, charakteryzuje się 
tym, że kolumna (1) ma porowatą przegrodę (8), przez 
którą przetłaczany jest gorący roztwór, oraz jest po
łączona z chłodnicą (9) do skraplania rozpuszczal
n i ( 3 zastrzeżenia) 

B91J P.190823 30.06.1976 

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, 
Poznań, Polska (Waldemar Polacki, Tomasz Karmo-
liński, Janusz Jakubiak, Edward Fedder). 

Dozownik płynów 

Dozownik płynów, zwłaszcza żrących, zapewiają-
cych automatycznie dozowanie określonej objętości, 
charakteryzuje się tym, że składa się ze zbiornika 
(1), w którym; znajduje się pływak (2) sprzężony z 
listwą pomiarową (3) mającą otworki, przez które 
w trakcie opadania poziomu cieczy przepływają im
pulsy świetlne bezpośrednio z oświetlacza (4) do ele
mentu fotoelektrycznego (5), połączone z licznikiem 
impulsów elektrycznych, przy czym ilość impulsów 
odpowiada ilości cieczy, która wypłynęła w określo
nym czasie ze zbiornika (1), natomiast w przypadku 
zastosowania układu dozującego nastawioną objętość 
cieczy, stosuje się licznik z nastawą, który po zlicze
niu nastawianej ilości impulsów przekazują sygnał 
sterujący zamknięciem zaworu spustowego (7). 

(1 zastrzeżenie) 
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B01J P. 195861 Τ 07.02.1977 

Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Michał 
Dyląg, Maciej Zieliński, Zygmunt Schiller, Jacek Ja 
niczek, Adam Lachendro, Stanisław Nowak). 

Sposób izotermicznego przeprowadzania katalitycznych 
reakcji eudotermicznych i urządzenie do izotermicz

nego przeprowadzania katalitycznych reakcji 
endotermicznych 

Sposób według wynalazku polegający na podgrze
waniu surowca z dodatkiem pary wodnej w reakto
rze do temperatury reakcji, charakteryzuje się tym, 
że do podgrzewania wprowadza się 10% pary wod
nej, zaś pozostała część pary wodnej przegrzewana 
jest oddzielnie i mieszana z surowcem w stanie ga
zowym. Urządzenie według wynalazku zawierającego 
zespoły do podgrzewania surowca i pary wodnej oraz 
ogrzewany reaktor zawierający katalizator, charak
teryzuje się tym, że przegrzewacz (2) rurowy w dol
nej części komory konwekcyjnej (lc) połączony z 
mieszalnikami wirowymi (6a) i (6b) oraz przegrzewacz 
(8) rurowy połączony z wężownicami (4a) i (4b) 
umieszczonymi w wydzielonej sekcji przegrzewacza 
(Id) ogrzewanej palnikami (8a) i (8b), przy czym wę-
żownice (4a) i (4b) połączone są z mieszalnikami wi
rowymi (6a) i (6b) połączonymi z rurami kontakto
wymi (5a) i (5b) wypełnionymi katalizatorem. 

(4 zastrzeżenia) 

B01J P. 198008 10.05.1977 

Pierwszeństwo: 11.05.1976 - NRD (nr WP BOlj/192767) 

VEB Anzaieimittelwerk Dresden, Radebeul, NRD 
(Helmut Krahnefeld, Siegfried Stutzriemer, Erhard 
Richter). 

Kaskadowy zbiornik do reakcji chemicznych 

Przedmiotem wynalazku jest zbiornik do reakcji 
chemicznych, dający się zestawiać w układ kombino
wany, o znormalizowanych wymiarach, do stosowania 
jako zbiornik otwarty lub zamknięty w wieloetapo
wych, prowadzonych w sposób ciągły, ewentualnie sil
nie egzotermicznych reakcjach chemicznych, również 
z samorzutnym wydzielaniem się gazów. 

Zbiornik według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że składa się ze zbiornika podstawowego (1) i zam
kniętej kaskadowej części (21) z króćcem doprowadza
jącym (17) reagenty i z króćcem wylotowym (19) do 
odprowadzania produktów, oraz z otwartej kaskado
wej części (3) a rynną odpływową (13) i z króćcem do 
odprowadzania gazów i par, przy czym połączenie 
między zbiornikiem podstawowym (1), a kaskadowy
mi częściami (3, 21) ma postać kołnierza. 

(3 zastrzeżenia) 

B02B P. 195796 Τ 04.08.1977 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy
słu Betonów „CEBET", Warszawa, Polska (Franciszek 
Laudy, Irena Gruin, Wiesław Lubas, Barbara Kamiń
ska, Jerzy Widera, Stanisław Gębarowski). 

Elementy wykładzinowe maszyn odporne 
na zużycie 

Modułowy zestaw elementów według wynalazku 
składa się z płyty (7), belki (2) i wkładki mocującej 
(3) wzajemnie przylegających do siebie. 

Płyta (7) i belka (2) umocowane są do chronionej 
powierzchni maszyny za pomocą wkładki (3), która 
kształt dwóch zetowników połączonych średnikiem ze 
szczelinami do umieszczenia w nich śrub mocujących. 
Wkładka (3) jedną półką przylega do części profilo
wej obrzeża płyty (7), a druga półka przylega do bel
ki (2), natomiast środnik wkładki przylega do chro
nionej powierzchni urządzenia (10). 

Płyty (7) i belki (2) są odlane z mieszaniny składni
ków służących do otrzymywania elastomerów poliu
retanowych. 

Elementy wg wynalazku stosuje się w nowych jak 
i będących w użytkowaniu maszynach, w których 
występuje dynamiczne działanie cząstek twardych ma
teriałów, w których jak młyny rurowe, urządzenia 
przesypowe, pojemniki, instalacje dozujące. Zestaw 
elementów może być stosowany jako wykładzina prze
grody sitowej, w takim przypadku płytka (7) posiada 
przelotowe otwory. (11 zastrzeżeń) 
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B03B P. 196918 25.03.1977 

pierwszeństwo: 26.03.1976 - Francja (nr 76/08797) 

Fives-Cail Babcock, Paryż, Francja (Jean Lafosse). 

Separator magnetyczny 

Separator magnetyczny z korpusami twornikowymi 
(12) do obróbki rud i minerałów rozdrobnionych za
wiera' w szczelinie powietrznej jedną lub kilka grup 
stałych albo ruchomych płyt rowkowych (14). 

Płyty (14) mają rowki na dwóch powierzchniach, 
przy czym wierzchołki żeber jednej z powierzchni są 
usytuowane naprzeciw rowków drugiej powierzchni. 

(9 zastrzeżeń) 

B03D P.196018 Τ 15.02.1977 

Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Olsztyn, 
Kortowo, Polska (Kazimierz Wierzbicki, Leszek Miesz-
kalski). 

Urządzenie do rozdzielania mieszaniny 
ziarnistej 

Urządzenie do rozdzielania mieszaniny ziarnistej po
siadając cylinder z nawierconymi lub tłoczonymi 
wgłębieniami i wzdłużnie umocowaną rynienką cha
rakteryzuje się tym, że składa się z pionowego wału 
(3) obracającego się wokół własnej osi do którego 
przytwierdzona jest podstawa (4) mocująca ramy (5) 
cylindrów (6) osadzonych w rolkach (7). Do górnej 
części wału (3) przymocowany jest zbiornik zasypowy 
(13) z umieszczonym wewnątrz urządzeniem (15) regu
lującym ilość wysypującej się mieszaniny i przewo
dami (14) doprowadzającymi mieszaninę do zasypów 
(16) umieszczonych przy wejściu do obracających się 
wokół własnej osi cylindrów (6). Przy wyjściu z cy
lindrów (6) znajdują się przewody zsypowe (18, 19) 
przymocowane do podstawy (4) odprowadzające roz
dzieloną mieszaninę do zbiornika cylindrycznego (20) 
z wewnętrzną cylindryczną komorą (21) z zsypem (22) 
oraz zewnętrzną cylindryczną komorą (23) z zsypem 
(24). Zsyp (24) znajduje się pod cylindrami roboczymi 
(6). 

Urządzenie wg wynalazku może znaleźć zastosowa
nie głównie w przemyśle zbożowo-młynarskim. 

(3 zastrzeżenia) 

B07B P.190583 19.06.1976 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Tadeusz 
Krupnik, Józef Domański). 

Separator obrotowy 

Separator obrotowy według wynalazku jest złożony 
z dwóch walców (2), (3) obrotowych, napędzanych sil
nikiem elektrycznym i umieszczonych pomiędzy ryn
nami (5), (6) zsypowymi i koszem (4) zasypowym, pray 
czym walce (2) zbierający iły ma powierzchnię perfo
rowaną, korzystnie kolczastą, zaś walce (3) dociskany 
ma płaszcz (7) z miękkiego tworzywa. 

Walec zbierający sprzężony jest z grzebieniowym 
zbierakiem (8) do usuwania iłów. (1 zastrzeżenie) 

B07B P. 190605 19.06.1976 

Biuro Frojektowo-Konstrukcyjne Przemysłu Mate
riałów Budowlanych „ZREMB", Wrocław, Polska 
(Adam Kaimierski, Aleksander Naskręt). 

Mechanizm napędowy bębna, zwłaszcza 
w płuczce bębnowej 

Mechanizm napędowy według wynalazku jest zwią
zany z jednym z czterech punktów podparcia bębna 
(1). Bęben jest podparty w czterech punktach na ko
łach pneumatycznych (2), (3) i (4) stanowiących koła 
bierne, oraz na kołach pneumatycznych (5) napędza
jących beben (1) i stanowiących koła wsporcze napę
dzane. Koła pneumatyczne (5) otrzymują napęd od sil
nika elektrycznego (6) poprzez przekładnię redukcyjną 
(7) i sprzęgło (8). (1 zastrzeżenie) 
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Β07Β P.195783 Τ 02,02.1977 

Kombinat Górniazo-Hutendczy Miedzi Zakłady Ba
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, Pol
ska (Jan Wajman, Bohdan Stasiak, Eugeniusz Ślusa
rek, Wojciech Zyniewicz). 

Wirnik klasyfikatora zwojowego 

Wirnik klasyfikatora zwojowego zbudowany jest ja
ko konstrukcja szkieletowa którą stanowią pierścienie 
skrajne (1) i pierścienie środkowe (2) umieszczone w 
określonych odstępach wzdłuż osi wirnika. 

Pierścienie skrajne (1) i środkowe (2) połączone są 
biegnącymi wzdłużnie i równolegle lub pod określo
nym kątem do osi wirnika prętami (3) rozmieszczony
mi na obwodzie pierścieni (1), (2). 

Na prętach (3) od zewnątrz usytuowane są zwoje 
ślimaka (6) tworzące organ roboczy klasyfikatora. 

(2 zastrzeżenia) 

B21D P.190871 30.06.1976 

Huta „Będzin", Będzin, Polska (Jan Boś). 

Sposób wytwarzania rur o spłaszczonym 
przekroju poprzecznym, zwłaszcza ciennkościennych 

rur chłodnicowych z tombaku lub mosiądzu 
i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób wytwarzania rur o spłaszczonym przekroju 
poprzecznym, zwłaszcza cienkościennych rur chłodni
cowych z tombaku lub mosiądzu, polega na wstępnym 
wielostopniowym walcowaniu, uzupełnionym końcową 
operacją równoczesnego przeciągania i walcowania w 
kierunkach prostopadłych. 

Urządzenie do stosowania sposobu według wynalaz
ku, oprócz znanego wie loklatkowego zespołu walcu
jącego, zawiera głowicę prowadnicową o dwóch współ
osiowych, przestawnych w kierunku pionowym, szczę
kach profilujących (23) oraz dwóch pionowych rolkach 
formujących (21), przestawnych w tej samej płaszczyź
nie w kierunku poziomym. Wykonane z węglików 
spiekanych szczęki (23) mają końcówki odpowiednio 
uformowane w kierunku podłużnym i poprzecznym 
(24). (2 zastrzeżenia) 

B21D P.196309 Τ 25.02.1977 

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska (Stani
sław Zdrodowski). 

Trzepień rozprężny do gięcia rur 

Trzpień według wynalazku jest drążony na całej 
długości, a na obwodzie posiada jedno lub więcej na
cięć wzdłużnych. Ponadto trzpień jest utwardzony na 
pewnej długości - na powierzchniach współpracują
cych ze sobą. (1 zastrzeżenie) 

B21D 
1102 Κ 

P. 198025 11.05.1977 

Pierwszeństwo: 14.05.1976 - Niem. Rep. Dem, 
(WPB21d/192834) 

VEB Kombinat Umformtechnik „Herbert WaiTtke", 
Erfurt, Niemiecka Republika Demokratyczna (Hans 
Jürgen Zaumseil, Wolfgang Mann, Harny Wolf, Frie
drich Link). 

Sposób i urządzenie do wytwarzania blach silników 
elektrycznych oraz blacha do silników 

elektrycznych wykonana tym sposobem 

Sposób wytwarzania blach silników elektrycznych 
o zasadniczo okrągłym kształcie zewnętrznym przy 
zastosowaniu taśmy formowanej o falistym kształcie 
zewnętrznym jako postaci pośredniej, charakteryzuje 
się tym, że w fazie rozdzielania szerokich taśm po
czątkowych (1) na taśmy formowane (2), powierzchnie 
cięcia (4) taśm formowanych (2), powstające przy każ
dym przesuwie i skoku prasy, rozpoczynają się i koń
czą w punktach stycznych (2) pomiędzy promieniami 
wewnętrznymi i zewnętrznymi. 

Te ostatnie tworzą część kształtu zewnętrznego bla
chy silników elektrycznych i wytwarzane są przy wy
korzystaniu całkowitego wykrawania na przesuw lv 
jednocześnie z wewnętrznymi płaszczyznami cięcia (5) 
taśm formowanych. W dalszej obróbce taśm formowa
nych (2) wytwarzane są pozostałe części kształtu zew
nętrznego blachy silników elektrycznych. 

Pakietowane blachy silników elektrycznych mogą 
być wtłaczane w obudowy standardowych silników 
bez dodatkowej obróbki. 

Narzędzie tnące do wytwarzania blach silników 
elektrycznych o zasadniczo okrągłym kształcie zew
nętrznym z szerokiej taśmy początkowej ma elemen
ty tnące (24, 32) dla zewnętrznych powierzchni tną
cych posiadających jednakowe promienie zewnętrzne 
(28) o tej samej długości łuku i jednakowe promierie 
wewnętrzne (29) o tej samej długości łuku, a od strony 
doprowadzenia taśmy zaopatrzone są w uskok (30). 
Pomiędzy elementami tnącymi (24) zewnętrznych 
płaszczyzn cięcia umieszczone są elementy tnące (25) 
wewnętrznych płaszczyzn cięcia. 
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Blacha silników elektrycznych o zasadniczo okrą
głym kształcie zewnętrznym charakteryzuje się tym, 
że wycięcia kształtu zewnętrznego takie jak żłobki 
spawania, klamry leżą w punktach zetknięcia sąsiadu
jących rozmieszczonych w wielu rzędach w szerokiej 
taśmie początkowej i punktach do nich symetrycz
nych. (10 zastrzeżeń) 

BŽIF p. 190768 26.06.1976 

Fabryka Automatów Tokarskich „PONAR-WRO-
CŁAW», Wrocław, Polska (Bogusław Wrężlewicz, 
Krzysztof Idzikowski, Karol Juszczak, Tadeusz Alek
sandrowicz, Zdzisław Leoniak). 

Trzpień do wykonywania sprężyn o średnicy 
podziałowej zmniejszającej się ku środkowi 

f* 2^?^ 0* 6 1 1 1 wy*131321™ jest trzpień do wykony wa-
2 k , * ę z y n ° ś r e d n i c y podziałowej zmniejszającej 
f? * u ś rpaokwi. Sprężyny o takim kształcie mają za-
■ifr^T*^ w o b r a b i a r k a e h gdzie podawany jest długi 
i Wracający się pręt. 

Trzpień ten charakteryzuje się tym, że jest dzielony 
przy czym płaszczyzna podziału prostopadła do osi 
podłużnej trzpienia przebiega przez najmniejszą śred
nicę trzpienia, korzystnie w miejscu zakończenia częś
ci stożkowej. Poboczni ca trzpienia ma rowki spiralne 
o skoku równym skokowi sprężyny. Obydwie części 
trzpienia (2) i (3) są połączone za pomocą złącza gwin
towego (5). (5 zastrzeżeń) 

B21G P.196237 Τ 23.02.1977 

Fabryka Akcesoriów Meblowych, Chełmno, Polska 
(Józef Bańka, Janusz Krotla). 

Urządzenie do rozdzielania na sztabki sklejonych 
zszywek, zwłaszcza do automatów formujących 

zszywki 

Urządzenie wg wynalazku ma rolkę (1) z co na j 
mniej jednym ostrzem (2) na obwodzie ustaloną obro
towo w obudowie (3) na osi (4), przesuwnej w kie
runku pianowym, opartej na sprężystych elementach 
(5) przy czym obudowa (3) jest zamocowana nastaw
nie do prowadnej listwy <6). (2 zastrzeżenia) 

B21J P.190631 21.06.1976 
Zakłady Radiowe „Unitra-Eltra", Bydgoszcz, Polska 

(Henryk Górecki). 

Przyrząd do tłoczenia 

Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do tłoczenia 
- dziurkownik służący do jednoczesnego wycinania 
kilku otworów rozmieszczonych na pobocznicy przed
miotów mających formę rury. 

Na korpusie (1) osadzona jest obrotowo krzywka (4), 
której garbiki oddziały wuja na suwaki (7). Suwaki (7) 
umieszczone są suwliwie między płytkami prowadzą
cymi (6). W suwakach (7) osadzone są stemple (8) 
umieszczone w tulei prowadzącej (2) osadzonej sztyw
no w korpusie (1). W tulei prowadzącej (2) znajduje 
się matryca (3). Krzywka kołowa (4) połączona jest 
przegubowo z popychaczem (5), połączonym z suwa
kiem prasy. Pionowy ruch popychacza (5) powoduje 
kątowe przemieszczenie się krzywki (4), która przesu
wa suwaki (7) i stemple (8), wycinające otwory w 
przedmiocie (10). (1 zastrzeżenie) 
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B22D 
B23F 

P.190673 23.06.1976 

B22D P.190883 1.07.1976 

Zakłady Mechaniczne Przemysłu Metali Nieżelaz
nych „Zamet", Tarnowskie Góry, Polska (Jan Mądry, 
Bernard Miś, Maciej Ziob, Henryk Kohs, Jan Tlatlik, 
Zygmunt Biniarz, Czesław Nowak). 

Sposób odlewania kul żeliwnych oraz urządzenie 
do odlewania tych kul 

Sposób odlewania kul żeliwnych, przeznaczonych do 
młynów rozdrabniających minerały i surowce, polega 
na zalaniu żeliwem, o składzie 3,5 do 4,2% C, 1 do 2% 
Si, 0,7 do 1,1% Mu, 0,4 do 0,8% Cu, maks. 0,25% P, 
maks. 0,1% S maks. 0,6% Cr, oraz od 0 do 0,8% Mo, 
o temperaturze powyżej 1350°C, kokil, z poziomą lub 
pionową płaszczyzną podziału przemieszczanych w 
sposób ciągły po zamkniętym torze, chłodzeniu ich na
tryskiem wodnym do temperatury poniżej 900°C i na
stępnym studzeniu z dużą szybkością, celem uzyska
nia struktury hartowania. 

Urządzenie do odlewania kul sposobem według wy
nalazku, składa się z dwóch par prowadnic (1, 2, 3 i 
4), tworzących zamknięty w płaszczyźnie pionowej tor, 
na którym umieszczone są w sposób przesuwny koki-
le (7) lub z pionową lub poziomą płaszczyzną podzia
łu, przemieszczane w sposób ciągły przez napęd (20), 
oraz ze zbiornika zalewowego (23) z szczelinowymi 
otworami zalewowymi (24), układu natryskowego (27), 
nastawnych hamulców (26), wibratorów (25), zbiornika 
(30) z wodą (31) i wymiennym koszem (32). 

(4 zastrzeżenia) 

B22D P.197968 07.05.1971 

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec", Zębiec, Pol
ska (Dominik Wajszel, Ignacy Mariański, Roman Sie- I 
mieński, Mieczysław Dulny, Bronisław, Jakubczyk». 

Sposób wytwarzania sypkich 
materiałów egzotermicznych 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że zarówno mielenie jak i mieszanie materiałów pro
wadzi się w młynie kulkowym, przy czym na wlocie 
do młyna wprowadza się składniki przeznaczone do 
mielenia t j . aluminium lub jego stopy i osnowę ognio
trwałą, a na wylocie z młyna pozostałe składniki t j . 
ziarniste materiały izolacyjne, modyfikatory, utlenia
cze i katalizatory. 

Krótki czas mieszania składników nie dopuszcza do 
zniszczenia struktury porowatej materiałów izolacyj
nych. (1 zastrzeżenie) 

Pierwszeństwo: 8.05.1976 - Rep. Fed. Niem, 
(nr P2620423.9) 

Stopinc Aktiengesellschaft, Zug 2, Szwajcaria. 

Płytka zasuwowa do zamknięć zasuwnych 

Przedmiotem wynalazku jest płyta zasuwowa do 
zamknięć zasuwnych z otworem przepływowym i oto
czona ramą. Rama (1, 30) ma co najmniej jeden odci
nek nastawny (2, 35), przesuwny w stosunku do ob
wodu płyty zasuwnej (20), przy czym boki płyty za
suwnej (20) są rozbieżne w stosunku do otworu prze
pływowego, a rama (1, 30), na stronie czołowej (7, 32) 
i na przeciwległych bokach wzdłużnych (2, 12) ma 
miejsca styku (31, 33, 34) z obwodem płyty zasuwnej 
(20). 

Płytę zasuwną według wynalazku stosuje się w na
czyniach metalurgicznych między ścianą sitową i pły
tą wylewu zamknięć zasuwnych. (8 zastrzeżeń) 

B22F P.190684 23.06.1973 

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, 
Poznań, Polska (Zygmunt Klatkiewicz, Władysław Ko
nopiński, Waldemar Hollner). 

Sposób otrzymywania proszku srebra o własnościach 
elektrochemicznych zwłaszcza do akumulatorów 

srebrno-cynkowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
metodami chemicznymi proszku srebra o własnoś
ciach elektrochemicznych w zastosowaniu zwłaszcza do 
akumulatorów srebrowo-cynkowych. Sposób ten pole
ga na wytrącaniu węglanu srebra z roztworu zawie
rającego azotan srebra w obecności chlorku potasu i 
węglanu potasu. Węglan potasu w reakcji działa jako 
czynnik alkalizujący. Następnie węglan srebra redu
kuje się termicznie do srebra metalicznego w obec
ności wodorotlenku potasu w temperaturze do 460°C 
przez okres do 30 minut. (1 zastrzeżenie) 

B23B P.190623 21.06.1976 

Zakłady Metalowe „PREDOM-DEZAMET", Nowa 
Dęba, Polska (Józef Klejnberg, Stanisław Kisiel). 

Wielowrzecionowa przystawka wiertarska 

Przedmiotem wynalazku jest wielowrzecionowa przy
stawka wiertarska, w której ruchy obrotowe i posu
wowe wrzecion roboczych uzyskuje się z wrzecion-
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obrabiarki przez napęd cięgnowy. Wrzeciona robocze 
ustawione są w płaszczyznach innych niż płaszczyzna 
wrzeciona obrabiarki. 

Przedmiot obrabiany dociskany jest poprzez rolkę 
(19) sprężynę (20). Na wrzeciono obrabiarki osadzone 
jest koło napędowe (3) współpracujące z kołami na
pędzanymi (5) osadzonymi na tulejach przesuwanych 
na wałkach wielowypustowych (6) połączonych prze
kładniami kątowymi z wałkami (9) i wrzecionami (10) 
ułożyskowanymi w tulejach przesuwnych (18). 

(3 zastrzeżenia) 

B23B P.190870 30.06.1976 

Fabryka Wtryskarek „PONAR-ŻYWIEC", Żywiec, 
Polska (Adam Suter). 

Urządzenie do toczenia ślimaków wtryskowych 

Urządzenie do toczenia ślimaków wtryskowych o 
zmiennym rdzeniu z uwzględnieniem łysinki na zwo
jach instalowane jest na tokarce, gdzie na suporcie 
poprzecznym osadzono prowadnicę (1) z suwakiem 
krzyżowym (16), na którym mocowany jest nóż profi
lowy (20). Rolki (3) i (8), przesuwna zębatka (4), ko-

î ? « ™ i ï (5)» przesuwna zębatka (7) poprzez suwak (9) 
steruje ruchem suwaka krzyżowego (16) według wzor
ca naniesionego n a listwie korygującej (24). 

buwak krzyżowy (16) może być również sterowany 
poprzez wyżej wymienione elementy hydrauliczne lub 
pneumatycznie siłownikiem. (1 zastrzeżenie) 

B23D P.196170 Τ 21.02.1977 

Huta „Zawiercie", Zawiercie, Polska (Piotr Mucha, 
Stanisław Gawroński). 

Nóż obrotowy 

Głowica obrotowa do cięcia materiału, zwłaszcza 
metalu, według wynalazku stanowi obrotowa tarcza 
(1), która ma na obwodzie zamocowane obrotowo na 
sworzniach (3) noże (2), skierowane podczas ruchu 
ostrzami (4) na zewnątrz tarczy (1). 

Głowicę według wynalazku można stosować do cię
cia metalu lub innych materiałów, zarówno na zimno 
jak i na gorąco. (i zastrzeżenie) 

B23F P. 190218 08.06.1876 

Diósgyőri Gépgyár, Miskolc - Diósygyörvasgyár, Wę
gry (Tivardar Garamvölgyi, József Dr. Drobni, Illés 
Dr. Dudás, János Ankli). 

Urządzenie i sposób nadawania kształtu 
ściernicy do wykonania geometrycznie prawidłowych 
kół przekładni ślimakowej o łukowym zarysie zębów 

w normalnym przekroju znamionowym 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że korpus przyrządu (10) połączony sztywno z 
wrzecionem głównym (11) szlifierki (6) za pomocą ra
mienia ustalającego (9) w linii osi ( I I I - I I I ) ślimaka 
osadzony jest między kołami (7, 8). Do korpusu przy
rządu (10) przytwierdzone jest ramię ustalające (12), 
a do ramienia ustalającego (12) przymocowane jest 
jarzmo (14) przystosowane do przekręcania się za po
mocą ramienia dźwigni (16) dokoła czopa (15) i zabez
pieczające obciągnięcie łuku ściernicy. Ponadto do 
jarzma (14) zamocowane jest u rzędz ie diamentowe 
(17) do obróbki ściernicy. Na czopie (18) umieszczo
nym na drugim końcu korpusu przyrządu (10) przy
twierdzone jest przestawne narzędzie diamentowe (19) 
do obróbki obwodu ściernicy (13). 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że narzędzie diamentowe (17) obrabiające zarys ścier
nicy (13) wykonuje oprócz ruchu obrotowego dookoła 
osi ( I I I - I I I ) - za pośrednictwem połączenia kinema
tycznego szlifierki (6) taki sam ruch jak ślimak. 

Rozwiązanie według wynalazku pozwala na usunię
cie deformacji zarysu występujące przy szlifowaniu 
ślimaka, jeżeli izarys ściernicy będzie wyznaczony w 
taki sposób, iż powierzchnia ślimaka nie będzie ule
gać deformacji zarówno w przekroju normalnym jak 
i osiowym oraz będzie stale miała zarys żądany lub 
zalecany; aby osiągnąć ten cel należy usunąć te części 
ściernicy, które skrawają brakujące cząstki w całości 
zarysu zwojów ślimaka. (4 zastrzeżenia) 
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B23G P. 190609 21.06.1976 

Fabryka Samochodów Ciężarowych „POLMO" im. 
Feliksa Dzierżyńskiego, Starachowice, Polska (Zbig
niew Kasprzykiewicz, Jan Arciszewski, Andrzej Śle
dziona). 

Urządzenie wiełowrzecionowe do gwintowania 
otworów, zwłaszcza nakrętek 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie wiolowrze-
cionowe do gwintowania otworów, zwłaszcza nakrę
tek, które mają podwyższoną dokładność prostopadłoś
ci gwintu do czół oporowych. 

Urządzenie według wynalazku posiada w osi otwo
rów (15) płyty (7) stołu (2) roboczego usytuowanych na 
wprost wrzecion, umieszczone od spodu przesuwne pi
loty (16) zaopatrzone w stożkowe zakończenia, zaś ze 
strony przeciwnej ma płytę (10) dociskową wyposażo
ną w osadzone elastycznie osiowo tulejki (20) prowa

dzące gwintowniki (5) i dociskające gwintowane przed
mioty po płyty <7) stołu (2). Płyta (10) dociskowa jest 
osadzona na stole (2) na dwóch słupkach (11) jeden z 
których jest usytuowany w osi tarczy (8) obrotowej. 

Tarcza (8) obrotowa posiada gniazda przedmiotów 
gwintowanych zlokalizowane w grupach usytuowa
nych symetrycznie w poszczególnych jej ćwiartkach. 

(2 zastrzeżenia) 

B23G P. 196344 Τ 01.03.1977 
B24B 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technolo
gii i Konstrukcji Maszyn, Warszawa, Polska (Jerzy 
Łatkiewicz, Jan Sokołowski, Ryszard Zerman). 

Ostrzarka do narzynek 

Przedmiotem wynalazku jest samoczynna ostrzarka 
do narzynek, przeznaczona do ostrzenia narzynek 
okrągłych, w której w trakcie ostrzenia narzynka jest 
jednoznacznie zorientowana i uchwycona, zaś docisk 
tarczy szlifującej jak i czas szlifowania są ściśle od
mierzane układem sterującym. 

Ostrzarka według wynalazku składa się z kadłuba 
(1) z zabudowanym stołem obrotowym (2) lub innym 
elementem przemieszczającym narzynki, zespołów 
wrzecienników szlifierskich (17) związanych z odpo
wiadającymi im urządzeniami ustawczymi narzynek, 
urządzeń zgrubnego ustawiania położenia narzynek i 
układ przycisków mocowania narzynek w gniazdach 
(3) stołu (2). Ilość gniazd i ilość wrzecienników jest co 
najmniej równa ilości otworów wiórowych ostrzonej 
narzynki (4). (3 zastrzeżenia) 

B23P P. 190773 28.06.1976 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Bog
dan Nowicki). 

Przyrząd do elektrochemicznego 
wygładzania otworów 

Przyrząd służy do elektrochemicznego wygładzania 
otworów, których przestrzenne położenie osi nie jest 
ściśle określone, np. otworów w ramionach wałów i z 
bowych silników wysokoprężnych. Przyrząd składa się 
z elektrody oraz elektrochemicznego zespoîu ustala
jącego. Korpus elektrody (1) jest połączony z jej częś
cią roboczą (7) wiązką przewodów (6) stanowiących 
przegub i połączenie elektryczne. 

Część pilotująca elektrody (8) ustala położenie osi 
otworu zwory (9) w osi otworu obrabianego, po czym 
przy pomocy elektromagnesu zwora ta jest w tym po
łożeniu unieruchomiona a elektroda robocza wsuwana 
jest do otworu na taką głębokość by jej grubsza część 
pilotująca znalazła się poza otworem obrabianym. 

(2 zastrzeżenia) 
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B23Q F.190708 24.08.1976 

Fabryka Obrabiarek Specjalizowanych „Ponar-Tar-
nów", Tarnów, Polska (Dariusz Maciejewski). 

Układ sterowania obrabiarki z pozycjonowaniem 
przedmiotu względem narzędzia 

Układ sterowania obrabiarki z pozycjonowaniem 
przedmiotu względem narzędzia z automatycznym lub 
półautomatycznym cyklem pracy. Układ ten szczegól
nie korzystnie nadaje się do zastosowania w szlifier
kach z pozycjonującym posuwem stołu względem 
ściernicy. Układ ten charakteryzuje się tym, że cewka 
stycznika (IS) uruchomienia silnika napędu wrzeeien-
nika przedmiotu łączy się ze zwiernym stykiem (1, 2) 
krańcowego wyłącznika (1WK) cyklu pracy, a cewka 
przekaźnika (IP) końcowego wymiaru przedmiotu łą
czy się z pierwszym zaciskiem swojego zwiernego pod
trzymującego styku (3, 4) połączonego równolegle ze 
zwiernym stykiem sterowniczego przycisku (1C) stanu 
awaryjnego, którego drugi zacisk łączy się z rozwier-
nym stykiem (2, 4) sterowniczego przycisku (1A) cyklu 
pracy i ze zwiernym -podtrzymującym stykiem (4, 5) 
przekaźnika (2P) posuwu wrzeciennika ściernicy lub 
suportu narzędziowego, wzbudzany zwiernym zwłocz-
nym stykiem (2, 5) czasowego przekaźnika (IPC) cyk
lu pracy, natomiast cewka czasowego przekaźnika 

(IPC) cyklu pracy łączy się ze zwiernym stykiem (2, 
11) przekaźnika (IP) końcowego wymiaru przedmiotu 
połączonym równolegle z rozwianym stykiem (11, 12) 
przekaźnika (2P) posuwu wrzeciennika ściernicy lub 
suportu narzędziowego i szeregowo połączonym z nim 
zwiernym stykiem (2, 12) przekaźnika (7P) zatrzyma
nia posuwu pozycjonującego. Ponadto w obwodzie 
przekaźnika (6P) posuwu pozycjonującego znajduje się 
rozwierny styk (2, 13) przekaźnika (IP) końcowego 
wymiaru przedmiotu połączony równolegle z rozwier-
nym zwłącznym stykiem czasowego przekaźnika (IPC) 
cyklu pracy. (1 zastrzeżenie) 

B23Q P. 198328 Τ 26.02.1977 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia: P. 194913 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Lublin, Polska (Wiktor 
Korniluk). 

Uchwyt samocentrujący 

Uchwyt według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że szczęka uchwytu (1) posiada element sprężysty (2), 
za pośrednictwem którego podatna część (3) szczęki 
(1) jest dociskana do mocowanego przedmiotu (4). 

(1 zastrzeżenie) 

B24B P.190674 23.06.1976 

Dolnośląska Fabryka Krosien „POLMATEX-DEF-
KA", Dzierżoniów, Polska (Stanisław Baizon, Edmund 
Hejn). 

Urządzenie do szlifowania elementów 
krzywkowych 

Urządzenie stanowiące wyposażenie specjalne szli
fierki uniwersalnej jest wyposażone we wrzeciennik 
(2), którego wrzeciono (4) jest połączone z silnikiem 
elektrycznym (8) poprzez przekładnię redukcyjną (7). 
Na końcówce (9) wrzeciona (4) jest osadzony wymien
ny zestaw złożony z tulei dystansowej (11) i wzornika 
(10) dociskanego do rolki (19) za pomocą obciążenia 
(15) względnie dociskiem sprężynowym. Wzorniki (10) 
i tuleje dystansowe (11) są dobierane wymiarowo we
dług wielkości obrabianego elementu krzywkowego 
(12). We wrzecienniku (2) jest umieszczony hamulec 
cierny, którego obudowa (28) jest zamocowana do 
korpusu wrzeciennika (3), natomiast tarcza hamulco
wa (27) jest osadzona na wrzecionie (4). 

(2 zastrzeżenia) 
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B£8B P.190668 23.06.1976 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miej
skiego Nr 1, Katowice, Polska (Alicja Grodzicka, J e 
rzy Jaksch). 

Urządzenie do kontroli przebiegu procesu 
termicznej obróbki elementów, zwłaszcza 

elementów budowlanych 

Urządzenie według wynalazku służy do kontroli 
przebiegu procesu termicznej obróbki elementów be
tonowych w komorze naparzania. B . a 

Urządzenie ma komorę naparzania (1) wyposażoną 
w czujniki (2) i (3) połączone z regulatorem programo-

wo-nadążnym (10). Regulator programowo-nadążny 
(10) jest połączony z zaworem (7) dopływu pary i z 
zaworem (9) wody, zaś rejestrator (4) jest połączony z 
czujnikami (2). (i zastrzeżenie) 

B29C P.197135 01.04.1977 

Pierwszeństwo: 26.04.1976 - Holandia (nr 76043399) 

Akzo N. V., Arnhem, Holandia. 

Sposób nakładania powłok 
zawierających żywice 

Sposób nanoszenia na przedmiot powłoki zawierają
cej żywicę nie będącą związkiem polifluorowęglowym 
i w razie potrzeby, cząstki innego materiału, polega na 
tym, że z kąpieli elektrolitycznej odkłada się wspólnie 
na przedmiocie służącym jako katoda cząstki metalu 
i żywicy mające przeciętną wielkość cząstki poniżej 
około 10 μΐη, przy stężeniu około 3 do 250 g na litr 
kąpieli, w obecności tak kationowego jak i niejonowego 
związku powierzchniowo czynnego nie będących 
typu fluotrowęglowego, w proporcji molowej pomiędzy 
100:1 a 2:1 i w ilości co najmniej 4X10 - 3 mmola na 
m2 powierzchni cząstek. Po wysuszeniu powstałej po
włoki zostaje ona poddana dowolnie którejkolwiek z 
następujących trzech obróbek: utwardzanie i/lub spie
kanie i/lub stapianie. 

Przedmiotem wynalazku jest również kąpiel meta
lizująca, która zawiera roztwór metalu lub metali 
podlegających galwanicznemu naniesieniu i dyspresją 
drobnych cząstek żywicy nie utworzonych przez zwią
zek polifluorowęglowy i mających przeciętną średnicę 
mniejszą niż około 10 μηι a stosowanych w stężeniu 
około 3 do 250 gramów/litr kąpieli oraz kationowy i 
niejonowy związek pwierzchniowo-czynny nie będący 
typu fluorowęglowego, stosowany w proporcji molo
wej pomiędzy 100:1 i 2:1 w ilości co najmniej 4X10-* 
mola na m2 powierzchni cząstek żywicy. 

(16 zastrzeżeń) 

B29J P.197310 08.04.1977 

Pierwszeństwo: 08.04.1976 - St. Zjedn. Amer, 
(nr 674,974) 

Voltage Systems, Inc., Lake Oswego, Stany Zjed
noczone Ameryki. 

Płytka porządkująca urządzenia do elektrostatycznego 
porządkowania cząstek oraz urządzenie do 
elektrostatycznego porządkowania cząstek 

Płytka porządkująca urządzenia do elektrostatycz
nego porządkowania cząstek zawiera płytkę (20, 22, 
27) z materiału przewodzącego oraz elastyczną osłonę 
(21, 23, 29) z materiału o określonej oporności, połą
czoną z płytką (20, 22, 27) i wystającą poza dolną kra
wędź płytki. 

Urządzenie do elektrostatycznego porządkowania 
cząstek charakteryzuje się tym, że płytki porządku
jące mają płytkę (20, 22, 27) z materiału przewodzące
go oraz elastyczną osłonę (21, 23, 29) z materiału o c~ 
kreślonej oporności, połączonej z płytką (20, 22, 27) 
i wystającej poza dolną krawędź płytki w pobliże 
formowanej maty, dla zapewnienia utrzymania rów
noległych linii sił pola elektrycznego pomiędzy płyt
kami i osłonami. (20 zastrzeżeń) 

Fig. 3. 
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B44D P.196259 Τ 25.02.1977 

Kombinat Przemysłu Narzędziowego VIS Fabryka 
Wyrobów Precyzyjnych im. Gen. Świerczewskiego, 
Warszawa, Polska (Roman Smolski, Władysław Kohu-
tek, Stanisław Gryjarowicz, Włodzimierz Goliczek). 

Sposób i urządzenie do powlekania 
zanurzeniowego 

Sposób powlekania według wynalazku polega na 
tym, że zbiornik i przedmiot powlekany są nierucho
me, a wynurzanie odbywa się dzięki obniżaniu się po
ziomu lustra cieczy powlekającej podczas jej wypływu 
ze zbiornika z regulowanym natężeniem. 

Urządzenie, umożliwiające filtrowanie, mieszanie, 
rozcieńczanie i kontrolę lepkości cieczy bezpośrednio 
na stanowisku i chroniące ciecz przed wpływem czyn
ników zewnętrznych, według wynalazku charaktery
zuje się tym, że ma zbiornik roboczy (2) połączony ze 
zbiornikiem magazynowym (4) układem przepływo
wym (5), w skład którego wchodzi pompa o zmiennej 
wydajności i zmiennym kierunku tłoczenia (6), filtr 
cieczy (7), lepkościomierz (8) i dozownik rozcieńczalni
ka (19). Inny układ przepływowy składający się z 
przewodu doprowadzającego sprężony gaz (11) i prze
wodu (14) z zaworem zwrotnym (15) służy do szybkie
go napełniania zbiornika roboczego (2). 

Urządzenie przeznaczone jest do nakładania powłok 
dekoracyjnych, zabezpieczających, ochronnych i in
nych. (6 zastrzeżeń) 

B60B P.190843 29.06.1976 

Rybnickie Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transpor-
towe Przemysłu Węglowego, Rybnik, Polska (Leon 
Wielgosz). 

Urządzenie zebezpieczające obręcze kół 
samochodowych 

Urządzenie według wynalazku stanowi wieloramie-
niowy stojak. Na jego ramionach zawieszone są obro
towe haki (4) w kształcie zbliżonym do młotka o zgię
tym trzonku i nieforemnym łbie. W środku stojaka o-
sadzona jest tuleja (1), w której osi umieszczono prze
suwnie sworzeń (5) zakończony kołem (6) o średnicy 
odpowiednio dobranej do średnicy podziałowej zawie
szenia haków (4). Koło (6) ustala położenie haków (4) 
PowodU ją c zaczepienie ich łbów od strony koła samo-
™ V * o wewnętrzną powierzchnię denną części tar-
t«\ ói r ó ż n o ś c i od wielkości koła samochodu koło 
J S J Ï Ï S Î ? Położenie haków (4) dotykając ich po
wierzeniu trzonka albo powierzchni czołowej łbów od 
2 r £ i2? * y l e i ( 1 ) · Zabezpieczenie ustalonego położe-
i>L ÎU5 ι j E s k ü j e się przez obrót sworznia (5) 
* zacnoazenae jego zaczepu (7) w wycięcia (10) tulei (1). 

(2 zastrzeżenia) 

B60B P.195759 Τ 01.02.1977 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Mechanizacji Bu
downictwa „ZREMB", Warszawa, Polska (Janusz 
Wróblewski, Zbigniew Zaremba, Tadeusz Szumski, 
Stanisław Iwanicki, Czesław Malinowski, Andrzej 
Frankowski, Leszek Czajkowski, Aleksander Wójcik, 
Tadeusz Starczewski, Adam Mikuła). 

Piasta do kół pojazdów drogowych 

Piasta do kół pojazdów drogowych, zwłaszcza przy
czep i naczep, zarówno z kołami pojedynczymi jak 
i podwójnymi, składająca się z tulei i tarczy charak
teryzuje się tym, że tarcza (2) posiada na obrzeżu po 
obu stronach symetryczne podtoczenia (7) do centro
wania i mocowania kół i jest usytuowana na tulei 
(1) w taki sposób, że umożliwia mocowanie koła (10) 
jezdnego pojedynczego lub po odwróceniu piasty o 180 
stopni - kół podwójnych, a tuleja (1), wewnątrz przy 
obu końcach, posiada podtoczenia (3) o jednakowych 
średnicach i głębokości, w których osadzone są łożyska 
toczne (4) oraz pokrywa (5) i pierścień uszczelniający 
(6). (1 zastrzeżenie) 

B60S P.199104 22.06.1977 
Państwowy Ośrodek Maszynowy, Mała Grzywna, 

Polska (Zbigniew Wrotek, Zdzisław Ziółkowski). 

Stanowisko do demontażu i montażu pojazdów 
mechanicznych zwłaszcza kołowych ciągników 

Przedmiotem wynalazku jest stanowisko do demon
tażu i montażu pojazdów mechanicznych zwłaszcza 
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kołowych ciągników w celu, wykonania naprawy lub 
wymiany poszczególnych zespołów. 

Stanowisko według wynalazku ma kanał (1) wyko
nany w kształcie litery „T" w którym są ułożone dwa 
torowiska " (2) i (6) dla ustawienia sześciu zestawów 
wózków stanowiskowych (3a, b, c, d, e, f), przy czym 
torowisko (2) w dłuższym ramieniu kanału (1) jest 
usytuowane powyżej torowiska (6) ułożonego w krót
szym ramieniu tego kanału. Wózki stanowiskowe (3a, 
b, c, d, e, f) zbudowane z konstrukcji jezdnej zew
nętrznej i zespołów podnośnikowych są wyposażone w 
torowiska (10) dla wprowadzenia wózków transportu 
zewnętrznego (5) ułożone po bokach ich konstrukcji 
jezdnej zewnętrznej oraz w palety (14) umocowane 
rozłącznie za pomocą prowadnic (15) na podstawach 
(13) stanowiących zakończenie zespołów podnośniko
wych. 

Wózki transportu zewnętrznego (5) mają ramiona 
w kształcie litery U, do wewnętrz których są umoco
wane podpory (25) z zabierakami (26) usytuowanymi w 
przedniej części wózków. 

Hydrauliczne siłowniki dwustronnego działania ze
społów podnośnikowych są uruchamiane z pulpitu ste
rowniczego (4). (4 zastrzeżenia) 

B60T P.198266 20.05.1977 

Pierwszeństwo: 21.05.1976 - RFN (nr Ρ 2622748.3) 

Wabco Westinghause GmbH, Hannover - Linden, 
Republika Federalna Niemiec. 

Urządzenie do regulacji siły hamowania 
samochodu 

Urządzenie do regulacji siły hamowania samochodu 
zawiera cylindry hamulcowe (1, 2, 3, 4), czujniki (5, 6) 
połączone z cylindrami (1, 2) osi przedniej, zawory 
trój położeniowe (10 - 13), sterowane elektromagne
sami (14 - 21), które to zawory trójpołożeniowe (10 -
13) są połączone z przewodem hamulcowym (22) oraz 
zbiornik powietrza sprężonego (24), połączony z prze
wodem hamulcowym (22), w którym zainstalowano 
zawór hamulcowy (23). Między nadwoziem pojazdu i 
jego osią tylną umieszczone są mieszki sprężyste (25, 
26), połączone z czujnikami (27, 28), które sa dołączone 
do bloku sterującego (9). Do bloku sterującego (9) do
łączony jest czujnik (31). Do wyjścia bloku sterującego 
dołączony jest wzmacniacz (35), połączony z elektro
magnesami (14 - 21). Do wzmacniacza (35) dołączone 
jest urządzenie przeciwpoślizgowe (44). 

(4 zastrzeżenia) 

B61B P. 198293 21.05.1977 

Pierwszeństwo: 22.05.1976 - Wielka Brytania 
(nr 21316/76) 

Dunlop Limited, Londyn, Anglia. 

Sprzęg 

Sprzęg do sprężystego sprzęgania wagonów kolejo
wych zawierających tłumnik hydrauliczny, zaopatrzo
ny w komorę ciśnieniową (37) i komorę akumulato
rową (39) płynu hydraulicznego, połączone zaworem do 
regulacji przepływu płynu pomiędzy komorami (37, 
39) przy zmianie ich objętości charakteryzuje się tym, 
że zawór zawiera suwak (7) przysuwany w wyniku 
zmiany ciśnienia w komorze (37), przeznaczony do ste
rowania przepływem płynu przez ten suwak (7), w 
k i e ł k u prostopadłym d o kierunku « * £ & " 
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B61G P.196244 Τ 23.02.1977 

Centralny Ośrodek Pírojektowo-Konstrukcyjny Ma
szyn Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Józef 
Kowal Henryk Skrzypczak, Aleksander Kurdziel, 
Bronisława Błachut, Kazimierz Chmurski, Wiesław 
Wdowiak, Władysław Saletnik). 

Sprzęg wozu kopalnianego 

Sprzęg wozu kopalnianego charakteryzuje się tym, 
że ma głowicę zderzaka (1) zaopatrzoną w płaszczyź
nie pionowej w występy dystansowe (4) i (5), w płasz
czyźnie poziomej występy (2) i (3), które wywierają 
nacisk na osadzone w obejmach (6) i (8) amortyzatory 
gumowe (7), przy czym obejmy (8) są mocowane na 
stałe do ramy podwozia (9). Ponadto sprzęg ma płytę 
(10) utrzymującą zderzak na stałym poziomie. 

(1 zastrzeżenie) 

B61L P. 198197 18.05.1977 

Pierwszeństwo: 18.05.1976 - Austria (nr A 3605/76) 

Vereinigte österreichische Eisen - und Stahlwerke 
- Alpine Montan Aktiengesellschaft, Wiedeń, Austria 
(Hubert Augustin, Edward Friesembichler, Alfred Mo
ser). 

Sposób wytwarzania elementu zwrotnicy lub 
skrzyżowania oraz element zwrotnicy lub 

skrzyżowania 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonywania 
krzyżownicy stosowanej w rozjazdach torów kolejo
wych oraz krzyżownica wykonana tym sposobem. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że z krzy
żownica łączy się za pomocą spawania element po
średni, wykonany ze stali austenistycznej, następnie 
na powierzchnię jezdną elementu pośredniego nakłada 
się przez napawanie warstwę manganowego stopu, 
odpornego na ścieranie, po czym "krzyżowni
ca wraz z elementem pośrednim podgrzewa 
się do temperatury około 1050°C i gwałtownie ochła
dza celem usunięcia stanu kruchości. Następnie krzy-
zownieę łąCZy s i ę od strony elementu pośredniego z 
szyną normalną za pomocą spawania. 

Krzyżownica według wynalazku cechuje się tym, że 
ma przy spawany element pośredni (4), który jest niż
szy niż krzyżownica (i) i szyna (3), przy czym różnica 
między tymi wysokościami jest wypełniana stopem 
metalowym (10) przez napawanie. (U zastrzeżeń) 

B63B P.196370 Τ 28.02.1977 

Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądo
wej, Wrocław Polska (Janusz Konstantynowicz). 

Kadłub statku wodnego 

Kadłub (1) statku wodnego ma na całej długości 
wycięcie tunelowe (2) o linii środkowej przebiegają
cej wzdłuż płaszczyzny symetrii statku. 

Tunel utworzony jest z trzech przenikających się 
wycinków płaszczyzn i ma w przekroju poprzecznym 
kształt trójkąta wierzchołkiem skierowanego do góry, 
przechodzącego w rejonie rufy w kształt trapezowy. 

(1 zastrzeżenie) 

B63H P. 190770 28.06.1976 

Biuro Projektowo-Technologiczne Marskich Stoczni 
Remontowych, Gdańsk, Polska (Jerzy Kucharski, Wi
told Rudziński). 

Sposób wyznaczania osi linii wałów na jednostkach 
pływających oraz urządzenie do stosowania 

tego sposobu 

Sposób polega na tym, że za pomocą lunety (4) z 
projektorem, która jest zamontowana do wrzeciona 
(8) wytaczarki umieszczanej w ty lnicy, rzuca się krzyż 
znajdujący się na soczewce lunety (4), na kolejno 
umieszczone ekrany i grodź. Luneta (4) jest tak usy
tuowana, że punkt przecięcia się ramion krzyża znaj
dujący się na soczewce lunety (4), pokrywa się z teo
retyczną osią linii wałów. 

Wyznaczenie osi linii wałów odbywa się przez ko
lejne pomiary odległości pomiędzy punktem przecię
cia się ramion krzyża, z zewnętrzną krawędzią stępki. 
Urządzenie do stosowania tego sposobu składa się ze 
wspornika (1) zamocowanego na wrzecionie (8) wy
taczarki, lunety (4) z projektorem i ekranów. 

(2 zastrzeżenia) 
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B64C P. 196209 Τ 22.02.1977 

Jan Zawierta, Tczew, Polska (Jan Zawierta), 

Sposób unoszenia aparatu latającego 
i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób według wynalazku polega na przekazywaniu 
energii mechanicznej do aparatu latającego poprzez 
pociąganie linki, które powodują sprężyste odkształ
cenie elementu sprężystego, znajdującego się w tym 
aparacie przy czym podczas ciągnienia linki element 
sprężysty jest podtrzymywany przez element oporowy 
i dzięki temu jest możliwe rozciągnięcie elementu 
sprężystego. 

Opór elementu oporowego zależny jest od kierun
ku ruchu tego elementu. Podczas wznoszenia opór 
czołowy elementu oporowego zmniejsza się a przy 
ruchu w dół zwiększa się. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu składa się 
z elementu sprężystego (2), połączonego z jednej stro
ny z elementem bezwładnościowym (4), którego górna 
część związana jest z górną częścią elementu oporo
wego (5) a dolna część połączona jest linką (3) ze 
źródłem energii mechanicznej (1). (4 zastrzeżenia) 

B64D P. 190610 21.06.1976 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-War-
szawa-Okęcie", Warszawa, Polska (Anatol Kossow
ski). 

Opylacz tunelowy z awaryjnym zrzutem 
zawartości zbiornika 

Opylacz tunelowy z awaryjnym zrzutem zawartości 
zbiornika, przeznaczony do rozrzucania preparatów 
sypkich z samolotów lub śmigłowców rolniczych, cha

rakteryzuje się tym, że podzielony jest na dwie od
dzielne części, przy czym część przednią stanowi chwyt 
powietrza (6) połączony z klapą (4) i odchyla się wraz 
z nią przy zrzucie awaryjnym chemikaliów zawartych 
w zbiorniku (2). (1 zastrzeżenie) 

B65D P. 197819 02.05.1977 

Pierwszeństwo: 03.05.1976 - Stany Zjednoczone 
Ameryki (nr 682,413). 

R. J. Reynolds Tobacco Company, Winston-Salem, 
Stany Zjednoczone Ameryki. 

Pojemnik warstwowy 

Pojemnik jest stosowany w autoklawie urządzenia 
do przeprowadzania procesu zwiększania właściwości 
napełniania tytoniu, w którym wykorzystywane są 
składniki do nasycania tytoniu i gorący gaz do od
parowywania tych nasycających składników. 

Pojemnik (16) ma co najmniej dwa koszyki (19), 
każdy z koszyków (19) ma płytę spodnią (26) z otwo
rem, ścianę boczną (28) otaczającą i mocującą płytę 
spodnią (26), człon perforowany (34) umieszczony nad 
płytą spodnią (26) i wewnątrz bocznej ściany (28). 
Między członem perforowanym (34) i płytą spodnią 
(26) jest kanał przepływowy (37). W perforowanym 
członie (34), na którym znajduje się część całkowitej 
ilości tytoniu podlegającego procesowi jest przewód 
(38) mający połączenie z kanałem przepływowym (37) 
i z otworem wewnątrz koszyka (19), a także z otwo
rem i kanałem przepływowym sąsiedniego koszyka, 
w wyniku czego gazy mogą przepływać w górę przez 
wymienione otwory do kanału przepływowego i przez 
człony perforowane do warstwy tytoniu. 

(10 zastrzeżeń) 

B65G P. 190842 29.06.1976 

Rybnicka Fabryka Maszyn „Ryfama", Rybnik, Pol
ska (Stanisław Jankowski, Józef Wodecki, Wojciech 
Skolik, Stanisław Szyngiel). 

Urządzenie do spinania łańcucha 
przenośnika zgrzebłowego 

Urządzenie do spinania łańcucha przenośnika zgrze
błowego, zwłaszcza przenośnika z cięgnem łańcucho
wym usytuowanym w osi trasy przenośnika składa 
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się ze znanych płyt: blokującej (1) i zaczepowej (2) 
Płvtv (1) i (2) mają od dołu gniazdowe zaczepy (5) 
przystosowane do współpracy z łączonym łańcuchem 
przenośnikowym (6), przy czym zaczepy (5) skierowa
ne sa względem siebie przeciwnie w ten sposób, że 
zaczepy (5) płyty blokującej (1) zwrócone są w stronę 
napędu przenośnika, zaś zaczepy (5) płyty zaczepowej 
<2) w stronę trasy przenośnika. 

Poza tym urządzenie do spinania ma łańcuchy po
mocnicze zabezpieczające (10) przytwierdzone do płyty 
zaczepowej (2) i nakładane w trakcie spinania na 
enazdowe zaczepy (11) osadzone na górnej powierzchni 
płyty blokującej (1). Do płyty blokującej (1) zamoco
wane są na jej powierzchniach bocznych znane łań
cuchy pomocnicze blokujące (3) mocowane rozłącznie 
do bocznych ścianek kadłuba (4) napędu przenośnika. 
W gniazdowych zaczepach (5) osadzone są ogniwa po
ziome (7) łączonego łańcucha (6), a ogniwa pionowe (8) 
zabezpieczone są przy pomocy ucha (9) przed niepo
żądanym przemieszczeniem bocznym. Urządzenie we
dług wynalazku może być wykorzystane przy montażu 
i demontażu cięgna łańcuchowego przy użyciu odwrot
nego ruchu napędu przenośnika. (3 zastrzeżenia) 

B65G P.196172 Τ 21.02.197 

Centralny Ośrodek Badawczo Projektowy Górnic
twa Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Ka
zimierz Jarosz). 

Układ zabezpieczający przed rozcięciem 
taśmę przenośnika z linkami stalowymi 

Przedmiotem wynalazku jest układ zabezpieczający 
przed rozcięciem taśmę przenośnika z linkami stalo
wymi, wyposażony w źródło zasilania (1) sygnaMza-
cyjno-wykonawczy blok (2) i czujnik (3) rozcięcia taś
my (4), który ukształtowany zgodnie z profilem po
przecznym taśmy jest umieszczony bezpośrednio pod 
taśmą. Czujnik (3) rozcięcia taśmy składa się z mag
netyczno-elektrycznych obwodów (6) utworzonych z 
magnesów (4) i elementów (8), reagujących na zmianę 
natężenia pola magnetycznego, spowodowaną rozcię
ciem taśmy. 

Elementami tymi mogą być np. kontaktrony, które 
pod wpływem zmiany natężenia pola magnetycznego 
powodują zadziałanie czujnika (3) rozcięcia taśmy i 
uruchomieaie syginalizacyjno-wykonawczego bloku (2). 

(1 zastrzeżenie) 

B65G P. 196217 Τ 23.02.1977 

Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn-Kortowo, 
Polska (Stefan Pieprznik, Jan Stabryła, Janusz Wró
bel, Stefan Kasprzak, Rudolf Niemiec). 

Ogniwo łańcucha przenośnika 

Wynalazek dotyczy konstrukcji ogniwa łańcucha 
przenośnika stosowanego przy transporcie materiałów 
sypkich zwłaszcza workowanych. 

Ogniwo to mające postać tulei z ramionami, cha
rakteryzuje się tym, że do tulei (1) ogniwa przenośni
ka zamocowany jest symetrycznie względem ramion 
(2) trzpień (3) do którego mocuje się elementy zgar
niające i drabinkowe. (1 zastrzeżenie) 

B65G P.196238 Τ 23.02.1977 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych Biu
ro Projektów Górniczych Kraków, Kraków, Polska 
(Józef Kadela, Włodzimierz Kotnowski). 

Samooczyszczający się zbiornik 
materiałów lepkich 

Samoczynnie oczyszczający się zbiornik materiałów 
lepkich składa się ze zbiornika (1) z trójstronnie na
chylonym dnem. Na wylocie w dnie zbiornika zamo
cowana jest na podkładce gumowej (6) gardziel wy
lotowa (4). 
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Wokół zbiornika zabudowane są przestawiaki elek
tryczne (3) wywołujące zmiany kształtu ścian zbiorni
ka (1) powodujące skruszenie się warstw przylepio
nych do ścian. Na tylnej stronie gardzieli (4) zainsta
lowany jest wibrator (5) wprawiający gardziel w ruch 
drgający. Wewnątrz zbiornika przy jednej ze ścian 
dna zbiornika (1) wbudowane jest urządzenie do prze
tykania gardzieli, złożone z rury ochronnej (7), w któ
rej umieszczony jest cylinder powietrzny (8) wywie
rający nacisk na przepychak (9). (2 zastrzeżenia) 

B65G P.196245 Τ 23.02.1977 

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Ma
szyn Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Jan Dyb-
kowski, Teodor Gałąska, Antoni Krzyżanowski). 

Przenośnik zgrzebłowa giętki 

.. Przenośnik zgrzebłowy giętki ma rynny (1) połączo
ne za pośrednictwem wypełniających blach (4) z wy
pełniającymi profilowymi bokami (5), które obejmują 
z zewnątrz profilowe boki rynny. Blacha ślizgowa (2) 
rynny ma wycięcie o kącie (a), który jest nieco więk
szy od kąta (β) rombowej części wypełniającej blachy 
(4). Profilowe boki rynny są skośnie ścięte na koń
cach rynny. (6 zastrzeżeń) 

B65G P. 196252 Τ 23.02,1977 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska {Stanisław Mikuła, Jan Rynik). 

Sposób umacniania elementów cięgien 
łańcuchowych maszyn górniez.ych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że umac
niane elementy poddaje się działaniu drobi w a pada
jącego z prędkością 50 m/s do 200 m/s przez czas 0,1 
minut do 30 minut. Elementy złączne cięgien łańcu
chowych korzystnie umacnia się w stanie rozmonto
wanym. (2 zastrzeżenia) 

B65G P. 1978Î8 02.05,1577 

Pierwszeństwo: 03.05.1976 - Niemiecka Republika 
Demokratyczna (nr WP B66c/192647) 

VEB Metalleichtbaukombinat, Lipsk, Niemiecka Re
publika Demokratyczna. 

Trawersa do układania profilowanych 
i zespolonych arkuszy blachy i podobnych 

przedmiotów 

Trawersa znajdująca zastosowanie w budownictwie 
wysokościowym ma ramę podstawy (1) do której po 
jednej stronie zamocowane są tarcze boczne z ułoży-
skowanymi w ich otworach rolkami wsporczymi (3), 
oraz wyposażone w człon ustalający (4). Po drugiej 
stronie ramy podstawy (1) są usytuowane blachy czo
łowe (9), w których otworach znajdują się trzpienie 
(10), wchodzące w podłużne otwory tarcz prowadzą
cych (8) zespołu zaciskowego (7) i łączące przesuwnie 

zespół zaciskowy (7) z ramą podstawy (1). Zespól za
ciskowy (7) ma blachę poprzeczną (11), stanowiącą 
prowadnicę względem ramy podstawy (1) i posiada
jąca znane mimośrody (12), połączone drążkiem sprzę
gającym (14). Współpracującym z ramą podstawy (1) 
elementem dociskowym jest rura nośna z członem 
ustalającym (16), ułożyskowana obrotowo w otworze 
tarczy prowadzącej (8). (5 .zastrzeżeń) 
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R « f i . P. 197891 05.05.1977 

Pierwszeństwo: 06.05.1976 - Włochy (nr 3423-A/76) 

G. D. Societa per Azioni, Bolonia, Włochy (Enzo 
Seragnoli). 

Urządzenie do gięcia arkuszy podawanych do maszyny 
do paczkowania papierosów oraz przenośnik do 

podawania uprzednio ukształtowanych 
arkuszy kartonu 

lub dziurkowanych arkuszy kartonu podawanych 
do maszyny o ruchu przerywanym do pacz
kowania papierosów w pudełka o wieczkach 
odchylonych, ma podporę i powierzchnię ślizgo
wa, dla uprzednio ukształtowanych arkuszy, zespół 
podający ruchem; skokowym uprzednio ukształo-
wane arkusze i zespół gnący (47) zaginający kolejno 
skrajną część każdego ukształtowanego arkusza na 
zewnątrz uprzednio określonej linii gięcia równoległej 
do kierunku podawania. Urządzenie ma pręt gnący 
(71) i zespół oporowy współpracujący z końcami (16) 
uprzednio ukształtowanych arkuszy pozwalając dopro
wadzić linię gięcia końca (10) arkusza w położenie, w 
którym pokryje się ona z wolną, zewnętrzną krawę
dzią* pręta (71). Zespół gnący (47) ma pręt (71) równo
legły do wahacza (68) i prostopadły do kierunku po
dawania. (7 zastrzeżeń) 

BÖ5G P.197892 05.05.1977 

Pierwszeństwo: 06.05.1977 - Włochy (nr 3422-A/76) 

G. D. Societa per Azioni, Bolonia, Włochy (Enzo Se
ragnoli). 

Przenośnik części arkuszy materiału uformowanych 
wstępnie lub wykrojonych części kartonu do masztyny 

o ruchu przerywanym do pakowania papierosów 

Przenośnik ma stanowisko wlotowe (4) i stanowisko 
wylotowe (5) uformowanych wstępnie części arkuszy 
(2), powierzchnię podporową i poślizgową dla tych 
części, usytuowaną pomiędzy stanowiskiem wlotowym 
(4) i stanowiskiem wylotowym (5) oraz elementy po
przeczne (27) określające przedziały przenoszące częś
ci arkuszy (2). Przenośnik ma również urządzenie do 
skokowego zapełniania przedziałów przenoszących w 
kierunku stanowiska (5), zawierające pionowe urzą
dzenie prowadzące z ramionami (55) umieszczone nad 
stanowiskiem wlotowym (4), przeznaczone do regula
ci-Pionowego położenia części arkuszy w odpowied
nich przedziałach w co najmniej częściach drogi oraz 
pneumatyczny wyrzutnik połączony ze zbiornikiem 
uformowanych wstępnie części arkuszy, umieszczony 
ponad stanowiskiem wlotowym (4) umieszczający częś
ci arkusza (2) na powierzchni podporowej i poślizgo
wej, każdy w odpowiednim przedziale przenoszącym. 
Przenośnik ma też jeden pionowy element prowadzą
cy i zespół sterujący połączony równoległe z urzą
dzeniem zasilania skokowego. (5 zastrzeżeń) 

B65H P. 190865 30.06.1976 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 184074 

Łódzka Fabryka Maszyn Jedwabniczych „Polmatex-
-Majed", Łódź, Polska (Włodzimierz Gębicki, Gabriel 
Kański). 

Sposób sygnalizowania zrywu nitki i maksymalnej 
średnicy nawoju oraz układ do stosowania 

tego sposobu 

Rozwiązanie według wynalazku znajduje zastosowa
nie zwłaszcza w przewijarkach i łączniarkach przędzy. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że tę sa
mą lampkę sygnalizacyjną zasila się napięciem pul
sującym z generatora światła migowego o częstotliwoś
ci będącej różnicą częstotliwości impulsów wyzwala
jących tyrystor i częstotliwości napięcia przemiennego 
zasilającego cały układ sygnalizacyjny, bądź też lam
pkę tę zasila się tylko jedną połówką napięcia prze
miennego lub napięciem przemiennym. 

Układ do stosowania sposobu według wynalazku jest 
wyposażony w generator światła migowego (1), skła
dający się z generatora impulsów wyzwalających (2) 
i tyrystora (3) połączonego jedną z elektrod z węzłem 
(B), przyłączonym do źródła napięcia przemiennego, 
a drugą elektrodą połączonego szeregowo z diodą (4), 
następnie przez zacisk (5') z lampką sygnalizacyjną 
(5) i z zestykiem przełącznym (6), który jest połączo
ny z przyciskiem stop (7) przyłączonym do węzła (C) 
połączonego ze źródłem napięcia przemiennego oraz z 
zestykiem zwiernym stycznika (8) i cewką stycznika 
(9) połączoną z zestykiem przełącznym (11), który jest 
przyłączony do węzła (B) napięcia przemiennego oraz 
z diodą (4) i zaciskiem (5') lampki sygnalizacyjnej (5). 
Równolegle do zestyku przełącznego (6) i zestyku 
zwiernego stycznika (8), włączony jest przycisk start 



28 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 1(107) 197» 

(10) oraz równolegle do zestyku przełącznego (6) włą
czona jest dioda (12) połączona z drugim zaciskiem (5") 
lampki sygnalizacyjnej (5), a oba zaciski (5') i (5") tej 
lampki połączone są z jednakowymi elektrodami diod 
(4) i (12), zaś dioda (4) jest połączona z tyrystorem (3) 
w kierunku przewodzenia. (3 zastrzeżenia) 

B66F P. 190666 23.06.1976 

Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa, 
Polska (Tadeusz Reda). 

Dźwignik % przekładnią pasową zwłaszcza do 
pojazdów mechanicznych 

Dźwignik z przekładnią pasową, zwłaszcza do po
jazdów mechanicznych, składający sie z ruchomych 
belek, kolumn i układu napędowego, w układzie na
padowym ma przekładnię pasową (7), (8) i (9) z pasa
mi klinowymi (8). 

Duże koło pasowe (9) przekładni pasowej (7), (8) i 
(9) jest osadzone na wspólnym wałku (10) z małym 
kołem łańcuchowym (11) przekładni łańcuchowej (11), 

(2 zastrzeżenia) 

D Z I A Ł C 
CHEMIA I METALURGIA 

com P.190778 28.06.1976 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Irena 
Majcher). 

Sposób otrzymywania ortofosforanu dwuwapniowcgo 
do celów luminoforowych 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że jako substrat do reakcji z kwasem ortofosforowym 
H3PO4 stosuje się łatwo rozpuszczalną sól wapniową 
słabego kwasu, przy czym obydwa roztwory poddaje 
się mieszaniu, korzystnie przez okres 2 godzin w tem
peraturze poniżej 50°C dla wydzielenia dwuwodnego 
ortofosforanu dwuwapniowego CaHPOé · 2H2O lub w 
temperaturze 80-100°C, korzystnie 92-100°C w celu 
wydzielenia bezwodnego ortofosforanu dwuwapniowe
go CaHP04. (2 zastrzeżenia) 

C01B P.195751 Τ 01.02.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kotłów i Urządzeń 
Energetycznych, Tarnowskie Góry, Polska (Jan Rudz
ki, Kazimierz Michalski). 

Odzysknicowy kocioł 

Kocioł przeznaczony jest do pracy w przeważającej 
większości w przemyśle chemicznym w fabrykach 
kwasu siarkowego. Kocioł zbudowany jest jako kon
strukcja jednostajna gdzie zamiast płaszcza zewnętrz
nego i ciężkiej obmurówki ma szczelnie spawany 
ekran (9) połączony z dolną komorą (8) torusową i gór
ną komorą (13) torusową, do której dołączony jest 
stożek (24) i wylotowy króciec, a w dolnej części wlo
towy króciec (1) gazów. Dolny parownik (2) ma nośną 
komorę (7) dolną, służącą jako podparcie oraz prze-
grzewacz (3) w postaci kaset wsuwanych na nośną 
komorę środkową. 

Górny parownik (4) jest wsparty na nośnej komo
rze (15) górnej oraz podłączony do górnej komory (13) 
torusowej za pomocą wieszakowych rur (26). Pomiędzy 
szczelnie spawanym ekranem (9) i kasetami jest wew
nętrzny ekran (10), natomiast górny parownik (4) jest 
oddzielony od pozostałej części kotła osłoną (18) two
rząc obejściowy kanał (5) regulowany klapami (12). 

(1 zastrzeżenie) 

C02B P. 193277 Τ 25.10.1976 

Zakłady Pomiarowo Badawcze Energetyki „Energo-
pomiar" Zakład Doświadczalny Ochrony Środowiska 
w Energetyce, Gliwice, Polska (Zygmunt Jakubowski, 
Witold Nosalski, Stanisław Kruczała). 

Sposób oczyszczania ścieków oraz urządzenie 
do stosowania tego sposobu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że ścieki, 
w tym również zanieczyszczone wody, zwłaszcza za
wierające produkty naftowe przepuszcza się przez 
warstwę trocin lub odpadów z obróbki drewna, a na
stępnie przez warstwę sorbentu węglowego·, najczęś
ciej koksiku, względnie przez złoże będące mieszani
ną wspomnianych składników, z tym że okresowo za
trzymuje się przepływ ścieków przez te warstwy lub 
złoże i w odwrotnym kierunku przepuszcza się sprę
żone powietrze lub parę wodną. Osadzone na troci
nach i sorbencie węglowym produkty naftowe oraz in
ne zanieczyszczenia usuwa się przez mieszaninę wody 
i powietrza lub przez mieszaninę wody i pary wod-
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nej, powodując gromadzenie się ich nad warstwami 
trocin i sorbentu węglowego, skąd odprowadzane są 
do grawitacyjnego odstojnika. 

Urządzenie do stosowania sposobu według wynalaz
ku ma zbiornik (1) wyposażony w górnej części w 
króciec («) doprowadzający ścieki, doprowadzający 
wodę płuczącą oraz króciec (8) doprowadzający po
wietrze lub parę wodną do rusztu powietrznego (10), 
nad którym usytuowana jest siatka perforowana (11), 
ona którym spoczywa warstwa sorbentu węglowego (12) 
oddzielona od warstwy trocin (14). Ponadto zbiornik ma 
przelew (16) kierujący wodę płuczącą do grawitacyjne
go odstojnika (17), wyposażonego w oddzielne króćce 
do odprowadzania produktów naftowych, wody i za
nieczyszczeń ciężkich. Przy dużych natężeniach prze
pływu ścieków, korzystnie jest stosować co najmniej 
dwa równoległe urządzenia uruchamiane naprzemian. 

(2 zastrzeżenia) 

C02C P. 190166 03.06.1976 

Główne Biuro Studiów i Projektów Przeróbki Węg
la „SEPARATOR", Katowice, Polska (Ryszard Moroz, 
Maria Kaleta, Jerzy Petehyrycz, Drest Szczerba, Edwin 
Bobkowski). 

Sposób zagęszczania i klarowania wód mułowych 
oraz zbiornik zewnętrzny dla zawiesin mułowych 

Sposób zagęszczania mułów i klarowania wody w 
zakładach przeróbczych o zamkniętym obiegu wodno-
mułowym polega na tym, że część wód mułowych z 
obiegu kierowana jest okresowo do zewnętrznego o-
sadnika zrzutowego, który spełnia wyłącznie funkcję 
zbiornika retencyjnego. W trakcie zawracania do 
obiegu wodnego, osadzony w komorze zbiornika zrzu
towego muł jest rozmywany a zawiesina mułowa jest 
mieszana przy pomocy wody mułowej zmagazynowa
nej w tym zbiorniku, przepompowywanej z komory 
zbiornika do zespołu dysz rozmywająco-mieszających. 

Zbiornik dla wód zrzutowych ma szereg dysz wod
nych (6) rozmieszczonych równomiernie nad dnem 
komór. Dysze te są połączone rurociągami (14 i 15) z 
pompą (12) zasysającą zawiesinę mułową z rząpia 
pompowego (8). (2 zastrzeżenia) 

C02C P. 190393 11.06.1976 

Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycz
nych „Dołmel" im. F. Dzierżyńskiego, Wrocław, Pol
ska (Paweł Raszka). 

Sposób zagęszczania i usuwania osadów poreakcyjnych 
i popłuczyn w ciśnieniowych układach koagulacji, 

dekarbonizacji i filtracji wód powierzchniowych 
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób zagęszczania i usuwania osadów poreakcyj
nych i popłuczyn polega na tym, że zagęszczony osad 
po przejściu mieszaniny wody i osadów przez baterię 
mułtihydrocyklonów (6) spływa grawitacyjnie na dno 
komory (4) podwieszonego osadnika (1), woda odpro
wadzana jest poprzez tkaninowe wkładki filtracyjne 
(3) do wodnych komór bocznych (2) a następnie kie
rowana jest z powrotem do układu technologicznego. 

Podczas gdy zagęszczony osad w jednej z komór 
podwieszonego osadnika (1) poddawany jest wibra
cyjnemu zagęszczaniu przy pomocy dwóch pneuma-
tyczno-udarowych wibratorów: zanurzeniowego wi
bratora bagnetowego (7) o działaniu bezpośrednim oraz 
wibratora przyczepnego (8) o działaniu pośrednim, 
druga komora osadnika (1) odbiera zagęszczony osad. 

Urządzenie według wynalazku do zagęszczania i u-
suwania osadów poreakcyjnych i popłuczyn zawiera 
dwukomorowy podwieszony osadnik (1), nad którym 
umieszczona jest bateria mułtihydrocyklonów (6). 
Każda z komór zaopatrzona jest w wodne komory 
boczne (2) usytuowane po stronie dłuższych boków. 
Komory podwieszonego osadnika (1) wyposażone są w 
dwa pneumatyczno-udarowe wibratory: wibrator przy
czepny (8) o działaniu pośrednim, przymocowany do 
ścian zewnętrznych wodnych komór bocznych (2) oraz 
zanurzeniowy' wibrator bagnetowy (7) o działaniu bez
pośrednim, zamocowany nad komorą, przy czym pod
czas pracy jego bagnet zanurzony jest w osadzie za
gęszczanym. 

Dna komór (4) podwieszonego osadnika (1) są wyko
nane w kształcie odwróconego pryzmatoidu ściętego i 
od dołu zaopatrzone są w zasuwy odcinające (5), po 
otwarciu których zagęszczony osad jest usuwany na 
samochód-wywrotkę. (4 zastrzeżenia) 

C02C P. 190581 Τ 19.06.1976 

Akademia Rolnicza w Krakowie, Kraków, Polska 
(Antoni Domaicz, Józef Jakubiec, Jerzy Godek, Kry
styna Oleksynowa). 

Sposób oczyszczania ścieków skażonych pestycydami 
oraz urządzenie do oczyszczania ścieków 

skażonych pestycydami 

Sposób oczyszczania ścieków, skażonych pestycyda
mi, według wynalazku, polega na sorpcji pestycydów 
na złożu torfowotrocinowym, które układa się wielo-
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warstwowo w komorach, umieszczając na przemian 
2 części wagowe powietrzne suchego torfu i 1 część 
wagową powietrznie suchych trocin drzewnych. Po 
przeprowadzeniu sofpcji pestycydów, skażone złoże i 
osady transportuje się mechanicznie do suszarni, a po 
wysuszeniu zsypuje do worków z folii z przeznacze
niem do termicznej dezaktywacji. 

Urządzenie do oczyszczania ścieków, składające się 
z myjni (1), studzienek ściekowych (4), osadnika pia
sku (8) oraz wyłapywacza olejów (10) ma kilka połą
czonych komór sorpcyjnych (18), suszarnię (23) i pod
nośnik suwnicowy (34) z szyną nośną (37), usytuowa
ną ponad wyżej wymienionymi elementami urządze
nia. Wewnątrz studzienek, osadnika piasku i wyłapy
wacza olejów umieszczone są w dolnych ich częściach, 
pojemniki (6, 9, 11 i 29) zaopatrzone w uchwyty (15) 
służące do zawieszenia pojemników na haku (35) pod
nośnika. W komorach sorpcyjnych są umieszczone 
kosze (19) na złoże sorpcyjne, które mają konstrukcję 
szkieletową i od góry są wyposażone w obręcze, umoż
liwiające uchwycenie odchylných łap zaczepowych 
podnośnika. (7 zastrzeżeń) 

C03C P. 190426 14.06.1976 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Polska 
(Wacław Tuszyński, Leszek Mej er, Kazimierz Mań-
czak, Wanda Arozewska). 

Szkło 

Przedmiotem wynalazku jest szkło, zwłaszcza na ba
lony do lamp rtęciowych, wysokociśnieniowych. Szkło 
według wynalazku składa się w stosunkach wagowych 
na 10.000 części masy głównie z 7100 do 6600 części 
Si02 , 300 do 1800 części A1203> 1600 do 900 części 
B2O3 i 200 do 600 części Na20, z ewentualnymi dodat
kami w postaci 400 do 0 części BaO, 400 do 0 części 
K 2 0 i 70 do 0 części Sb203, oprócz których mogą w 
masie szklanej występować ślady zanieczyszczeń, 
zwłaszcza Fe 2 0 3 i/lub Ti02 , a także dodatki uszlachet
niające, zwłaszcza As203 i/lub F2. (1 zastrzeżenie) 

C03C P. 190448 15.06.1976 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Polska 
(Wacław Tuszyński, Leszek Mejer, Kazimierz Mań-
czak, Wanda Arczewska). 

Szkło 

Przedmiotem wynalazku jest szkło, zwłaszcza na ba
lony do lamp rtęciowych, wysociśnieniowych. Szkło 
według wynalazku składa się w stosunkach wagowych 
na 10.000 części masy głównie z 7100 do 6400 części 
Si02 , 200 do 1900 części ΑΙ2Ο3, 1430 do 1030 części 
B203, 700 do 200 części PbO i 200 do 800 części Na20, 
z ewentualnymi dodatkami w postaci 30 do 0 części 
Ba", 18 do 0 części CaO, 12 do 0 części MgO, 40 do 0 
części K 2 0 i 65 do 0 części Sb203, oprócz których mo
gą w masie szklanej występować ślady zanieczyszczeń, 
zwłaszcza Fe^Oe i/lub Ti02 , a także dodatki uszlachet
niające, zwłaszcza As203 i/lub F2. (1 zastrzeżenie) 
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C04B P. 190762 26.06.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Paliwo
wo-Energetycznej, Katowice, Polska (Włodzimierz Wi
chowski, Zygmunt Falecki, Henryk Karolczuk). 

Sposób wytwarzania tworzywa piankowatego 
na bazie spoiwa hydraulicznego zwłaszcza 

do izolacji cieplnej 

Sposób według wynalazku polega na tym, że jedną 
jednostkę wagową żywic uretanowych miesza się z 
0,01 do 30 jednostkami wagowymi uprzednio sporzą-r 
dzonej mieszaniny cementu portlandzkiego z wypeł
niaczami w stosunku jedna jednostka wagowa cemen
tu portlandzkiego na 0-20 jednostek wagowych wy
pełniaczy, a następnie do 100 jednostek wagowych tak 
otrzymanej mieszaniny dodaje się 0,01-10 jednostek 
wagowych wody i miesza do czasu zaniknięcia śladów 
wilgoci, przy czym jako wypełniaczy używa się prosz
ków o własnościach hydrofobowych i popiołów lot
nych z węgli w dowolnych stosunkach wagowych. 

(2 zastrzeżenia) 

C04B P. 190821 30.06.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Paliwo-
wo-Energetyczjnej, Katowice, Polska (Włodzimierz Wa
chowski, Henryk Karolczuk). 

Sposób wytwarzania tworzywa piankowatego 
z wypełniaczem wieloskładnikowym zwłaszcza do 

izolacji cieplnej 

Sposób według wynalazku polega na tym, że jedną 
jednostkę wagową żywic uretanowych rozpuszczonych 
w rozpuszczalniku, korzystnie w octanie etylu, mie
sza się z około 0,30-30 jednostkami wagowymi wy
pełniacza, który stanowi mieszanina proszków o włas
nościach hydrofobowych i popiołów z węgli, po czym 
tak uzyskaną masę ciastowatą pozostawia się w celu 
sieciowania. (1 zastrzeżenie) 

C04B P. 190824 30.06.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Paliwo-
wo-Energetycznej, Katowice, Polska (Henryk Kard-
czuk, Włodzimierz Wichowski, Piotr Żurawski). 

Sposób wytwarzania tworzywa piankowatego 
na bazie spoiw z odpadów pokonsumpcyjnych 

i poprodukcyjnych elementów z tworzyw 
sztucznych zwłaszcza do izolacji cieplnej 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do 
jednej jednostki wagowej żywic poliuretanowych do
daje się 0,1-45 jednostek wagowych tworzyw sztucz
nych rozpuszczonych w ich rozpuszczalnikach i po 
intensywnym wymieszaniu tych składników uzyskuje 
się masę, do której dodaje się 0,01-50 jednostek wa
gowych wypełniacza i ponownie miesza się masę cia
stowatą, do której na 100 jej jednostek wagowych do
daje się 0,01-15 jednostek wagowych wody, a na
stępnie miesza się aż do zniknięcia śladów wilgoci, 
przy czym jako wypełniaczy używa się proszków o 
własnościach hydrofobowych, popiołów z węgli lub 
ich mieszanin. (2 zastrzeżenia) 

C04B P. 190872 30.06.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Paliwo-
wo-Energetycznej, Katowice, Polska (Henryk Karol
czuk, Włodzimierz Wichowski, Andrzei Borzemski). 

Sposób wytwarzania tworzywa piankowatego na bazie 
wieloskładnikowego spoiwa z wieloskładnikowym 

wypełniaczem zwłaszcza do izolacji cieplnej 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do jed
nej jednostki wagowej żywic uretanowych rozpuszczo
nych w ich rozpuszczalnikach dodaje się mieszając 
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O - i o o jednos tek wagowych odpadów p o k o n s u m p c y j -
nych i poprodukcy jnych e l e m e n t ó w z t w o r z y w sztucz
nych rozpuszczonych w ich rozpuszczalnikach i do 
t ak p rzygo towanych 100 jednos tek wagowych s u b s t a n 
cji doda je się mieszając 1 - 1 0 000 j ednos tek w a g o 
w y c h mieszaniny sk ładające j się z cementu p o r t l a n d z 
kiego, p roszków o własnościach hydrofobowych i p o 
pio łów z węgli . Do t ak przygotowane j subs tancj i d o 
da je się na k a ż d e 100 jej j ednos tek wagowych 0 - 1 0 
j ednos tek wagowych wody i po wymieszan iu aż do 
zaniknięcia ś ladów wilgoci pozostawia na 4 - 2 4 go
dziny leżakowania . (1 zastrzeżenie) 

C04B P.195935 Τ 10.02.1977 

Akad emia Górn iczo-Hutn icza im. S tan i s ł awa Staszi 
ca, K r a k ó w , Po l ska (Józef Widal , P io t r Izak, S t a n i 
s ław Myszka, H e n r y k Myszka, M a r i a n Knypl ) . 

Ce ramiczna m a s a lejna, zwłaszcza do o t r zymywan ia 
g r a n u l a t u przy użyciu suszarni rozpyłowej 

Ceramiczna m a s a lejna wed ług w y n a l a z k u z a w i e r a 
jąca t w o r z y w o ceramiczne, wodę, odpieniacz, u ł y n -
niacz o raz p las tyf ika tor cha rak te ryzu je się tym, że 
p las ty f ika to rem jest mieszan ina związków ak ry lowych 
t y p u po l i ak ry lanu a m o n u oraz wodnych dyspers j i k o 
po l imeru es t rów k w a s u akry lowego , me tak ry lowego 
i ś rodków sieciujących, przy czym p las tyf ika tor d o 
d a w a n y jest w ilości do 10% wagowych , a n a j k o r z y s t 
niej od 1,5 - 4% wagowych . (2 zastrzeżenia) 

C04B P.195937 Τ 10.02.1977 

Wyższa Szkoła Inżyn ie rska , Lubl in , Polska (Jerzy 
Grycz, Wojciech Budzyński , Bogdan Oleszczyński, E u 
geniusz Wójcik). 

Metoda w y t w a r z a n i a zes tawu surowcowego 
do p rodukc j i k l ink ie ru cementowego 

Metoda wed ług w y n a l a z k u cha rak te ryzu je się 
w p r o w a d z e n i e m do zes tawu surowcowego obok k r e d y 
drugiego sk ładn ika pods tawowego w postaci odpadu 
ze skał p rzywęglowych w ilości od 10% do 40% w a 
gowych w przel iczeniu na s t an wyprażony w zależ
ności od zawartości sk ł adn ików chemicznych zna jdu
jących się w odpadach przywęglowych. 

(1 zastrzeżenie) 

C07C P.189331 04.05.1976 

Zak łady Chemiczne „Organ ika-Azot" , J aworzno , 
Polska (Janusz Swię tos ławski , Andrze j Siłowiecki, A-
leksander Rata jczak, B a r b a r a Nocoń, Zofia Baniak) . 

Sposób w y t w a r z a n i a 
4,4 '- izopropylidenobis/2,6~dibromo/fenolu 

Is tota w y n a l a z k u polega na tym, że na każdy 1 mol 
4,4 '- izopropylidenobisfenolu działa się mnie j niż 4-raa 
mo lami b romu , korzys tn ie 2,0 - 2,1 mo lami w ś rodo
wisku rozpuszczalnika organicznego lub jego miesza
n iny z wodą, p rzy czym p r o d u k t y reakc j i podda j e się 
równocześnie lub nas tępczo dzia łaniu ch lo ranów m e 
tali a lkal icznych, korzys tn ie ch loranu sodowego, w y 
dzielając p r o d u k t w znany sposób. Korzys tne jes t p r o 
wadzen ie procesu w obecności k w a s u minera lnego . 
4,4 '- izopropylidenobis/2,6-dibromo/fenol s tosowany jes t 
do w y t w a r z a n i a n iepa lnych tworzyw sztucznych i ży
wic synte tycznych. (2 zastrzeżenia) 

C07C P.190045 02.06.1976 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Mie
czysław Makosza, Andrzej Jończyk). 

Sposób wytwarzania podstawionych 
cyklopropanów 

Sposób wytwarzania podstawionych cyklopropanów 
o wzorze 1, w którym R1, R2, R3, R* oznaczają atomy 
wodoru, grupy alkilowe nasycone lub nienasycone, 

grupy a ry lowe lub a ra lk i lowe, g rupy n i t ry lowe , k a r -
ba lkoksy lowe , amidowe , acy lowe lub sulfonylowe lub 
też R1 r a z e m z R2, lub R1 r a zem z R3 oznaczają części 
p ierśc ienia izocyklicznego lub heterocykl icznego a Z 
i Y oznaczają g rupy n i t ry lowe , ka rba lkoksy lowe , a m i 
dowe, acylowe lub sulfonylowe, w reakc j i e lek t rof i -
lowych olein z pochodnymi k w a s ó w a -ch lo rowcoa lko-
wych lub a -ch lo rowcoke tonami lub a-chlorowcosul fo-
n a m i wed ług w y n a l a z k u polega na tym, że r eakc ję 
p r o w a d z i się wobec wodoro t l enków meta l i a lka l icz 
nych i IV- rzędowych związków amoniowych . Związki 
a m o n i o w e stosuje się w ilości nie przekraczającej 0,1 
mola na 1 mol α-chlorowcopochodnej . 

Związki o wzorze 1 są p ó ł p r o d u k t a m i w przemyś le 
ś r o d k ó w fa rmaceutycznych , związków zapachowych i 
ś rodków ochrony rośl in. (3 zastrzeżenia) 

C07C P.190101 02.06.1976 

Zak łady Azotowe „Kędzierzyn" , Kędz ie rzyn-Koźle , 
Po l ska (Halina Szopa, Czes ław Masal , Zbigniew Szopa, 
L u b o m i r Horyl , Mi ros ław Młynarczyk , H e n r y k P a w l i 
ca, J a n u s z Pande l , Emi l Zawadzk i , Teobald Jane) . 

Sposób w y t w a r z a n i a ś r o d k a porotwórczego 

•Sposób w y t w a r z a n i a ś rodka porotwórczego, a zwłasz 
cza d w u a m i d u k w a s u azomrówkowego z mocznika i 
pochodne j hyd razyny przy s tosunku m o l o w y m moczn i 
ka do pochodnej h y d r a z y n y jak. 2 - 5 : 1 , w ś rodowi 
sku w o d n y m lub innego rozpuszczalnika p rzy pH 
od 1,8 do 7,5 w t e m p e r a t u r z e wrzen ia mieszaniny r e a k 
cyjnej przez u tworzen ie d w u a m i d u k w a s u h y d r a z o -
m r ó w k o w e g o a nas t ępn ie u t len ian ie d w u a m i d u k w a s u 
h y d r a z o m r ó w k o w e g o polega na tym, że do ś rodowi 
ska r eakc j i przebiegającej między mocznik iem a h y 
d razyną dodaje się, w momenc ie zbliżania się odczy
nu mieszan iny reakcy jne j do odczynu obojętnego, r o z 
cieńczony roz twór k w a s u o s tężeniu n ie przekracza ją 
cym 50% wagowych . J a k o rozcieńczony roz twór k w a 
su stosuje się k w a s mine ra lny , na p rzyk ład s ia rkowy 
o stężeniu od 5% do 50% wagowych . (2 zastrzeżenia) 

C07C P. 190443 14.06.1976 

I n s t y t u t P rzemys łu Organicznego, Warszawa , Polska 
(Jerzy Szmajda, J e r zy Wilczek, Luc jan Mikiciuk, I r e 
n a Missala, M a r i a n n a P a r u l s k a - S z m a j d a , Alina S i 
korska) . 

Sposób o t r z y m y w a n i a p -n i t rodwufeny loaminy 

P r z e d m i o t e m w y n a l a z k u jes t sposób o t r z y m y w a n i a 
p -n i t rodwufeny loaminy z an i l iny i p - ch ło ron i t roben -
zenu w obecności akcep to ra chlorowodoru z r ó w n o 
czesnym azeo t ropowym u s u w a n i e m wody przy zas to 
sowaniu t l e n k u miedziowego i d w u m e t y l o f o r m a m i d u 
lub samej miedzi j ako ka ta l i za to rów oraz d o d a t k o w e 
go ka ta l i za to ra k t ó r y m jest py ł cynkowy w ilości n ie 
większej n iż 2% w s tosunku do ilości p - c h l o r o n i t r o -
benzenu zużytego do reakcj i . O t r zymana sposobem wg, 
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wynalazku p^nitrodwufmyloamiina jest stosowana ja
ko półprodukt ido wytwarzania środków pomocniczych 
do gumy, bez dodatkowych operacji oczyszczania. 

(1 zastrzeżenie) 

C07C P.196152 

Pierwszeństwo: 17.04.1972 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 244 882) 

17.04.1973 

Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania pochodnych kwasu 
heksen-4-karbaksylowego-l 

Sposób wytwarzania pochodnych kwasu heksen-4-
■4carboksylowego~l o wzorze 1, w którym R3 oznacza 
grupę czterowodoropiranylową, czterowodorofurany-
lową lub dwumetylo-IIIrzęd, butylosililową, polega 
na poddaniu związku o wzorze 2, w którym R3 ma 
wyżej podane znaczenie, reakcji z bromfciem/4-kar-
boksy-n-butylo/-trójfenylofosfaniowym w obecności 
metylosulfinylometylu i ewentualnie acyluje sią grupę 
hydroksylową i/lub estryfikuje się grupę karboksy
lową. 

Otrzymane związki mają zastosowanie w syntezie 
prostaglandyn. (2 zastrzeżenia) 

C07C P.197264 07.04.1977 

Pierwszeństwo: 08.04.1976 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 674 823), 

11.03.1977 - S t Zjedn. Ameryki (nr 776 934) 

Union Carbide Corporation, Nowy Jork, Stany 
Zjednoczone Ameryki. 

Sposób ciągłego wytwarzania aldehydów 

Sposób ciągłego wytwarzania aldehydów na drodze 
hydrofocrmylowania alfa-olefin polega na uformowaniu 
ciekłej, jednorodnej mieszaniny olefin, produktów al
dehydowych i wyżej wrzących produktów kondensa
cji aldehydów, w sposób ciągły powstających w tej 
mieszaninie, rozpuszczalnego katalizatora rodowego, 
skompleksowanego z tlenkiem węgla i trój ary lof osi iną 
oraz wodnej trójarylofosfiny, w ilości co najmniej 10 
moli na molmetalicznego rodu, wprowadzeniu do ciek
łej mieszaniny strumienia gazu obiegowego, zawierają
cego wodór i olefinę; wprowadzeniu do ciekłej miesza
niny uzupełniających ilości tlenku węgla wodoru i olefi-
ny; utrzymywaniu temperatury ciekłej mieszaniny 
w przedziale 50-140°C, sumarycznego ciśnienia poni
żej 28 atmosfer, ciśnienia cząstkowego tlenku węgla 
poniżej 3,5-atmosfer i ciśnienia cząstkowego wodoru 
poniżej 14 amosfer; odprowadzeniu z ciekłej miesza
niny, ntieszaniny gazów zawierających olefinę, wodór, 
produkt aldehydowy w postaci pary oraz par produk
tów kondensacji aldehydów, z szybkością zasadniczo 
równą szybkością ich powstawania w ciekłej miesza
ninie, przy czym objętość ciekłej mieszaniny utrzy
muje się w założonej wielkości; oraz odzyskiwaniu al
dehydów i produktów kondensacji z mieszaniny gazo
wej, z wytworzeniem gazowego strumienia powrotne
go (10 zastrzeżeń) 

C 0 7 C P. 197553 22.04.1977 

Pierwszeństwo: 23.04.1976 - Francja (nr 76 12094) 
ROUSSEL-UCLAF, Paryż, Francja. 

Sposób przekształcania estru kwasu chiralowego 
z optycznie czynnym, drugorzędowym alkoholem 

a-cjyjanowym o konfiguracji (R) w ester kwasu 
chiralowego z drugorzędowym alkoholem 

a-cyjanowym o konfiguracji (S) 
Przedmiotem wynalazku jest sposób przekształca

nia estru kwasu chiralowego z optycznie czynnym, 
drugorzędowym alkoholem a-cyjanowym o konfigura
cji (R) w ester kwasu chiralowego z drugorzędowym 
alkoholem a-cyjanowym o konfiguracji (S), który cha
rakteryzuje się tym, że ester kwasu chiralowego o 
wzorze 2 z opytoznie czynnym alkoholem o konfigu
racji (R) lub alkoholem racemicznym o konfiguracji 
(R, S) o wzorze 1, lub mieszaninę estrów zwaną 
„estrem (R+S)" poddaje się działaniu środka zasado
wego wybranego z grupy związków obejmującej amo
niak, aminy pierwszorzędowe, aminy drugorzędowe, 
aminy trzeciorzędowe, czwartorzędowe zasady amo
niowe, żywiczne wymieniacze jonów o charakterze za
sadowym, ciekłe aminy o wysokim ciężarze cząstecz
kowym i mocne zasady, które to środki stosuje się 
w ilości katalicznej w środowisku rozpuszczalnika lub 
mieszaniny rozpuszczalników. 

Przedmiotem wynalazku są również kompozycje 
owadobójcze, które charakteryzują się tym, że jako 
środek aktywny zawierają 2,2-dwumetylo-3R-/2,2-
dwuchlorowinylo/-cyklopropano-lR-karboksylan (S) 
mb(R) a-cyjano-3-fenoksybenzylu. (25 zastrzeżeń) 

COTC P.197969 07.05.1977 

Pierwszeństwo: 07.05.1976 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 684512) 

Mobil Oil Corporation, Nowy Jork, Stany Zjedno-
ne Ameryki. 

Sposób katalitycznej izomeryzacji mieszaniny 
ksylenów w fazie gazowej 

Sposób prowadzenia katalitycznej izomeryzacji mie
szaniny ksylenów w fazie gazowej polega na tym, że 
powyższą mieszaninę ksylenów z wodorem poddaje 
się zetknięciu w podwyższonej temperaturze i przy u-
miairkowanie zwiększonym ciśnieniu, z krystalicznym 
zeolitem krzemianoglinowym charakteryzującym się 
odpowiednią proporcją krzemu do glinu jak i odpo
wiednią wartością współczynnika siły wiązań jono
wych w siatce krystalicznej oraz zawartością kationów 
wodorowych i nieszlachetnego metalu grupy VIII 
w obecności rozcieńczalnika wyżej podanej mieszani
ny ksylenów, którym jest toluen i węglowodory C+9-

(12 zastrzeżeń). 
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C07C P. 198010 10.05.1977 

Pierwszeństwo: 11.05.1976 - Francja (nr 7614867) 

Rhône - ' Poulenc Industries, Paryż, Francja. 

Sposób wytwarzania kwasu tereftalowego 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania kwasu te
reftalowego przez reakcję tereftalanu dwupotasowe-
go z kwasem benzoesowym. Sposób polega na tym, 
że kontaktuje się tereftalan dwupotasowy z kwasem 
benzoesowym w środowisku wodnym, przy określo
nych ilościach poszczególnych składników, a następ
nie wydziela się i oczyszcza w znany sposób kwas te-
reftalowy. 

Otrzymuje się kwas tereftalowy odpowiedni do wy
twarzania włókien sztucznych. (4 zastrzeżenia) 

C07D P. 190046 02.06.1976 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Mie
czysław Makosza, Andrzej Jończyk). 

Sposób wytwarzania pochodnych 
kwasu gliçydowego 

Sposób wytwarzania nitryli i estrów kwasu glicydo-
wego, o wzorze 1, w którym R1 i R2 oznaczają grupy 
alkilowe nasycone lub nienasycone, grupy arylowe lub 
aralkilowe albo też R1 razem z R2 oznaczają część 
pierścienia izocyklicznego lub heterocyklicznego, R3 

oznacza atom wodoru lub grupę alkilową nasyconą 
lub nienasyconą lub grupę arylową lub aralkilową, 
zaś Z oznacza grupę cyjanową lub estrową przez kon
densację odpowiednich ketonów z a-chlorowconitryla-
mi lub a-chlorowcoestrami wobec mieszaniny wodoro
tlenków metali alkalicznych według wynalazku cha
rakteryzuje się tym, że reakcję kondensacji prowadzi 
również w obecności aprotonowych dipolarnych roz
puszczalników, ewentualnie z dodatkiem czwartorzę
dowych soli amoniowych. Aprotonowe dipolarne roz
puszczalniki stosuje się w ilości mniejszej niż 1 mol 
na 1 mol - α-chlorowcopochodnej, zaś dodatek czwar
torzędowych soli amoniowych nie przekracza 0,1 mola 
na 1 mol a-chlorowcopo^hodnej. (3 zastrzeżenia) 

C07D P. 1904S3 14.06.1976 

Sandoz Aktiengesellschaft, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowych związków 
organicznych 

Sposób wytwarzania nowych związków organicznych 
o wzorze 1, w którym Ri oznacza atom wodoru, atom 
-chlorowca o liczbie atomowej 9 -35 albo grupę alki
lową lub alkoksylową o 1-4 atomach węgla, R2 ozna
cza atom wodoru lub rodnik alkilowy o 1-4 atomach 
węgla, R3 oznacza atom wodoru, atom chloru albo 
rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, każdy z pod
stawników A i Β oznacza atom wodoru albo A i Β 
razem oznaczają wiązanie, a η oznacza liczbę całko
witą 3 - 7 , polega na reakcji związków o wzorze 2, w 
którym Ri, R2, Rj A i Β mają wyżej podane znacze
nie ze związkami o wzorze 3, w którym η ma wyżej 
P°dane znaczenie a Y oznacza atom chloru lub niższą 
grupę alkoksylową albo alkilotio. 

Nowe związki wykazują działanie salidiuretyczne i 
w związku z tym mogą być stosowane jako leki. 

(1 zastrzeżenie) 

C07D P. 190482 16.06.1976 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jan 
Prejzner). 

Sposób wytwarzania 2-podstawianych 
buten-2-olidów-l,4 

Sposób wytwarzania 2 - podstawionych buten-2-
-olidów-1,4, wykorzystywanych w farmacji, polega na 
termochemicznej przemianie pochodnych 1,2-dwuchlo-
rowcoetylomalonianów dwualkilowych w czasie ogrze
wania w temperaturze 150-350°C w ciągu 0,5-2 go
dzin, w obecności tlenku lub wodorotlenku metalu, 
korzystnie o charakterze słabozasadowym, w atmo
sferze gazu obojętnego. 

Sposób według wynalazku można również realizo
wać tak, że najpierw ogrzewa się produkty wyjściowe 
w temperaturze 170-210°C w ciągu 1 -3 godzin, bez 
katalizatora, celem otrzymania podstawionych w po
zycji 2 3-chroroco-2-karboalkoksybutanolidów-l,4, ja
ko produktów pośrednich a później ogrzewa się je w 
temperaturze 190-350 °C w ciągu 0 ,3-1 godziny w 
obecności tlenku lub wodorotlenku metalu, korzystnie 
o charakterze słabozasadowym. (3 zastrzeżenia) 

C07D P. 190514 16.06.1976 

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", 
Warszawa, Polska (Maria Bożena Lewandowska, Bog
dan Morawski, Barbara Zarecka, Przemysław Len-
kowski, Elżbieta Mączyńska). 

Sposób wytwarzania 5-/o-chlorofenylo/-7-nitro-
-l,3-dwuwodoro-2H-l,4-benzodwuazepinonu-2 

Sposób wytwarzania 5-/o-chlorofenylo/-7-nitro-l,3-
dwuwodoro-2H-l,4-benzodwuazepinonu-2 polega na cy-
klizacji 2-aminoacetamido-5-nitro-2-chlorobenzofenonu 
pod działaniem soli amonowych kwasów organicznych, 
nieorganicznych lub ich mieszanin w mieszaninie 
chlorku metylenu lub etylenu i niższego alkoholu ali-
faktycznego w temperaturze od 40°C do 80°C. 

5-/o-chlorofenylo/-7Hnitro-l,3-dwuwodoro-2H-l,4-
-benzodwuazepinon-2 wykazuje działanie na centralny 
układ nerwowy i stosowany jest jako lek przeciw-
drgawkowy. (2 zastrzeżenia) 
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C07D 
A01N 

P.195813 04.02.1977 

Pierwszeństwo: 07.02.1976 - RFN (nr Ρ 2604761.0) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika Fe
deralna Niemiec. 

Środek grzybobójczy oraz sposób wytwarzania 
acylowaąych imidazolilo-O, N-acetali 

Środek grzybobójczy zawiera jako substancje czyn
ne acylowane imidazolilo-O, N-acetale o wzorze 1, 
w którym R oznacza rodnik alkilowy, alkenylowy, al-
kinylowy, cykloalkilowy, chlorowcoalkilowy, ewentual
nie podstawiany rodnik fenylowy i fenoksyalkilowy, 
grupę alkiloamimową i dwualkiloaminową lub ewen
tualnie podstawioną grupę fenyloaminową, X oznacza 
atom chlorowca, rodnik alkilowy, cykloalkilowy, grupę 
alkoksylową, chlorowcoałkilową, alkilotio, alkoksykar-
bonylową, ewentualnie podstawiany rodnik fenylowy 
i fenoksylowy, ewentualnie podstawiony rodnik fe-
nyloalkilowy, grupę aminową, cyjanową lub nitrową 
i η oznacza liczbę całkowitą 0 - 5 lub ich nietoksyczne 
sole i związki zespolone z metalami, oraz zawiera zna
ne nośniki i substancje powierzchniowo czynne. 

Sposób wytwarzania acylowanych imidazolilo-O, 
N-acetali o wzorze 1, polega na tym, że pochodne imi-
dazolu o wzorze 2, w którym X i η mają znaczenie 
jak wyżej, poddaje się reakcji z halogenkami kwasów 
o wzorze 3, w którym R ma znaczenie jak wyżej i Hal 

WZÖR· 7 

oznacza atom chlorowca, zwłaszcza chloru lub bromu, 
w środowisku rozpuszczalnika lub bezwodnikami kwa
sowymi o wzorze 4, w którym R ma znaczenie jak 
wyżej, w środowisku rozpuszczalnika i ewentualnie 
wobec katalizatora lub ketenami o wzorze 5, w któ
rym R' oznacza rodnik alkilowy lub ewentualnie pod
stawione rodnik fenylowy w środowisku rozpuszczal
nika i ewentualnie wobec katalizatora, lub izocyjania
nami o wzorze 6, w którym R" oznacza rodnik alkilo
wy lub ewentualnie podstawiony rodnik fenylowy, w 
środowisku rozpuszczalnika i ewentualnie wobec ka
talizatora. (2 zastrzeżenia) 

C07D P. 197506 20.04.1977 

Pierwszeństwo: 20.04.1976 - Wielka Brytania 
(nr 15812/76) 

18.03.1976 - Wielka Brytania (nr 34319/76) 

Pfizer Corporation, Colon, Republika Panama i 
Bruksela, Belgia. 

Sposób wytwarzania heteroarylowych 
triazapentadienów 

Sposób wytwarzania heteroarylowych triazapenta
dienów o wzorze 1, w którym R1 oznacza grupę alki
lową, R2 oznacza atom wodoru lub chlorowca albo 
grupę alkilową, R3 oznacza jedno- lub dwupierście-
niową grupę heteroarylową połączoną z atomem azo
tu przez atom węgla tej grupy, a R4 oznacza atom wo
doru lub grupę alkilową, polega na poddaniu związku 
o wzorze 48 reakcji ze związkiem o wzorze R3. Y, w 
których to wzorach albo X oznacza grupę NC lub gru
pę o wzorze -N=CH*OR5, a Y oznacza grupę o wzo
rze -N=Č/R4/'NH.CH3 albo X oznacza grupę 
-N=CH*NH.CH3, a Y oznacza grupę NC lub grupę o 
wzorze -N=C/R4/ORe, w których to wzorach R1, R2, 
R3 i R4 mają wyżej podane znaczenie, a R5 i R8 ozna
czają grupę alkilową. 

Otrzymane związki wykazują właściwości roztoezo-
bójcze i owadobójcze. (33 zastrzeżenia) 

C07D P. 197548 22.04.1977 

Pierwszeństwo: 23.04.1976 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 679584) 

Halcon International, Inc., Nowy Jork, Stany Zjed
noczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania związków epoksydowych 

Sposób wytwarzania związków epoksydowych po
lega na utlenianiu olefin za pomocą arylokarboksyla-
nów talu III w obecności obojętnego rozpuszczalnika 
polarnego i w obecności wody, przy czym jako szcze
gólnie korzystne arylokarboksylany talu stosuje się 
nieopisany dotąd benzoesan talu. (13 zastrzeżeń) 



Nr 1(107) 1978 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 35 

C07D P· 197646 26.04.1977 

Pierwszeństwo: 26.04.1976 - Japonia 
(nr 46467/Sho.51) 

Mitsui Toastu Chemicals, Incorporaed (Mitsui Toat-
su Kagaku Kabushiki-Kaisha), Tokyo, Japonia (Shoi-
chiro Ozaki, Haruo Mizuno, Haruki Mori). 

Sposób wytwarzania pochodnych 
1-karbamylouracylu 

Sposób wytwarzania pochodnych 1-karbamylouracy
lu o wzorze 1, w którym X oznacza atom wodoru, 
atom chlorowca, rodnik metalowy lub rodnik t rój-
fluorometylowy, R oznacza atom wodoru lub rodnik 
węglowodorowy, a R' oznacza rodnik węglowodorowy, 
polega na tym, że uracyl o wzorze 2, w którym X ma 
wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z fosge-
nem i aminą o wzorze NHRR', w którym R i R' ma
ją wyżej podane znaczenie. Pochodne 1-karbamyloura
cylu wykazują działanie przeciwno wot worowe. 

(24 zastrzeżeń) 

C07D 
A01N 

P.197959 07.05.1977 

Pierwszeństwo: 10.05.1976 - Holandia (nr 7604976) 

Merek Sharp & Dohme B. V., Haarlem, Holandia 
(Werner Duyfjes). 

Sposób wytwarzania rozpuszczalnych w wodzie 
kompleksów 2-/4'-tiazolilo/-benzimidazolu oraz środek 

grzybobójczy i przeciw robakom 

Sposób wytwarzania rozpuszczalnych w wodzie kom
pleksów 2-/4'-tiazoliolo/-benzimidazolu z alifatycznym 
kwasem hydroksykarboksylowym, charakteryzuje się 
tym, że reakcji poddaje się 2-/4'-tiazolilo/-benzimida-
zol z kwasem glikolowym, przy czym otrzymuje się 
kompleks 2-/4'-tiazolilo/-benzimidazolu z kwasem gli
kolowym. 

Środek grzybobójczy i środek przeciw robakom cha
rakteryzują się tym, że zawierają rozpuszczalny w 
wodzie kompleks 2-/4'-tiaZolilo/-benzimidazolu z kwa
sem glikolowym oraz jedną łub więcej dodatkową 
substancję czynną. (16 zastrzeżeń) 

C07F P.190474 15.06.1976 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachow
nia", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Krzysztof Rudnicki, 
Zofia Kubica, Sylwester Chybowski, Włodzimierz Pod
stawa, Krystyna Walczyk, Edward Skotnicki, Andrzej 
Siłowiecki, Stanisław Malina, Jerzy Zamarlik). 

Sposób otrzymywania trójartylofosforanów 

Sposób otrzymywania trójarylofosforanów o wzorze 
1, w którym R oznacza wodór lub rodnik alkilowy lub 
izoalkilowy zawierający 1-16 atomów węgla, η ozna
cza liczbę całkowitą zawartą pomiędzy 0 a 3, przez 
reakcję estryfikacji tlenohalogenków fosforu odpo
wiednimi związkami fenolowymi w obecności katali
zatora, według wynalazku polega na tym, że sporzą
dzoną w temperaturze 15-40°C mieszaninę związku 
fenolowego, korzystnie w postaci frakcji ksylenolo-
wej fenoli, krezoli i alkiloferoli zawierających od 1 -
16 atomów węgli tlenohalogenku fosforu w szcze
gólności POCI3 lub POBr3 w stosunku molowym 3 - 4 
moli związku fenolowego na 1 mol POCI3 lub ΡΟΒΓ3 
oraz sproszkowanego metalu II, III i VIII grupy ukła
du okresowego korzystnie sproszkowany magnez, glin 
i żelazo, w ilości 0,05-2% wagowych w stosunku do 
fenoli, ogrzewa się w temperaturze 15-140°C korzy
stnie przy wzroście temperatury 20-30°C na 1 go
dzinę w obecności suchego gazu inertnego lub powie
trza, korzystnie pod zmniejszonym ciśnieniem rzędu 
100-500 mm Hg w czasie 4 - 6 godzin. 

Związki o wzorze 1 stosowane są w przemyśle two
rzyw sztucznych jako plastyfikatory, jako płynny hy
drauliczne, lub jako dodatki do płynów hydraulicz
nych, smarów i paliw. (2 zastrzeżenia) 

C08F P.190752 26.06.1976 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzyn, Polska (Zdzisław Maciejewski, Jerzy Woj
ciechowski, Jerzy Miszka, Janusz Bereś, Stanisław Sa
bina, Stefan Puńko). 

Sposób usuwania wody z polimerów lub kopolimerów 
kwasu akrylowego oraz urządzenie do usuwania wody 

Sposób usuwania wody z polimerów lub kopolime
rów kwasu akrylowego, zawierających do 90% wody 
przez destylację azeotropową polega na usuwaniu wo
dy z nitek polimeru wytłaczanego bezpośrednio do 
środowiska wrzącego pod ciśnieniem rzędu 50-760 
mm Hg organicznego rozpuszczalnika, tworzącego z 
wodą heteroazeotrop, przy czym produkt po przejściu 
strefy odwadniania rozdrabnia się do postaci granulek, 
które zbiera się w dolnej części aparatu i suszy. 

Urządzenie do usuwania wody z polimerów lub ko
polimerów kwasu akrylowego składa się z aparatu 
odwadniającego (3) z wytłaczarką (2), do której do
prowadza się zawodniony polimer transporterem (1), 
kondensatorów (9) i (11), rozdzielacza (10) zbiornika 
wody (12), zbiornika rozpuszczalnika (7), zasobnika po
limeru suchego (8) oraz pomp (13), (14) i (15). 

(2 zastrzeżenia) 



36 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 1(107) 197*î 

C08F P. 190753 26.06.1976 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia', 
Kędzierzyn, Polska (Lidia Kubiczek, Tadeusz Zowade, 
Jerzy Czerny, Józef Wróbel, Jerzy Jasienkiewicz). 

Sposób wytwarzania poliizobutylenu 

Sposób wytwarzania poliizobutylenu o ciężarze dro
binowymi 300-30000 polega na polimeryzacji izobuty-
lenu prowadzonej w roztworze węglowodorowym lub 
chlorowcopochodnych węglowodorów w obecności 
inicjatora ( A ^ C I î / C e H ^ H s h stosowanego w postaci 
roztworu o stężeniu 5-25% wagowych, w temperatu
rze - 5 o ° C do +30°C w czasie 5 -45 minut, przy sto
sunku wagowym (AhCtyCeHVCaHsh do monomeru 
izobutylenu w roztworze wynoszącym 1:500-1000. 

(1 zastrzeżenie) 

C08F P.190754 26.06.1976 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzyn, Polska (Lidia Kubiczek, Tadeusz Zowade, 
Jerzy Czerny, Józef Wróbel, Jerzy Jasienkiewicz). 

Sposób wytwarzania poliizobutylenu 

Sposób wytwarzania poliizobutylenu o masie czą
steczkowej 1000-100.000 polega na polimeryzacji izo
butylenu prowadzonej w obecności inicjatora 
(Al2Cl7/C/C6H5)3 w temperaturze - 5 0 do +50°C w cza
sie 5 -45 minut, stosując inicjator w postaci roztworu 
w węglowodorach lub chlorowcopochodnych węglowo
dorów, przy czym stosunek wagowy (AkCtyC/CeHsh 
do monomeru izobutylenu w roztworze wynosi 1:500-
1000. (1 zastrzeżenie) 

C08F P.197041 30.03.1977 

Pierwszeństwo: 31.03.1976 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr nr 672 555, 672 556, 672 557) 

16.12.1976 - St. Zjedn. Ameryki (nr 751 211) 
14.02.1977 - St. Zjedn. Ameryki (nr 767 510) 

E. I. du Pont de Nemours and Company, Wilming
ton, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania glikolu 
poli/eteru czterometylcnowego 

Sposób wytwarzania glikolu poli/eteru czteromety
lenowego, zakończonego grupami estrowymi, na dro
dze polimeryzacji czterowodorofuranu lub podstawio
nego alkilem czterowodorof uranu, charakteryzuje się 
tym, że polimeryzację czterowodorof uranu i ewentual
nie do 50% wagowych, w przeliczeniu na czterowodo-
rofuranu, dającego się kopolimeryzować alkiloczterowo-
dorofuranu, przeprowadza się w środowisku reakcyj
nym, zawierającym jako składnik A prekursor jonu 
acyliowego, jako składnik Β katalizator w postaci po
limeru z etylenowo nienasyconych monomerów, przy 
czym polimer ten zawiera grupy o ogólnym wzorze 
2 lub 3, w których to grupach linia falista oznacza 
łańcuch polimeru lub część tego łańcucha, D oznacza 
atom wodoru, alifatyczny lub aromatyczny rodnik wę
glowodorowy o 1-10 atomach węgla, atom chlorowca 
lub część łańcucha polimeru, każdy z rodników X i Y 
oznacza atom wodoru, atom chlorowca, zwłaszcza atom 
fluoru, alifatyczny lub aromatyczny rodnik węglowo
dorowy o 1-10 atomach węgla, lecz przynajmniej 
jeden z rodników X i Y musi stanowić atom fluoru, 
R oznacza liniowy lub rozgałęziony rodnik łączący o, 
co najwyżej 40 atomach węgla w łańcuchu głównym, 
a Z oznacza atom wodoru, atom chlorowca, zwłaszcza 
atom fluora, alifatyczny lub aromatyczny rodnik wę
glowodorowy o 1-10 atomach węgla oraz polimer 
ten jest praktycznie wolny od funkcyjnych grup za
kłócających reakcję i ewentualnie jako składnik C 
kwas karboksylowy o 1-36 atomach węgla^ 

(3 zastrzeżenia) 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Barbara Witowska, Ryszard Ostrysz, Wojciech Zgraj-
ka, Andrzej Michalak, Józef Papiński, Michał Panase-
wicz). 

Sposób wytwarzania poliuretanowych 
tworzyw piankowych 

Sposób wytwarzania poliuretanowych tworzyw pian
kowych przez reakcję poliestrów nasyconych z dwu-
izocyjanianami z równoczesnym spienieniem, charak
teryzuje się tym, że jako poliestry nasycone stosuje 
się produkty uzyskane przez polikondensację miesza
niny estrów i kwasów, powstającej jako produkt u-
boczny przy produkcji cykloheksanonu z benzenu, a 
składającej się głównie z alifatycznych kwasów jedno-
karboksylowych i wielokarboksylowych, hydrokwa-
sów, ich estrów i oligoestrów oraz z aldehydów, keto
nów, alkoholi i substancji smolistych, z glikolami i a l 
koholami trój i czterowodorotlenowymi oraz z kwasa
mi dwukarboksylowymi lub ich bezwodnikami. 

(3 zastrzeżenia) 

C08G P.197961 07.05.197' 

Pierwszeństwo: 08.05.1976 - RFN (nr Ρ 26 20 478.4) 

Th. Goldschmidt AG, Essen, RFN. 

Sposób wytwarzania roztworów utwardzalnych 
żywic mocznikowo-formaldehydowych 

Sposób wytwarzania roztworów utwardzalnych ży
wic mocznikowo-formaldehydowych do polepszania 
powierzchni płyt z tworzywa drzewnego, przy czym w 
pierwszym etapie poddaje się reakcji mocznik i for
maldehyd w stosunku molowym 1:1,5 do 2,5 w obec
ności 0,2-1,0 milimola kwasu aminosulfonowego i 2 0 -
100 milimoli amoniaku w podwyższonej temperaturze, 
dotąd aż roztwór ma określoną lepkość, po czym w 
drugim etapie dodaje się 0,8-10 milimoli kwasu ami
nosulfonowego i prowadzi się dalszą kondensację przy 
wartości pH 4,0-4,5 w podwyższonej temperaturze 
tak długo, aż roztwór ma określoną lepkość i następ
nie w trzecim etapie dodaje się 0,1-0,3 mola moczni
ka i mieszaninę reakcyjną ponownie kondensuje się 
w podwyższonej temperaturze aż do uzyskania okreś
lonej lepkości roztworu, charakteryzuje się tym, że w 
pierwszym etapie zastępuje się 0,1-0,05 mola mocz
nika przez równocząsteczkowe ilości melaminy. 

(1 zastrzeżenie) 

C08H P.190682 23.06.1976 

Śląska Akademia Medyczna, Katowice, Polska (Wła
dysław Wardas, Tadeusz Wilczok, Maria Wardas, 
Ludmiła Węglarz). 

Sposób izolowania natywnego 
i w^sokospolimeryzowanego kwasu 

dezoksyrybonukleinowego z plemników ssaków 

Sposób według wynalazku izolowania natywnego i 
wysokospolimeryzowanego kwasu dezoksyrybonuklei
nowego osiąga się przez równoczesne oddziaływanie 
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detergentu z trypsyną, inkubowanie z łagodnym mie
szaniem w temperaturze 18-22°C przez 90 do 120 mi
nut, zaś odbiałczanie kwasu dezoksyrybonukleinowego 
przeprowadza się w znany sposób według metody Bo-
renfreumd. (1 zastrzeżenie) 

C08L 
D06N 

P. 195782 Τ 02.02.1977 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 87169 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Sta
nisław Cichomski, Marian Dul, Aleksy Pasternak, Bro
nisław Zyska, Andrzej Królikowski, Ryszard Późniak, 
Jerzy Dyrda, Marek Rozensal, Marian Pawłowski, Ta
deusz Konieczny). 

Sposób wytwarzania antystatycznych 
i samogasnących powłok ze zmiękczonego polichlorku 

winylu na tkaninach poliamidowych 

Sposób według wynalazku polega na jednowarstwo
wym powlekaniu tkanin poliamidowych pastą składa
jącą się z polichlorku winylu, trudnopalnych zmięk-
czaezy, stabilizatorów oraz środków zwiększających 
adhezję, stosując jako środek antystatyczny mieszani
nę amin i metylosiarczków eterów glicydowych o 
wzorach ogólnych 1 i 2, gdzie R stanowi liniowy lub 
rozgałęziony rodnik alkilowy zawierający od 8 do 14 
atomów węgla, R' R" to niskie rodniki alkilowe lub 
hydroksyalkilowe, natomiast η = 0 - 3, przy czym 
wspomniana mieszanina zawiera od 1 do 10% amin o 
ogólnym wzwze 1 i 2. (2 zastrzeżenia) 

C09C P.190349 11.06.1976 

C08L 
C09K 

P.197229 06.04.1977 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Polska 
(Zbigniew Rydz, Roman Turowski). 

Masa podłogowa 

Masa podłogowa przeznaczona do wykonywania po
sadzek bezspoinowych w pomieszczeniach budownic
twa ogólnego i przemysłowego, skîada się z nasyco
nej żywicy poliestrowej o liczbie hydroksylowej 40-60 
w ilości 40-75 części wagowych, żywic poliestrowej 
nasyconej o liczbie kwasowej 350-450 w ilości 5 -25 
części wagowych, poliizocyjanianu o równoważniku 
izocyjanowym 140-160 w ilości 12-40 części wago
wych, italanu butylowo-benzylowego w ilości 5-20 
części wagowych, wypełniaczy mineralnych i/lub or
ganicznych w ilości 50-700 części wagowych, krze
mionki koloidalnej w ilości 0,1-10 części wagowych, 
glinokrzemianu sodu w ilości 0,01-4 części wagowych, 
N-metylomorfoliny i/lub laurynianu cyny w ilości 
0,01-i części wagowych oraz pigmentów mineralnych 
i/lub organicznych w ilości 0,1-10 części wagowych. 

(1 zastrzeżenie) 

Vsesojuzny Nauchno-Issledovatelsky Institut Tekh-
micheskogo Ugleroda, Omsk, ZSRR (Mark Solomono
vieh Tsekhanovich, Vitaly Fedorovich Surovikin, Jury 
Ivanovich Popugaev, Swetlana Viktorovna Babich). 

Sposób wytwarzania sadzy 

Sposób wytwarzania sadzy, polega na tym, że do 
surowca węglowodorowego będącego w normalnej 
temperaturze cieczą, uprzednio ogrzanego wprowadza 
się dodatki organicznych związków metali grup żela
za lub baru w ilości 300-500 części wag. na milion 
części surowca węglowodorowego, po czym kieruje 
się taką mieszaninę do strefy reakcyjnej w celu wy
tworzenia sadzy, ewentualnie w postaci fazy parowej. 

Sadza wytworzona sposobem według wynalazku prze
znaczona jest do wyrobu opon i wyrobów gumowych 
o wysokiej jakości. (3 zastrzeżenia) 

C09D P.190504 14.06.1976 

Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budow
lanych, Opole, Polska (Czesław Ostrowski, Jerzy Józe-
fowski). 

Sposób wytwarzania tlenku glinu dla celów 
polerskich 

Sposób według wynalazku, polega na stopniowym 
podgrzaniu do temperatury 1500-1800°C w piecu wo
dorotlenku glinu, wytworzonego metodą spiekowo-
rozpadową i jego prażeniu w tej temperaturze, przez 
okres 10-12 godzin. Następnie ochłodzony tlenek gli
nu miele się do otrzymania w masie powyżej 50% 
ziaren o granulacji poniżej 88 μιη. 

Otrzymany tlenek glinu sposobem według wynalaz
ku, przeznaczony jest do przemysłowego polerowania 
sztućców i powierzchni metali przed i po galwanicz
nym pokrywaniu innymi metalami. (2 zastrzeżenia) 

C10B P.195984 Τ 12.02.1977 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Zyg
munt Dębowski, Kazimierz Skoczkowski, Andrzej Cho-
dyński, Edward Wałęga, Józef Fica, Grzegosz Gąsior). 

Sposób otrzymywania węgla aktywnego 

Sposób według wynalazku polega na tym, że suro
wiec wyjściowy w postaci pyłu węglowego prasuje się 
pod ciśnieniem od 500 do 3000 kG/cm2, karbonizuje 
surowy węgiel i aktywuje uzyskany karbonizat. Do 
prasowania stosuje się pył węgla spiekającego lub 
niespiekającego, przy czym w tym ostatnim przypad
ku dodaje się przed prasowaniem do 40% wagowych 
pyłu substancji stałych mięknących pod zwiększonym 
ciśnieniem lub w podwyższonej temperaturze, korzy
stnie pyłu paku węglowego. Dodatek ten stosuje się 
także do pyłu węgla słabo spiekającego. Natomiast 
przy użyciu pyłu węgla spiekającego o liczbie Rogi 
powyżej 35, czyli o dużej spiekalności, po prasowaniu 
utlenia się w podwyższonej temperaturze otrzymane 
surowe kształtki dla usunięcia powierzchniowej spie
kalności. Proces utleniania może zostać pominięty 
przez zastosowanie przy prasowaniu dodatków pyłu 
węgli niespiekających, na przykład antracytu, węgla 
brunatnego oraz innych materiałów węglowych w iloś
ci do 40% wagowych. (3 zastrzeżenia) 
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C10B P.1S7529 21.04.1977 

Pierwszeństwo: 27.04.1976 - RFN (nr Ρ 26 18 327.7) 

Saarbwergwerke AG, Saarbrücken, RFN. 

Urządzenie do unoszenia i podtrzymywania 
ubijaka koksowni ubijakowej 

Urządzenie do unoszenia i podtrzymywania ubijaka 
koksowni ubijakowej, prowadzanego w urządzeniu 
stepowym, zawierającego żerdź (6) oraz stopę (6a) za
mocowaną do jej końcówki, oraz wpuszczanego do 
formy (3) wypełnionej węglem koksowniczym (2) i u~ 
noszonego z niej, charakteryzuje się tym, że ma co 
najmniej jeden zespół blokujący (10), poruszany w 
górę i w dół w obudowie podnośnikowej (9) w celu 
blokowania ubijaka (5), chwytający ubijali (5) przez 
zakleszczenie na początku ruchu unoszenia ubijaka i 
uwalniający ubijak od zakleszczenia, w górnym poło
żeniu ubijaka, przy czym zespół blokujący (10) jest 
napędzany silnikiem co najmniej w ruchu ku górze, 
a każdy z zespołów blokujących (10) jest osadzony na 
usytuowanym poziomo wale (12), zaś każdemu ubijako-
wi (5) są przyporządkowane dwa zespoły blokujące 
(10), umieszczone po obu stronach żerdzi ubijakowej 
(6), na tej samej wysokości i naprzeciw siebie, i osa
dzone korzystnie w jednej wspólnej ramie nośnej (13) 
zamkniętej obwodowo. (16 zastrzeżeń) 

C10J P.198195 18.05.1977 

Pierwszeństwo: 19.05.1976 - RFN (nr Ρ 26 22 265.1) 

Projektierung Chemische Verfahrenstechnik GmbH, 
Düsseldorf, RFN. 

Sposób obróbki materiału wsadowego zwłaszcza 
prąy wytwarzaniu gazu z węgla lub materiału 

zawierającego węgiel oraz urządzenie do obróbki 
materiału wsadowego, zwłaszcza przy wytwarzaniu 

gazu z węgla lub materiału zawierającego węgiel 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że materiał wsadowy składający się przynajmniej w 
części z ziaren lub mający postać proszku przerabia 
się w sposób ciągły na brykiety podczas wprowadza
nia go do przestrzeni obróbczej. Urządzenie według 
wynalazku stanowi prasę zgniatającą, która na drodze 
przejścia materiału ma matrycę (3) wyposażoną w ka
nały (7) rozmieszczone w obszarze pierścienia koło
wego (6) oraz przynajmniej jedno toczące się po gór
nej stronie matrycy (3) w obrębie kanałów (7) koło 
prasujące (8). (10 zastrzeżeń) 

C10M 
E21B 

P.190749 25.06.1976 

Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemnia
czanego, Luboń, Polska (Czesława Zielińska, Ewa 
Kaczmarek , Stanisław Grynhoff, Kazimierz Grot). 

Sposób otrzymywania preparatu skrobiowego 
do płuczek wiertniczych 

Sposób według wynalazku polegający na termicznej 
obróbce mleczka krochmalowego z dodatkiem chlorku 
magnezu, zalkalizowaniu przereagowanej mieszaniny 
ługiem sodowym i wysuszeniu jej na suszarce walco
wej, charakteryzuje się tym, że przed obróbką ter
miczną do mleczka krochmalowego o zawartości 3 do 
5 części wagowych chlorku magnezu w przeliczeniu 
na krochmal handlowy dodaje się szkło wodne sodo
we w stosunku 3 do 5 części wagowych w przelicze
niu na krochmal handlowy o zawartości 20% wody. 

(1 zastrzeżenie) 

CUD P. 190053 02.06.1976 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jerzy 
Mazurczak, Jacek Arct, Marek Dramiński, Jacek Jac
kiewicz, Bolesław Jerzak). 

Sposób wytwarzania tenzydów zawierających 
jako składniki czynne estry sacharozowe 

kwasów tłuszczowych 

Sposób wytwarzania tenzydów zawierających jako 
składniki czynne estry sacharozowe kwasów tłuszczo
wych, na drodze reakcji sacharozy z estrami metylo
wymi tych kwasów lub naturalnymi glicerydami w 
środowisku dwumetyloformamidu według wynalazku 
polega na zagęszczeniu mieszaniny poreakcyjnej do 
5-75% zawartości dwumetyloformamidu i usunięciu 
pozostałego formamidu do 0,01-5% zawartości su
chej masy, zastępując go niepolarnym rozpuszczalni
kiem organicznym. Sacharozę, w celu jej regeneracji, 
usuwa się przy użyciu wady lub mieszaniny woda-
dwumetyloformamid. Resztki dwumetyloformamidu 
dodatkowo usuwa się wymywając wodnym roztworem 
NaCl, po oddzieleniu sacharozy. Rozpuszczalnik or
ganiczny usuwa się w obecności rozdrobnionej sub
stancji stałej, nierozpuszczalnej w mieszaninie, doda
nej w ilości 5-10 części wagowych. 

Związki otrzymane sposobem według wynalazku 
stosowane są w przemyśle spożywczym, paszowym, 
kosmetycznym i farmaceutycznym. (2 zastrzeżenia) 



Nr 1(107) 1978 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 39 

C12D P.196355 01.03.1977 

Pierwszeństwo: 01:03.1976 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 662,563) 

The Upjohn Company, Kalamazoo, Michigan, Stany 
Zjednoczone Ameryki (Merle Gene Wovcha, Candice 
Brenda Biggs). 

Sposób mikrobiologicznego wytwarzania 
mieszaniny androsiadieno-l,4-dionu-3,17 

i androsteno-4-dionu-3,17 

Sposób wytwarzania andras!:adieno-l,4-dionu-3,17 
(ADD) i androsteno-4-dionu-3,17 (AD) polega na tym, 
że prowadzi się hodowlę nowych · mutantów Mycobac
terium w wodnym roztworze pożywki, prz}' dostępie 
powietrza w obe ono ś ci steroidu zawierającego w łań
cuchu bocznym w pozycji 17 alkil 2 -10 atomach wę
gla. ADD i AD są cennymi półproduktami do wytwa
rzania steroidów. (20 zastrzeżeń) 

C13D 

Pierwszeństwo: 09.03.1976 - RFN (nr Ρ 2609673.1) 

P. 195868 08.02.1977 

Braunschweigische Maschinenbaunstadt, Braun
schweig, Republika Federalna Niemiec. 

Wieża ekstrakcyjna do przeciwprądewego 
ługowania krajanki z buraków cukrowych 

Wieża ekstrakcyjna do przeciwprądowego ługowania 
krajanki z buraków cukrowych lub rozdrobnionej 
trzciny cukrowej, w której napędzamy obrotowo wał 
środkowy ma elementy przenośnikowe w postaci 
skrzydeł lub zwojów ślimakowych, a na obwodzie 
wewnętrznym ścian wieży ma dalsze elementy prze
nośnikowe w postaci co najmniej częściowo przechyl
nych wokół swej osi wzdłużnej blach prowadzących 
lub podtrzymujących, sięgających pomiędzy zwoje 
skrzydeł lub ślimaka wała środkowego i wspólnie z 
nimi służących do przenoszenia ługowanego surowca 
przeciwnie do przepływu cieczy ługującej, płynącej 
z góry ku dołowi, w której co najmniej niektóre z 
błach kierujących lub podtrzymujących i/lub skrzydeł 
albo zwojów ślimaka są wyposażone w czujniki po
miarowe nacisku lub wygięcia, połączone z przyrzą
dem sterującym do zmiany składu i/lub ilości surowca 
doprowadzanego do przerobu, ewentualnie do zmia
ny ustawienia określonych elementów przenośniko
wych i/lub do sterowania silnikiem napędowym wału 
środkowego, charakteryzuje się tym, że co najmniej 
niektóre blachy prowadzące lub elementy podtrzymu
jące (12, 46, 47, 48) mają zmienną długość, sterowaną 
przyrządem sterowniczym. (4 zastrzeżenia) 

C14C P. 195850 Τ 04.02.1977 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Krystyna Pie
trucha, Jerzy Kroh, Władysław Pękala, Kazimierz Stu
dniarski). 

Sposób konserwowania skór surowych 

Sposób konserwowania skór surowych, zwłaszcza 
skór świńskich, cielęcych i bydlęcych polega na tym, 
że świeżą skórę zdjętą z tuszy zwierzęcia nie później 

niż 10 godzin po uboju, pakuje się w folię o grubości 
0,01-0,1 mm z tworzywa sztucznego odpornego na 
działanie promieniowania jonizującego, a następnie 
poddaje się napromieniowaniu dawką wynoszącą 1 ,5-
5,0 Mradów promieniowania gamma i ewentualnie 
przyśpieszonych elektronów o mocy dawki 70-3 · 16e 

radów/seknudę i składuje w temperaturze 10-35°C. 
(1 zastrzeżenie) 

C14C P.196436 04.03.1977 

Pierwszeństwo: 05.03.1976 - Stany Zjedn. Ameryki 
(nr 664,246) 

Union Carbide Corporation, Nowy Jork, Stany Zjed
noczone Ameryki. 

Sposób natłuszczania garbowanej skóry 

Sposób natłuszczania garbowanej skóry, polega na 
tym, że skórę poddaje się działaniu pochodnej siliko
nowej zawierającej ugrupowanie epoksydowe o wzo
rze 1, w którym R oznacza rodnik alkilowy o 1-4 
atomach węgla, R' oznacza organiczny rodnik z wi-
cynalną grupą epoksydową, R" oznacza rodnik alkilo
wy o 1-40 atomach węgla, X oznacza liczbę 10-10000, 
a y oznacza liczbę 1-100. 

Silikon z ugrupowaniem epoksydowym nanosi się na 
skórę w ilości 0 ,5-5% wagowych skóry, przez kon
taktowanie jej z wodną emulsją zawierającą pochod
ną silikonową z ugrupowaniem epoksydowym w stę
żeniu 1-20% wagowych. 

Przedmiotem wynalazku jest również garbowana 
skóra o trwałej miękkości i odporności na wodę, która 
zawiera jako czynnik natłuszczający pochodną siliko
nową z ugrupowaniem epoksydowym o wzorze 1, w 
którym R, R', R", χ i y mają znaczenie jak wyżej w 
ilości 01, 10% wagi skóry. (11 zastrzeżeń) 

C21B P.190558 19.06.1976 

Terrae Company Limited, Londyn, Wielka Brytania, 

Kompoąycja do zatykania otworu 
spustowego wielkiego pieca 

Kompozycja do zatykania otworu spustowego wieL· 
kiego pieca składa się ze składnika mineralnego, za
wierającego trudnotopliwą glinę, trudnotopliwy agre
gat o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i składnik 
mineralny o wysokiej zawartości węgla oraz z ulega
jącego polimeryzacji węglowodorowego czynnika wią
żącego, wybranego z grupy obejmującej destylaty ropy 
naftowej o początkowej temperaturze wrzenia powy
żej 200°C i termoutwardzalne żywice, stabilne w tem
peraturze rzędu 200°C, a oprócz podstawowego węglo
wodorowego czynnika wiążącego zawiera dodatkowy, 
wysokowęglowy czynnik wiążący, o konsystencji sta
łej w 20°C, wysokiej podatności na koksownie i mie
szający się z podstawowym czynnikiem wiążącym w 
temperaturze 130-200°C. (18 zastrzeżeń) 
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C21D P.196150 Τ 21.02.1977 

Polskie Koleje Państwowe Centralny Ośrodek Ba
dań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, Warszawa, Pol
ska (Halina Knoch, Kaźmierczak, Zenon Gawałko). 

Urządzenie do hartowania indukcyjnego długich 
przedmiotów zwłaszcza w oleju lub w emulsji 

Urządzenie do hartowania indukcyjnego zawiera na
czynie (1) umieszczone pod wzbudnikiem (2) posiada
jące otwór w dnie (3) oraz płytką ruchomą (9). Do na
czynia (1) doprowadzona jest ciecz hartownicza przy 
pomocy zamkniętego obiegu składającego się z ukła
du pomp (6), zasilacza (8) i natryskiwacza (7). Długi 
przedmiot (4) umieszczany jest w uchwytach (5a, b) 
podawarki do hartowania posuwowego w kierunku pio
nowym. (1 zastrzeżenie) 

G22B P.190729 24.06.1976 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Huta Miedzi 
„Głogów", Żukowice, k/Głogowa, Polska (Józef Gargul, 
Witold Kowal, Jerzy Żydek, Stanisław Sędzik, Marian 
Warmuz, Stanisław Musiał, Wojciech Cis, Jan Urbań
czyk, Kiro Nowaczkow, Paweł Ofman). 

Sposób świeżenia bogatych kamieni miedziowych 

Wynalazek dotyczy sposobu świeżenia bogatych ka
mieni miedziowych zawierających powyżej 60% mie
dzi. Sposób ten polega na wprowadzaniu materiału 
żużlotwórczego w co najmniej trzech porcjach. Pier
wszą porcję w ilości nie przekraczającej 50% wago
wych wyliczonej dawki krzemionki dla świeżonej 
masy kamienia wprowadza się do gorącego konwertora 
przed rozpoczęciem szarży. Ostatnią porcję materia
łu żużlotwórczego wprowadza się do konwertora nie 
później niż 10 minut przed przewidywanym ściągnię
ciem żużla. Jako materiał żużlotwórczy stosowane jest: 
w pierwszej porcji - kruszywo krzemionkowe o uziar-
meniu mieszanym od 0,125 <do 10 (mm), w kolejnych 
porcjach kruszywo krzemionkowe, zwłaszcza otocza-
kowe, o uziamieniu od 0,25 do 5 (mm). Ilość mate
riału żużlotwórczego wyznacza się z zależności: 

10000 
Ν = [1,45 - 2,9/Pb + 5,38Fe] w (kg/T). 

Si(100-w) 
Oznaczenia Pb, Fe, Si i w oznaczają procentową za
wartość ołowiu i żelaza w kamieniu oraz krzemionki 
i wilgoci w materiale żużlotwórczym. 

(7 zastrzeżeń) 

C22B P. 198401 25.05.1977 

Pierwszeństwo: 26.05.1976 - Francja 
(nr PV no. 7616557) 

Aluminium Pechiney, Lyon, Francja (Joseph Cohen, 
Alain Adjemian). 

Sposób ekstrakcji elementów wartościowych 
z pozostałości przemysłowych zawierających 

tytan w postaci siarczanu 

Sposób ekstrakcji elementów wartościowych z pozo
stałości przemysłowych zawierających tytan w postaci 
siarczanu i mogących zawierać siarczany innych pier
wiastków, charakteryzuje się tym, że stały materiał 
wyjściowy wprowadza się do roztworu wodnego, do 
uzyskanej zawiesiny dodaje 'kaolinu, ogrzewa w tem
peraturze 80-160°C w czasie od 1/2 godzin do 6 go
dzin, po czym oddziela się roztwór pozostały, którego 
elementy są do odzyskania i osad, który zawiera ele
menty wartościowe. 

Sposób według wynalazku pozwala ma odzyskanie 
tytanu w postaci tlenku uwodnionego, jak również 
innych elementów jak żelazo, amoniak i inne. 

(4 zastrzeżenia) 

C23C P.196727 17.03.1977 

Pierwszeństwo: 18.03.1976 - St. Zjedn. Ameryki 
(668,241) 

Armco Steel Corporation, Middletown, Ohio, Stany 
Zjednoczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania metalowej taśmy jednostronnej 
powlekanej i urządzenie do jednostronnego 

powlekania taśmy metalowej 

Sposób wytwarzania metalowej taśmy o podłożu że
laznym, powlekanej tylko z jednej strony metalem 
powlekającym, podczas gdy druga strona taśmy pozo
staje wolna od metalu powlekającego, w którym taś
mę poddaje się procesowi oczyszczania powierzchni 
i uwalniania jej od tlenku, oraz przygotowuje do po
wlekania naczynie zawierające łaźnię stopionego meta
lu powlekającego, polega na tym, że taśmę wprowa
dza się w odpowiednie położenie nad górną powierz
chnią łaźni, tak aby napięcie powierzechniowe i właś
ciwości zwilżające stopionego metalu powlekającego 
pozwoliły na utworzenie menisku przy górnej po
wierzchni łaźni, stykającej się z powlekaną stroną 
taśmy. Następnie tworzy się menisk, utrzymuje się go 
i sposobem ciągłym styka tylko jedną stronę powle
kanej taśmy z łaźnią utrzymując co najmniej jedną 
stronę taśmy w warunkach wolnych od tlenu, co naj 
mniej do czasu początkowego zetknięcia się jednej 
strony taśmy z meniskiem. Powleczoną stronę taśmy 
poddaje się obróbce wykańczającej poprzez usuwanie 
z niej nadmiaru metalu powlekającego. 

Urządzenie do ciągłego kontaktowego powlekania 
stopionym metalem powlekającym tylko jednej stro
ny metalowej taśmy o podłożu żelaznym ma naczynie 
(1) do powlekania, zawierające łaźnię stopionego me
talu powlekającego (2). Urządzenie ma elementy do 
prowadzenia taśmy (3) w takim położeniu w stosun
ku do górnej powierzchni łaźni, że napięcie powierz
chniowe i właściwości zwilżające stopionego metalu 
powlekającego (2) pozwalają na utworzenie menisku 
(20) przy górnej powierzchni łaźni. 

Urządzenie ma również elementy do prowadzenia 
wykańczania powleczonej strony taśmy (3), oraz ele
menty do utrzymania co najmniej jednej strony taś
my (3) w warunkach wolnych od tlenu, co najmniej 
dopóki ta jedna strona styka się z meniskiem. 

(74 zastrzeżeń) 
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C23C P. 197487 19.04.1977 

Pierwszeństwo: 20.04.1976 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 678,579) 

Westinghouse Electric Corporation, Pittsburgh, 
Pennsylvania, Stany Zjednoczone Ameryki (Robert 
Edward Pierce). 

Urządzenie z elektrostatycznym złożem zawiesinowym 
do pokrywania wydłużonego elementu 

Urządzenie z elektrostatycznym złożem zawiesino
wym zawiera obudowę (2) oraz komory próżniowe (11, 
12). Każda z komór (11, 12) zawiera otwory wylotowe 
(15, 16, 17, 18, 23, 24) wyposażone w zasuwy (19, 20, 21, 
22, 25, 26) dla regulacji stopnia wentylacji. 

(5 zastrzeżeń) 

C25C P. 198030 11.05.1977 

Pierwszeństwo: 13.05.1976 - Szwajcaria (nr 6015/76) 

Schweizerische Aluminium AG, Chippis, Szwajca
ria. 

D01H P. 190683 23.06.1976 

Fabryka Maszyn Jedwabniczych „Polmatex-Majed", 
Łódź, Polska (Antoni Wielec, Stanisław Kubicki). 

Aparat podający przędzę w skręcarkach 
obrączkowych 

Przedmiotem wynalazku jest aparat podający przę
dzę w skręcarkach obrączkowych, wykorzystujący 
istniejące podczas skręcania napięcie przędzy. Aparat 
ten charakteryzuje się tym, że ruchome ramię (4) -
które jest szytywno połączone z dźwignią (5), z u-
mieszczonymi na niej prowadnikiem nitki (6) i cię
żarkiem (7), oraz z osią (3), na której jest ułoży sko
wana rolka dociskowa (2) - jest osadzone obrotowo 
na nieruchomym sworzniu (8) umiejscowionym w 
ściśle określonym miejscu, które leży na prostej X -
X, przechodzącej przez oś rolki dociskowej (2) i oś 
sworznia (8), nachylonej pod kątem α do prostej Y -
Y, przechodzącej przez osie obrotu wałka podającego 
(1) i rolki dociskowej (2) podczas ich styku. Wartość 
kąta α między prostą X - X, a prostą Y - Y, wy
nosi od 6° - 35°. 

W aparacie tym moment od siły (P) wywieranej np. 
przez ciężarek (7), względem osi nieruchomego sworz
nia (8), jest tak dobrany aby, przy wystąpieniu zanl-

Sposób i urządzenie do otrzymywania 
aluminium przez elektrolizę 

Sposób polega na tym, że między masą stopniową 
względnie katodą z jednej strony oraz prętami kato
dowymi z drugiej strony elektryczna przewodność 
właściwa tak zmniejsza się od środka elektrolizera do 
jego krawędzi, że do prętów katodowych, przez całą 
w przybliżeniu szerokość elektrolizera, trafia przez 
powstające, względnie wydzielane aluminium, jedna
kowa gęstość prądu, na każdą jednostkę powierzchni. 
Elektryczne powiązanie między prętami katodowymi 
(14) i znaną wykładziną węglową (3), otaczającą te prę
ty katodowe, tak zmniejsza się w kierunku od środ
ka (M) elektrolizera (E) do jego krawędzi, że wykła
dzina węglowa (3) przyjmuje z wydzielonego alumi
nium, przez w przybliżeniu całą szerokość (b) elek
trolizera jednakowy prąd na jednostkę powierzchni 
wykładziny węglowej (3). Urządzenie ma elektryczne 
powiązanie między wykładziną węglową (3) a prętami 
katodowymi (14), ukształtowane zmniejszająco, od 
środka (M) elektrolizera (E), w kierunku do jego kra
wędzi, a opór przejścia wzrasta w jednakowym kie
runku. W przestrzeni pośredniej, między wykładziną 
węglową (3) a prętami katodowymi (14) jest umiesz
czone medium przewodzące elektrycznie, którego gru
bość zmniejsza się od środka (M) elektrolizera (E) do 
jego krawędzi (31). (18 zastrzeżeń) 

ku napięcia lub zrywu nitki (9), nastąpił obrót wokół 
osi nieruchomego sworznia (8), ramienia (4) wraz z 
połączoną z nim rolką dociskową (2) i odsunięcie jej 
od wałka podającego (1). (3 zastrzeżenia) 

DZIAŁ D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 
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D Z I A Ł Ε 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E02B 
E04G 

P.190763 26.06.1976 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, Wro
claw, Polska (Stanisław Gduła). 

Sposób budowy kanałów ściekowych 
w gruntach kamienistych 

Sposób polega na tym, że jako szalunek wewnętrzny 
kanałów stosuje się przewód elastyczny z tworzyw od
pornych na przemarzanie, który w zależności od wy
stępujących warunków terenowych układa się w po
staci łagodnych łuków lub zakoli pomiędzy studzien
kami kontrolnymi, przy czym jako szalunek zew
nętrzny kanałów stosuje się z reguły rodzimy grunt 
wykopu. - (1 zastrzeżenie) 

E05F P.190606 19.06.1976 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy
słu Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metal-
plats", Poznań, Polska (Zygmunt Abramowicz, Lech 
Kołodziejczak, Władysław Skrzypczak). 

Urządzenie do otwierania i zamykania składanych 
bram, zwłaszcza wielkowymiarowych 

bram przemysłowych 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że dla każdej pary skrzydeł (1), (2) ma przypo
rządkowany podłużny suwak (6) umieszczony suwliwie 
w korpusie (7) na górnej wąskiej płaszczyźnie (8) środ
kowego skrzydła (2), który to suwak (6) w początko
wej części (9), w pobliżu -zewnętrznej krawędzi (10) 
skrzydła (2) i w końcowej części (11), w pobliżu wew
nętrznej krawędzi (12) tego skrzydła (2) ma ułożysko-
wane pionowo rolki (13), (14), (15) usytuowane ponad 
górną wąską płaszczyzną (8) środkowego skrzydła (2. 
Dla każdej pary skrzydeł (1), (2) jest przyporządkowa
na krzywka (28) zamocowana na zewnętrznej płaszczyź
nie ościeżnicy (3) ponad górną wąską płaszczyzną (8) 
środkowego skrzydła (2), która to krzywka (28) jest 
wypukła ma zewnątrz, a przy zamkniętych skrzydłach 
(1), (2) leży ma drodze przemieszczania rolki (15) uło-
żyskowanej w końcowej części (11) suwaka (6), przy 
czym końcówki cięgien do otwierania i zamykania pa
ry skrzydeł (1), (2) są połączone z przyporządkowanym 
każdej parze skrzydeł (1), (2) suwakiem (6), najlepiej 
za pośrednictwem śrubowego zacisku i w pobliżu ro
lek (13), (14) ułożyskowanych w początkowej części (9) 
każdego suwaka (6). 

Urządzenie jest zaopatrzone w dwuramienną dźwig
nię (16) i w sprzęgło elektromagnetyczne. Suwak (6) ma 
co najmniej jeden prowadzący pręt (23) zamocowany 
sztywno na wsporniku (24) w pobliżu rolek (13, 14). 

(4 zastrzeżenia) 

E21B P.196305 Τ 25.02,1977 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Nowy Wirek", Ruda 
Śląska, Polska (Zdzisław Farmas, Paweł Krzysztolik, 
Zygmunt Gawraczyński, Mieczysław Florczyk, Stani
sław Lisok, Marian Husarski, Janusz Skwara). 

Urządzenie do lokalizacji chybionego 
otworu wiertniczego 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie przezna
czone do lokalizacji chybionego otworu wiertniczego 
stosowanego do robót górniczych w podziemiach ko
palń. Urządzenie według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że zastosowano sondę nadawczą (S) współ
pracującą i odbiornikiem lokacyjnym (O). Odbiornik 
ten jest wyposażany w ferrytową antenę kierunkową 
(8) lub antenę punktową, o dużej dobroci zabudowa
ną na statywie zaopatrzonym w podziałkę kątową. 
Sonda nadawcza (S) przyrządu ma kształt cylindrycz
ny i w głowicy (2) będącej jej zakończeniem ma osa
dzone dwa nadajniki (7) sygnałów o różnych często
tliwościach. Nadajniki te są zasilane z akumulatorów 
umieszczonych w części środkowej sondy (S) w tek-
stelitowym pojemniku (5). Poza tym od dołu cylin
dryczna obudowa (1) sondy (S) jest zakończona wy
miennym łącznikiem redukcyjnym (3) wyposażonym w 
skośne otwory (4) dla odprowadzania płuczki. 

Urządzenie według wynalazku nadaje się do stoso
wania w podziemiach kopalń, zwłaszcza w warunkach 
zagrożenia metanowego i wybuchu pyłu węglowego. 

(1 zastrzeżerie) 
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B21C P.190632 21.06.1976 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Lubin, Polska 
(Jan Woźniak, Hubert Newelski, Józef Grzywaczew-
ski, Stanisław Mozes, Jan Kopeć, Wojciech Dudkie-
wicz, Stanisław Zając). 

Urządzenie hydrauliczne udarowe 

Urządzenie hydrauliczne udarowe składa się z sek
cji niehydraulicznej (1) i sekcji hydraulicznej (2). 
Główną i wspólną częścią roboczą dla obu sekcji jest 
trzon bijaka (3) poruszający się w cylindrze (4). Trzon 
bijaka (3) uszczelniony jest od czoła i od tytułu cy-
linda (4) zespołem uszczelniającym (5), który ma prze
strzenie (6) pierścieniowe. Każda przestrzeń (6) pier
ścieniowa ma owtór doprowadzający (7) sprężone po
wietrze i otwór odprowadzający (8) sprężone powie
trze wraz z przeciekami oleju. Oba otwory połączone 
są przewodem (10), który poprzez układ sprężarkowy 
tworzy obwód zamknięty. (2 zastrzeżenia) 

E21C P. 194668 23.12.1976 

Pierwszeństwo: 30.06.1976 - RFN (nr Ρ 26 29 255.7) 

Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia, Lünen, Republi
ka Federalna Niemiec (Walter Heberling). 

Układ napędowy maszyn górniczych 
zwłaszcza wrębiarek 

Układ napędowy maszyn górniczych zwłaszcza wrę
biarek z łańcuchem przesuwnie prowadzonym wzdłuż 
przenośnika i przymocowanym do końców wyrobiska, z 
którym to łańcuchem zazębiają się koła zębate, za
czepy lub podobne elementy, charakteryzuje się tym, 
że człony (5) łańcucha (3) stanowią odcinki zębatki 
(6) lub zębnika palcowego, połączone w jeden ciąg 
łańcuchowy (3), przy czym odcinki te umieszczone są 
w kanałach prowadzących a końce łańcucha (3) są za
wieszone przesuwnie wzdłuż wyrobiska na co najmniej 
jednej z obu ram szyny bądź rynien transportowych 
z możliwością ograniczonego przesuwu podłużnego. 

(8 zastrzeżeń) 

E21D P.190799 28.06.1976 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Jó
zef Łojas, Władysław Konopko, Romuald Duda, Wie
sław Zajega, Jan Kulik). 

Urządzenie do zabezpieczenia skrzyżowania 
ściany węglowej z chodnikiem przyścianowym 

Urządzenie według wynalazku zawiera dwa zesta
wy zmechanizowanej obudowy ramowej zabudowane 
liniowo jeden za drugim w przy ścianowym chodniku. 
Każdy z tych zestawów składa się z dwóch szerego
wo połączonych ramowych sekcji (2) o stropnicach 
zaopatrzonych w zamocowany przegubowo co na j 
mniej jeden siłownik (9) drugostronnie wyposażony w 
cięgno (10), a spągnicach (5) w siłowniki (6, 7) połą
czone drugostronnie z końcówką przenośnika ściano
wego (4) usytuowaną pomiędzy wspomnianymi ze
stawami. 

Stropnice ramowych sekcji (2) obudowy są ponadto 
zaopatrzone w nakładki (15) w postaci skrzyń za
okrąglonych na zewnętrz. Urządzenie według wyna
lazku rozwiązuje problem przekładki napędów i sta
cji zwrotnej przenośnika, zabezpiecza skrzyżowanie 
ściana-chodnik oraz umożliwia rabowanie obudowy 
chodnikowej, jak również przepinanie łuków ocioso
wych obudowy chodnikowej przy utrzymywaniu chod
ników jednostronnie i dwustronnie otoczonych zroba
mi. (2 zastrzeżenia) 

E21D P.197929 06.05.1977 

Pierwszeństwo: 21.05.1976 - Republika Federalna 
Niemiec (nr Ρ 26 22 886.4) 

Bochumer Eisenhütte Heintzmann GmbH& Co., 
Bochum, Republika Federalna Niemiec. 

Urządzenie prowadzące do stojaka 
obudowy tarczowej 

Urządzenie jest umieszczone przynajmniej z luzem 
ślizgowym pomiędzy dwiema umieszczonymi w od
stępie od siebie, połączonymi ze sobą przegubowo z 
ograniczeniem, szynami spągowymi (1) stojaka obudo
wy, oraz jest połączone przegubowo z częścią końcową 
stojaka od strony przodka za pomocą przemieszcza 
nego w kierunku wzdłuż wyrobiska łożyska oporowe
go (11), przy czym część końcowa od strony podsadzki 
jest połączona przegubowo z tłoczyskiem (12) agregatu 
tłokowego (13), połączonego cylindrem (14) ze stoja
kiem obudowy. 

Urządzenie według wynalazku ma dwie, umieszczo
ne w odstępie obok siebie, smukłe podpory wzdłużne 
(15), które swymi częściami końcowymi (16, 17) prze
chodzą przez zgrubienia ślizgowe (19, 20) i są w tych 
zgrubieniach (19, 20) mocowane za pomocą wprowa
dzanych pomiędzy podpory wzdłużne (15), unierucha
mianych części wtykowych (23, 37). Jedna część wty
kowa (23) od strony przodka jest połączona przegubo
wo z łożyskiem oporowym (11), a druga część wtyko
wa (37) od strony podsadzki jest połączona przegubo
wo z tłoczyskiem (12) agregatu tłokowego (13). 

(16 zastrzeżeń) 
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E21D P.197930 06.05.1977 

Pierwszeństwo: 19.05.1976 - Republika Federalna 
Niemiec (nr Ρ 26 22 208.2) 

Bochumer Eisenhütte Heintzmann GmbH Bochum, 
Republika Federalna Niemiec. 

Kozioł obudowy kroczącej 

Kozioł obudowy kroczącej ma jednoczęściową pło
zę spągową (1) i stropnicę (2), które są rozpierane 
do spągu i stropu za pomocą kilka stojaków, oraz ma 
mechanizm zapewniający utrzymanie względnego po
łożenia stojaków w stosunku do płozy spągowej (1) 
lub stropnicy (2). 

Pomiędzy płozą spągową (1), a stropnicą (2), umiesz
czony jest co najmniej jeden stojak (4), pochylony 
do przodka (13), i co najmniej jeden stojak (3) po
chylony w kierunku do podsadzki. Mechanizm utrzy
mujący względne położenie stojaków (3, 4) jest zło
żony z lemniskatowego układu prowadników ego (24) 
z dwoma krótszymi prowadnikami (17, 18) i jednym, 
łączącym je długim prowadnikiem (19). Prowadniki te 
z jednej strony są zamocowane przegubowo na pło
zie spągowej (1), a z drugiej strony są zamocowane 
przegubowo na stropnicy (2). (9 zastrzeżeń) 

E21D P.197931 06.05.1977 

Pierwszeństwo: 20.05.1976 - Republika Federalna 
Niemiec (nr Ρ 26 22 429.3) 

Bochumer Eisenhütte Heintzmann GmbH Bochum, 
Republika Federalna Niemiec. 

Obejmowe połączenie zaciskowe do podatnej 
obudowy chodnikowej, zwłaszcza do łukowej 

ramy obudowy kopalnianej 

Połączenie jest stosowane w obszarze zachodzenia 
umieszczonych jeden w drugim i prowadzonych 
względem siebie wzdłużnie z podatnością na opory 
tarcia segmentów profilowych (1, 2) ramy obudowy 
(3) chodnikowej złożonej z opartych wzajemnie swymi 
kołnierzami profili korytkowych, korzystnie o przy
stających przekrojach. 

Połączenie jest złożone z obejmującej profile (1, 2) 
od góry połówki górnej obejmy (4a, 5a) i obejmującej 
od dołu połówki dolnej obejmy (4b, 5b) z odgiętymi 
w bok na zewnątrz kołnierzami (4c, 4d, 5c, 5d). 

Usytuowane parami po obu stronach płaszczyzny 
podziału w przybliżeniu równolegle, w odstępie od 
siebie kołnierze obu połówek obejmy mocowane są ze 
sobą za pomocą śrub mocujących (6), przechodzących 
przynajmniej przez kołnierz dolnej połówki obejmy w 
obszarze otworów i za pomocą nakręcanych na te śru
by nakrętek (8) w celu ustalenia oporów wsuwania 
segmentów profilowych (1, 2) w siebie. Nakrętki (8) 
i zwrócone do nich kołnierze (4d, 5d) obejmy (4, 5) są 
wsparte o siebie wzajemnie za pośrednictwem usy
tuowanych pomiędzy nimi, współpracujących ze so
bą powierzchni przyporowych (8b, 4e, 9a), tworzących 
przegub kulowy. (7 zastrzeżeń) 

E21D P. 198024 11.05.197? 

Pierwszeństwo: 13.05.1976 - Austria (nr A 3504/76) 

Vereinigte österreichische Eisen - und Stahlwerke 
Alpine Montan Aktiengesellschaft, Wiedeń, Austria 
(Peter Kogler). 

Wrębiarka 

Przedmiotem wynalazku jest wrębiarka wyposażona 
w obrotowy wrębnik (1) i opuszczany pomost zała
dowczy (5). 

Charakterystyczną cechą wrębiarki według wyna
lazku jest to, że wrębnik (1) i pomost załadowczy 
(5) mają w pewnej odległości od swoich poziomych 
osi obrotu (3) lub (6) współpracujące ze sobą ogranicz
niki (17, 15), których wysokość jest dobrana tak, że 
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stykają się one wcześniej niż pozostałe części wrębni-
ka (1) i pomostu załadowczego (5), przy czym przynaj
mniej jeden z ograniczników np. (17) zaopatrzony jest 
w zawór (21) włączony w przewody hydrauliczne, po
zostające pod ciśnieniem podczas opuszczania wrębni-
ka (1) i podnoszenia pomostu załadowczego (5). 

(6 zastrzeżeń) 

E21D P.198086 13.05.1977 

Pierwszeństwo: 14.05.1976 - Republika Federalna 
Niemiec (nr Ρ 26 21 361.6) 

Ruhrkohle Aktiengesellschaft, Essen, Republika Fe
deralna Niemiec. 

Sposób obudowy wyrobisk górniczych 
i chodników, a zwłaszcza chodników i tuneli 

oraz urządzenie do obudowy wyrobisk górniczych 
i chodników, zwłaszcza chodników i tuneli 

Sposób według wynalazku polega na tym, że koń
ce profilowych segmentów (1, 2) są rozszerzane lub 
ściskane, a następnie wstawiane jeden w drugi, po 
czym każdy zewnętrzny profilowy segment (1) jest 
ściskany powtórnie mechanicznie w obszarze zakładki 
do chwili kiedy ucha (4) zewnętrznego profilowego 
segmentu (1) uchwycą żłobek (3) wewnętrznego pro
filowego segmentu (2), przy czym między zewnętrzny 
profilowy segment (1) i wewnętrzny profilowy seg
ment (2) zakłada się elementy wciągające lub hamu
jące (8, 9) a na końce profili w obszarze zakładki za
kłada się łubki (10, 11). 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje, się 
tym, że profilowe segmenty (1, 2) w obszarze zakładki 
mają łubki prowadzące i odkształcające (10, 11) jak 
również elementy hamujące (8, 9) wkładane między 
wsunięte jeden w drugi profilowe segmenty (1, 2). 

(21 zastrzeżeń) 

E21F P.190739 26.06.1976 

Moskovsky Górny Institut, Moskwa, Związek So
cjalistycznych Republik Radzieckich (Vladimir Vasi-
lievich Rzhevsky, Anatoly Semenovich Burchakov, 
Eduard Mikhailovich Moskalenko, Nikolai Vasilevich 
Nozhkin). 

Sposób zmniejszania wydzielania gazów i pyłów 
ze złoża węglowego 

Sposób polega na wstępnym przygotowaniu do eks
ploatacji złóż węglowych o wysokiej naturalnej za
wartości gazów i skłonności do wytwarzania pyłów. 
Za pomocą rur wprowadzanych przez wiercone z po
wierzchni otwory, przeprowadza się kilkakrotną ob
róbką odcinka złoża węgla poprzez wtłaczanie do zło
ża cieczy w procesie hydraulicznego uszczelniania i 
odpompowywania z niego cieczy i gazu. Zachowuje 
się przy tym następującą kolejność wprowadzania cie
czy: kilkakrotnie wtłacza się ciecze o różnej lepkości 
i kwasowości, usuwając produkty reakcji, a następnie 
wtłacza się zawiesinę zawierającą bakterie utleniają
ce metan i doprowadza się tlen i pożywkę konieczną 
dla ich czynności biologicznych, po czym wprowadza 
się roztwór monomerów lub polimerów z dodatkiem 
katalizatorów przyczyniających się do przechodzenia 
tych roztworów w stan stały w poddawanym obróbce 
odcinku złoża. (18 zastrzeżeń) 

D Z I A Ł F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE 

F01N P.195760 Τ 01.02.1977 
Tadeusz Wrona, Leszek Niemiec, Koźle, Polska (Ta

deusz Wrona, Leszek Niemiec). 

Komora rezonansowa rury wydechowej 
dwusuwowego silnika spalinowego 

Komorę rezonansową rury wydechowej silnika spa
linowego dwusuwowego stanowi część wylotowa (1), w 
której w środku, równolegle do niej osadzona jest 

przesuwnie przysuwnie przy pomocy zacisku (3) do
datkowa rezonacyjna rurka (2). Długość tej rurki (2) 
jest taka, aby w krańcowym umownie tylnym poło
żeniu nie wystawała z części wylotowej (1), natomiast 
w krańcowym umownie przednim położeniu znajdowa
ła się co najmniej jedną czwartą częścią swej długoś
ci w części tylnej (5) komory rezonansowej. Średnica 
tej rurki (2) jest taka, aby między jej ścianką a ścian
ką części wylotowej (1) była utworzona dodatkowa 
przestrzeń dla przepływu spalin. (2 zastrzeżenia) 
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F04D P. 198023 11.05.1977 

Pierwszeństwo: 12.05.1976 - Austria (nr A 34 53/76) 

Spezialfabrik moderner Pumpen Enrst Vogel, Stoc
kerau, Austria. 

Samozasysająca pompa wirowa 

Pompa według wynalazku cechuje się tym, że w 
kanałach kierownicy (3) znajdują się klapy (12) lub 
podobne elementy, za pomocą których zamykane są 
kanały w fazie zasysania, przy czym klapy (12) są 
ruchomo połączone z łopatkami kierownicy (3) i są 
dociskane za pomocą sprężyn lub są samosprężynują-
c e (3 zastrzeżenia) 

F15B P.190744 25.06.1976 

Kombinat Maszyn Budowlanych „Bumar" Fabryka 
Urządzeń Budowlanych, Szczecin, Polska (Marian Ku
czyński, Alojzy Nowak). 

Cylinder hydrauliczny tłokowy 
dwustronnego działania 

Cylinder hydrauliczny tłokowy dwustronnego dzia
łania do napędów i sterowania maszyn mający ze
spół tłoka składający się z pierścienia ustalającego (1), 
pierścienia prowadzącego (2), nakrętki (3) oraz uszczel
nień ruchowych (4) i spoczynkowych (5) i (6), według 
wynalazku charakteryzuje się tym, że pierścień pro
wadzący (2) osadzony jest w walcowym wybraniu 
pierścienia ustalającego (1), który jest zamocowany na 
tłoczysku (7) cylindra za pomocą nakrętki (3). 

(3 zastrzeżenia) 

F16C P.193374 24.05.197' 

Pierwszeństwo: 24.05.1973 - Stany Zjednoczone 
Ameryki (nr 689620) 

The Garrett Corporation. Los Angeles, Stany Zjed
noczone Ameryki. 

Hydrauliczne łożysko fluidalne, usztywniacz 
foliowy oraz sposób wywtarzania obrotu 

względnego między dwoma elementami łożyskowymi 

Hydrodynamiczne łożysko fluidalne według wyna
lazku charakteryzuje się tym, że ma usztywniacz fo
liowy (28) roboczo połączony z jednym z elementów 
łożyskowych stykających się z folią (22) co najmniej 
w jednym miejscu, przy czym usztywniacz folii (28) 
jest sam elementem foliowym sprężystym z naprze
miennie podniesionymi nad powierzchnią częściami 
na pierwszej i drugiej jego powierzchni przeciwległej. 

Usztywniacz foliowy (28) ma naprzemiennie rozsta
wione grzebiety i rowki wzdłuż powierzchni pierwszej 
i drugiej, przy czym każdy grzbiet pierwszej powierz
chni odpowiada swoim położeniem rowkowi na dru
giej powierzchni. Folia (22) i usztywniacz (28) tworzą 
integralny układ jako osobne części jednego zespołu, 
przy czym część usztywniacza (28) jest wysuwana 
wzdłuż tylnej części zespołu. 

Sposób wytwarzania obrotu względnego między 
dwoma elementami łożyskowymi, charakteryzuje się 
tym, że zakłada się wiele podatnych, zachodzących na 
siebie folii między dwoma elementami, następnie każ
dą z podatnych folii zamontowuje się na jednym z 
tych elementów, przy czym pierwszy swobodny ko
niec jest wysunięty dla zachodzenia na sąsiednią fo
lię i montuje się liczne usztywniacze foliowe na jed
nym elemencie w taki sposób, że każdy usztywniacz 
foliowy wysuwa się wzdłuż co najmniej części odpo
wiadającej folii między folią a jednym elementem. 

(18 zastrzeżeń) 

F16D P. 198343 23.05.1977 

Pierwszeństwo: 24.05.1976 - Szwecja (nr 7605863-5) 

Torbjörn Lennart Nordström, Norsborg, Szwecja, 
Folke Ivar Blomberg, Lidingö, Szwecja. 
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Sposób hamowania i układ hamulcowy do 
hamownia obracającego się elementu 

Sposób hamowania kola pojazdu według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że spręża się ciecz do ha
mowania koła, wykrywa się poślizg kola, a następnie 
podwyższa się i obniża ciśnienie cieczy hamulcowej 
w wyniku wykrytego poślizgu kola dzięki temu zapo
biegając blokadzie koła i ograniczając prędkość na
rastania ciśnienia w trakcie cyklicznego podwyższania 
ciśnienia cieczy. 

Układ hamulcowy, zawierający wstawione między 
hamulec i źródło sprężonej cieczy urządzenie prze-
ciwblokadowe do cyklicznego obniżania i podwyższa
nia ciśnienia cieczy dostarczanej do zespołu hamują
cego, według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
zawiera wstawione między zespół hamujący (10) i 
główną pompę hamulcową (12) urządzenie do regulo
wania prędkości przyrostu ciśnienia cieczy doprowa
dzanej do zespołu hamującego (10). Urządzeniem do 
regulowania prędkości przyrostu ciśnienia cieczy jest 
zawór ograniczający (30) zapewniający w normalnych 
warunkach swobodny odpływ cieczy od zespołu ha
mującego (10). (21 zastrzeżeń) 

F16H P. 190803 29.06.1976 

Fabryka Samochodów Ciężarowych „Polmo" im. Fe
liksa Dzierżyńskiego, Starachowice, Polska (Włodzi
mierz Link, Bolesław Kowalczyk). 

Układ elektryczny sterowania blokadą 
mechanizmu różnicowego w pojazdach mechanicznych 

Układ zabezpieczający wyłączenie blokady po usta
niu warunków zmuszających do jej stosowania we
dług wynalazku w obwodzie sterowania włączenia i 
wyłączenia blokady ma przycisk (1) sterowniczy, prze
kaźnik (2) elektromagnetyczny, zawór (3) elektropneu-
matyozny i wyłącznik (12) podtrzymujący działanie 
przekaźnika (2). Wyłącznik (12) podtrzymujący jest 
włączony pomiędzy zaciskiem (7) wyjściowym zwory 
(4) przekaźnika (2) a zaciskiem (10) wejściowym cewki 
(8) tego przekaźnika (2), przy czym wyłącznik (12) ten 
jest sprzężony z mechanizmem zmiany biegów pojaz
du w ten sposób, że rozwarcie jego styków (13) nastę
puje przy zajęciu przez mechanizm zmiany biegów po
łożenia luzu. 

Cewka (8) przekaźnika (2) jest połączona zaciekiem 
(9) wyjściowym z masą pojazdu zaś zaciskiem (10) 
wejściowym z przyciskiem (1) sterowniczym, zaś zwo-
ra (4) przekaźnika ma zacisk (5) wejściowy połączony 
z zasilaniem, a zacisk (7) wyjściowy z zaworem (3) 
elektropneumatycznym włączającym blokadę. 

(1 zastrzeżenie) 

F16H P. 190874 30.06.1976 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Tadeusz 
Nogieć). 

Przekładnia obiegowa 

Przekładnia obiegowa, mająca zastosowanie w urzą
dzeniach do sterowania bliźniaczych wciągarek chwy
takowych, składająca się z jarzma (1) umieszczonego 
w korpusie i napędzanego z wałka napędzającego po
przez przekładnię zębatą, według wynalazku charak
teryzuje się tym, że jarzmo (1) wyposażone w prze
kładnię satelitową i połączone z krzywkami przełą
czającymi łączniki w układzie sterowania wciągarki 
zawiera parę zębatych kół (4), z których jedno jest za
zębione z osiowym kołem (3), a drugie z kołem (6) po
przez pośredniczące koło (5). Jarzmo (1) jest połączo
ne z krzywkami (8) za pomocą wałka (7). 

(1 zastrzeżenie) 

F16K P. 196247 Τ 23.02.1977 

Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych w Dębicy, Dę
bica, Polska (Andrzej Kwaśnik). 

Zawory chłodnicze przelotowe i kątowe 

Zawory przelotowe i kątowe z przesuwnym i nie-
przesuwnym wrzecionem, typu odcinającego i regu
lacyjnego, według wynalazku mają korpusy (1), do 
których przymocowane są końcówki (4) rozłącznie 
przy pomocy nakrętek (2) uszczelnionych podkładka
mi (3) lub nierozłącznie przyspawane do korpusu. 

(1 zastrzeżenie) 
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F16L P. 198262 20.05.1977 

Pierwszeństwo: 21.05.1976 - Holandia (nr 7605520) 
26.11.1976 - Republika Federalna Niemiec 

(nr P. 2653689.1) 

Wavin Β. V., Zwolle, Holandia. 

Rura z zewnętrznym pierścieniem uszczelniającym 
oraz sposób wytwarzania rury z zewnętrznym 

pierścieniem uszczelniającym 

Rura z zewnętrznym pierścieniem uszczelniającym 
według wynalazku ma na zewnętrznej powierzchni 
prostki kielichowej (1) osadzony nieprzesuwnie co naj
mniej jeden elastyczny pierścień uszczelniający (4) z 
materiału, który poddaje się spienieniu na rurze. Ela
styczny pierścień uszczelniający (4) ma powierzchniową 
warstwę (5) wypełnioną cząstkami przewodzącymi 
prąd elektryczny, które stanowią korzystnie cząstki 
węgla, przy czym warstwa (5) połączona jest z po
wierzchniową warstwą (3) z żywicy termoutwardzal
nej stanowiącej zewnętrzną powierzchnię rury prze
wodzącą prąd elektryczny. 

Sposób wytwarzania rury z zewnętrznym pierście
niem uszczelniającym według wynalazku polega na 
tym, że prostkę kielichowej rury osadza się w formie, 
a następnie przestrzeń pomiędzy zewnętrzną powierz
chnią rury i ścianką wewnętrzną formy wypełnia się 
spienianym ciekłym tworzywem sztucznym. 

(17 zastrzeżeń) 

F23B P. 198164 17.05.1977 

Pierwszeństwo: 21.05.1976 - Republika Federalna 
Niemiec (nr Ρ 26 22 965.2-24) 

Josef Martin Feuerungsbau GmbH, Monachium, Re
publika Federalna Niemiec. 

Urządzenie do kompensowania zmian wymiarów 
części konstrukcyjnych powstałych pod wpływem 

wahań temperatury, zwłaszcza w paleniskach 

Urządzenie ma co najmniej jeden policzek (3, 3a) 
ze wspornikiem (6), który pod wpływem siły przeka
zywanej przez sprężynowe lub inne urządzenie na-
stawcze (26) kompensuje zmiany wymiarów części 
konstrukcyjnych (1) paleniska wywołane wahaniami 
temperatury, naciskając na części (1) w przybliżeniu 
stałą siłą w każdym położeniu roboczym. Policzek lub 
policzki (3, 3a) są osadzone wahliwie na podporach 
łożyskowych (20) przesuwnych, a rozsuwane są za po
mocą dźwigni (22, 23) w kształcie litery X, które osa
dzone są na przegubie (24), w którym jest zaczepione 
cięgło (25) urządzenia nastawczego (26). (17 zastrzeżeń) 

F23J P. 198028 11.05.1977 

Pierwszeństwo: 11.05.1976 - Republika Federalna 
Niemiec (nr Ρ 26 20 836.6) 

EVT Energie - und Verfahrenstechnik GmbH, 
Stuttgart, Republika Federalna Niemiec. 

Urządzenie odpopielające do palenisk na pył węglowy 
do kotłów parowych dużej wydajności, 

umieszczone na urządzeniu podnośnikowym 

Urządzenie ma łańcuchowy przenośnik (2) zgarnia-
kowy, umieszczony pod skrzynią paleniskową, wyło
żoną rurami ekranującymi, oraz kołpak ochronny, 
wychodzący ze szczelinowatego otworu (1) popielniko-
wego skrzyni paleniskowej i uniemożliwiający dostęp 
powietrza zewnętrznego do skrzyni paleniskowej, 
swobodnie zanurzony w zapasie wody (3) przenośnika 
(2) zgarniakowego, zawierający odchylné klapy (9), za 
pomocą których jest zamykany otwór (1) popielniko-
wy skrzyni paleniskowej. 

Urządzenie odpopielające paleniska pyłowego, pod
czas pracy unoszone jest do wysokości umożliwiają
cej zanurzanie klap (9) odchylných w zapasie wody (3) 
łańcuchowego przenośnika zgarniakowego (2), a po
nadto urządzenie odpopielające jest unoszone lub 
opuszczane podczas działania paleniska pyłowego od
powiednio do obniżenia otworu popielnikowego (1). 

(5 zastrzeżeń) 

F24C P. 190847 29.06.1977 

Walerian Strzyżewski, Wrocław, Polska na rzecz 
Zakładów Sprzętu Grzejnego „Predom", Wrocław, Pol
ska (Walerian Strzyżewski). 

Układ izolacyjny zwłaszcza do piekarnika 

Układ izolacyjny, zwłaszcza do piekarników jest 
przeznaczony do wszelkich kuchni zasilanych z sie
ci gazowej lub elektrycznej. 

Układ ma co najmniej jedną warstwę folii (1) od
pornej na działanie podwyższonej temperatury, wspar-
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tej na co najmniej dwóch podtrzymkach (7, 8) i two-
czącą z trzema ścianami (3, 4, 5) obudowy (9) komory 
piekarnika (2) komorę powietrzną (10). W przypad
ku stosowania dwóch warstw folii (1, 6) jedna z nich 
umieszczona jest nad ścianą gómą (5) obudowy (9) 
komory piekarnika, natomiast końce (11) warstwy 
folii (1) zagięte są na dolnych krawędziach (12) tej 
obudowy. (3 zastrzeżenia) 

F24F P.198198 18.05.1977 

Pierwszeństwo: 18.05.1976 - Wielka Brytania 
(nr 20483/76) 

Normalair - Garret (Holdings) Limited, Yeovil, 
Wielka Brytania (George Richard, Giles, Donald Ri
chards). 

Urządzenie klimatyzacyjne 

Urządzenie klimatyzacyjne ma turbinę ekspansyjną 
(17), mającą kanał wlotowy (30), dysze (31) oraz tar
czę (32). 

Go najmniej część kanału wylotowego (22) turbiny 
(17) jest ograniczona ścianką (33), której zewnętrzna 
powierzchnia (34) stanowi część kanału (35) dopro
wadzającego powietrze od kanału (18b) do kanału wlo
towego (30) turbiny. (9 zastrzeżeń) 

F27D P. 190687 23.06.1976 

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, Świd
nica, Polska (Paweł Messer, Franciszek Dąbrowski, 
Romuald Paruch). 

Skipowe urządzenie pionowego pieca szybowego 

W skipowym urządzeniu zastosowano połączenie 
wózka (3) z lina wyciągową (5) swobodnym jej opa
saniem wózka (3) w trzech płaszczyznach, na których 
lina (5) jest prowadzona krążkami lub ślizgami (6) 
zamocowanymi do płaszczyzn opasania, a oba końce 
lin są połączone zaciskiem (7). Dla zmiany kierunku 
liny (5), wskutek zmiany trajektorii prowadnic (1), 
zastosowano podwójne-szeregowo krążniki (8), zapew
niając w ten sposób stały styk liny z jednym z nich 
podczas przechodzenia wózka przez krzywiznę. 

Wynalazek upraszcza i obniża konstrukcję nośną 
skipu wskutek likwidacji sztywnej obejmy na wóz
ku i pozwala na stosowanie prowadnic o silnie zmien
nej trajektorii. Rozszerza to możliwości projektowania 
załadunku wózka materiałem wsadowym do pieca. 

Í3 zastrzeżenia} 

F27D P.190705 24.06.1976 

Zakłady Cementowo-Wapiennicze, Wojcieszów, Ce
mentownia „Podgrodzie", Raciborowice, Polska (Marek 
Pietraszkiewicz, Zbigniew Mikołajewski, Regina Siecz
ka, Jerzy Gosławski). 

Urządzenie napędowe rusztu pieca szybowego, 
zwłaszcza do wypału klinkieru 

Urządzenie napędowe rusztu pieca szybowego we
dług wynalazku posiada dźwignię (2), do której przy
mocowane są obrotowo obustronna zapadka (3) oraz 
przegubowo za pośrednictwem tłoczysk (4) robocze 
siłowniki hydrauliczne (5). 

Obustronna zapadka (3) posiada wystający trzpień 
(8), umieszczony pomiędzy sprężynami (7), z których 
jedna połączona jest za pośrednictwem tłoczyska (8) 
ze sterującym siłownikiem hydraulicznym. 

(1 zastrzeżenie) 
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F28D P. 196160 Τ 20.02.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kotłów i Urządzeń 
Energetycznych, Tarnowskie Góry, Polska (Czesław 
Jędrusyna, Aleksander Zyk). 

Wymiennik ciepła zwłaszcza wytwornica pary 

Wymiennik ciepła zwłaszcza przepływowa wytwor
nica pary stosowana w elektrowniach jądrowych po
siada dolną ścianę sitową pierścieniową (2), górną 
ścianę sitową (4) płaską lub półkulistą oraz wkład 
rur grzewczych (1) o kształcie litery „L". Pierście
niowa ściana sitowa (2) połączona jest z opasującym 
ją torusem (3) tworzącym wraz z nią dolną komorę 
wodną. Rury wkładu grzewczego (1) usytuowane w 
pobliżu wewnętrznego płaszcza (11) są dodatkowo wy
gięte, natomiast proste rury (14) usytuowane w po
bliżu osi wymiennika są zaślepione. Rury wkładu 
grzewczego (1) dystansowane są przy pomocy tulejek 
(9) osadzonych w wycięciach płaskowników (10), przy 
czym tulejki (9) zaopatrzone są w gniazda dostoso
wane .profilem do przylegających rur wkładu grzew
czego (1). (7 zastrzeżeń) 

G01B P. 190772 28.06.1975 

Politechnika Warszawska, Warszawa. Polska (Euge
niusz Ratajczyk, Ryszard Rudziński, Dariusz Kadłu-
bowski). 

Urządzenie do kompensacji sztywności elementów 
sprężystych, zwłaszcza przyrządów pomiarowych 

Urządzenie wyposażone w trzpień pomiarowy (1) 
osadzony między membranami (2) ma zworę (3) sta
nowiącą część ruchomą stałego obwodu magnetycz
nego utworzonego przez magnesy stałe (4) zamocowane 
w korpusie i dzielącą przestrzeń między nimi przy
najmniej na dwie szczeliny (5, 0). (2 zastrzeżenia) 

G01B P. 190779 28.06.1976 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Anto
ni Adamczyk). 

Sposób pomiaru równoległości płaszczyzn oraz 
gładkości płaszczyzn przy użyciu ciekłych kryształów 

Sposób według wynalazku polega na tym, że prze
strzeń międy dwoma płaszczyznami, z których przy
najmniej jedna jest przezroczysta, wypełnia się cie-

kłym kryształem o strukturze cholesterolowej i o zna
nym okresie struktury cholesterawej L., po czym war
stwę ciekłego kryształu oświetla się światłem białym 
lub monochromatycznym i na podstawie otrzymanego 
obrazu interferencyjnego wyznacza się rozkład gru
bości warstwy ciekłego kryształu zawartego między 
badanymi powierzchniami lub między badanymi po
wierzchniami i płytkami wzorcowymi. 

(1 zastrzeżenia) 

GOIF P. 190584 19.06.1976 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Andrzej Ba-
lawender, Józef Niegoda). 

Przepływomierz tłokowy 

Przepływomierz tłokowy według wynalazku zawie
ra przesuwny tłok (2) umieszczony w cylindrze (1) po
miarowym połączonym z układem zasilania poprzez 
rozdzielacz (3). Tłok (2) ma prowadnice (10) osadzo
ne współosiowo z powierzchnią zewnętrzną iego tło
ka i z uchwytem (6) przesuwnym, w którym umiesz
czony jest czujnik (7) połączony z przystawką elek
troniczną (8). Położenie uchwytu (6) jest ustalone za 
pomocą nakrętek (12). Otwory (11) prowadnic (10) są 
połączone z komorą (14) cylindra (1) pomiarowego za 
pomocą szczelin (15) usytuowanych przy dnie (16) 
tłoka (2). Na końcach prowadnic są umieszczone pier
ścienie (17) pobudzające czujnik (7) do sygnalizacji 
przejścia tłoka (2). (4 zastrzeżenia) 

DZIAŁ G 
FIZYKA 
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G01F P. 190776 28.06.1976 
G12B 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Zdzi
sław Szymański). 

Sposób korekcji temperaturowych zmian gęstości 
cieczy w przeplywościomierzu masowym 

Sposób korekcji temperaturowych zmian gęstości 
przepływającej cieczy zwłaszcza w przeplywościomie
rzu masowym, wykorzystujący zmianę gęstości cieczy 
w funkcji temperatury charakteryzuje się tym, że w 
wyniku porównania w komparatorze napięć: napięcia 
(UT) będącego liniową funkcją temperatury oraz na
rastającego liniowo napięcia (Uc) ładowania kondesa-
tora (C5) ładowanego ze źródła prądu stałego wytwa
rza się impuls prostokątny o czasie trwania (t0) pro
porcjonalnym do aktualnej gęstości cieczy (ρ), przy 
czym początek impulsu następuje w momencie prze
kroczenia przez napięcie (Uc) wartości napięcia (UT) , 
a zakończenie impulsu określone drugim progiem 
komparacji (Uk) jest tak dobrane, że różnica napięć 
(Uk)-(UT) stanowi funkcję k(l-ßAT) temperatury 
identyczną z funkcją gęstości przepływającej cieczy (ρ) 
w funkcji temperatury Δ Τ, ρ = ρο (1-βΔΤ) ο gęstości 
początkowej (ρο) i współczynniku temperaturowym 
gęstości cieczy (β). (1 zastrzeżenie) 

G01G P. 190664 22.06.1976 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 173550 

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska (Jan 
Wojtowicz, Czesław Keller). 

Urządzenie do dynamicznego wyważania mas 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do dyna
micznego wyważania mas, zwłaszcza wrzecienników 
ściernic zaopatrzonych w ściernice odznaczające się 
znacznymi prędkościami obrotowymi. 

W rozwiązaniu według wynalazku w obudowie (1) 
osadzono przesuwnie wzdłuż osi obrotu korpus (12) 
zaopatrzony w zespół przemieszczania masy korekcyj
nej (2). (1 zastrzeżenie) 

G01L P. 1S0780 28.06.1976 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Witold 
Szymanowski, Maciej Szafarczyk, Marek Linkiewicz). 

Sposób pomiaru momentu obrotowego 
oraz ukiad do stosowania tego sposobu 

Sposób pomiaru momentu obrotowego przenoszo
nego przez wirujący element, charakteryzuje się tym, 
że mierzy się zależne od mierzonego momentu, war
tości reakcji lub proporcjonalne do nich wielkości 
fizyczne w co najmniej jednej podporze elementu 
wirującego przenoszącego mierzony moment, którego 
wartości oblicza się następnie, korzystnie za pomocą 
przelicznika (10) w funkcji zmierzonych wartości reak
cji lub proporcjonalnych do nich wielkości fizycz
nych oraz współczynnika proporcjonalności k, za
leżnego od wzajemnego położenia podpór elementu 
wirującego i geometrycznego położenia punktów przy
łożenia sił działających na wirujący element zwią
zanych z przenoszonym przez niego momentem. 

Układ do stosowania tego sposobu zawiera zespół 
czujnikowy (9) do pomiaru wartości reakcji lub pro
porcjonalnych do nich wielkości fizycznych w co na j 
mniej jednej podporze wirującego elementu, połączony 
z członem przeliczającym (10), realizującym obliczanie 
mierzonego momentu w funkcji sygnału zespołu czuj
nikowego (9) oraz wprowadzonego do członu prze
liczającego (10) współczynnika proporcjonalności (k). 
Wyjście członu przeliczającego jest połączone z urzą
dzeniem wskazującym (11) i/lub rejestrującym (12) 
i/lub układem sterowania (13), gdy mierzony moment 
spełnia funkcję parametru sterującego. (2 zastrzeżenia) 

GOIL P. 190781 28.06.1976 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Maciej 
Szafarczyk, Marek Linkiewicz, Marcin Misiewski). 

Sposób pomiaru momentu obrotowego lub 
skręcającego przenoszonego przez wirujący element 

Przedmiotem wynalazku jest sposób pomiaru mo
mentu obrotowego lub skręcającego, przenoszonego 
przez wirujący element (1) poddany, w wyniku prze
noszonego momentu, działaniu sił obwodowych (5). 

Sposób polega na tym, że mierzy się zależnie od 
wielkości momentu wielkości ugięcia (0-O') wirują
cego elementu (1) korzystnie za pomocą czujnika 
przemieszczeń (8), umieszczonego w płaszczyźnie pro
stopadłej do osi obrotu wirującego elementu i korzy
stnie wzdłuż linii działania siły wypadkowej, prze
chodzącej przez oś obrotu i pochodzącej od sił obwo
dowych (5) działających na wirujący element w wy
niku przenoszonego przez niego mierzonego momentu. 

(1 zastrzeżenie) 
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G01L P. 1S0852 30.06.1978 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy 
Urządzeń Chemicznych „CEBEA", Kraków, Polska 
(Antoni Zachariasiewicz, Andrzej Kuźma). 

Urządzenie kontrolne rozładowania nadciśnienia 
w naczyniach ciśnieniowych 

Urządzenie kontrolne rozładowania nadciśnienia w 
naczyniach ciśnieniowych zawiera zespół blokujący 
silniki agregatu siłowników hydraulicznych zamknię
cia pierścieniowego naczynia. Zespół blokujący stano
wią tłoki (3) i (i) osadzone w tulei (2) między zde
rzakami (6) i (7). Tuleja (2) połączona jest z naczy
niem ciśnieniowym (1), a tłoki (3) i (4) sprzężone są 
ze sobą za pomocą trzpienia (12) wyprowadzonego na 
zewnątrz tulei i połączonego z przeciwciężarem (15). 

Trzpień (12) zaopatrzony jest z krzywką (13) współ
pracującą z wyłącznikiem krańcowym (14). Ciężar 
przeciwciężaru (15) jest mniejszy od ciężaru tłoków 
(3) i (4) i trzpienia w granicach 0,1 ~- 0,5 KG. 

(5 zastrzeżeń) 

G01N P. 190667 23.06.1976 

Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, 
Warszawa, Polska (Andrzej Bajorski, Jerzy Kortyka). 

Sposób określania zawartości części ilastych i pyłów 
mineralnych oraz składu granulometrycznego 

w kruszywach mineralnych i urządzenie do stosowania 
tego sposobu 

Sposób polega na tym, że przez naczynie o zmien
nym przekroju, w którym umieszczona jest próbka 
kruszywa budowlanego przepuszcza się od dołu do 
góry strumień wody o określonym stałym wydatku aż 
do całkowitego wypłukania części ilastych i pyłów 
mineralnych poniżej żądanej średnicy z próbki kru
szywa. Następnie prześwietla się rozfrakcjonowane 
kruszywo i odczytuje wynik na ekranie. 

Do tego sposobu stosuje się urządzenie (1) z przeź
roczystego materiału posiadające trzy części: część 
roboczą (2) o zmiennym przekroju, część przejściową 
(3) o stałym przekroju, które tworzą całość oraz część 
odprowadzającą (4) o zmiennym przekroju, która jest 
szczelnie zmontowana z częścią przejściową (3). 

Część robocza (2) zamknięta jest od dołu siatką (7) 
Znajduje się ona między fotokomórką i czytnikiem. 

(2 zastrzeżenia) 

G01N P. 190726 25.06.1976 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, War
szawa, Polska (Tadeusz Nagłowski). 

Przyrząd do wgłębnego pobierania próbek wody 

Przyrząd do wgłębnego pobierania próbek wody 
ma zastosowanie w dziedzinie badań hydrobiologicz-
nych i hydrochemicznych środowisk wodnych stoją
cych i płynąceych oraz do badań traserowych urządzeń 
oczyszczalni ścieków. 

Przyrząd wyposażony jest w przymocowany do 
wspornika (1) pojemnik cylindryczny (2), który na 
obydwóch końcach ma zawory z gumowymi korkami 
kulowymi (5). Korki kulowe przymocowane są do 
końców napiętego gumowego ściągu (3) i spięte z so
bą rozdzielnie za pośrednictwem zaczepu (6), który 
sprzęgnięty jest z linką pociągową (7). Wspornik ma 
uchwyt do umocowania przyrządu na pionowo usy
tuowanej rurce w pionowej lub poziomej pozycji po
jemnika cylindrycznego od środowiska wodnego, sto
jącego czy płynącego. (4 zastrzeżenia) 
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G01N P.190774 28.06.1977 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jerzy 
Jeleńkowski). 

Sposób badania nietrwałych sianów strukturalnych 
w polikrystalicznych próbkach metali metodą 

rentgenowskiej analizy strukturalnej zwłaszcza 
metodą fotograficzną 

Sposób badania nietrwałych stanów strukturalnych 
w polikrystalicznych próbkach metali metodą rentge
nowskiej analizy strukturalnej, zwałszcza metodą fo
tograficzną, w której próbkę umieszcza się w osi ka
mery i naświetla monochromatyczną wiązką promieni 
rentgenowskich, odznacza się tym, że w próbce mate
riału badanego o przekroju cylindrycznym, korzyst
nie w kształcie drutu (2) ustawionego poziomo w osi 
kamery proszkowej (5) wywołuje się liniowy poziomy 
pszesuw, po czym poddaje się ją działaniu mono
chromatycznego promieniowania rentgenowskiego, 
przy czym wartość prędkości przesuwu dobiera się w 
zależności od drogi (S) lub prędkości (V) między za
biegiem wywołującym nietrwały stan strukturalny i 
wejściem w obszar wiązki monochromatycznego pro
mieniowania rentgenowskiego, ustalającym przedział 
czasu określony początkiem i przebiegiem przemiany 
będącej przedmiotem badań, po czym analizuje się 
profil linii dyfrakcyjnej od badanej substancji, z któ
rych wnosi o stanie struktury polikrystalicznej próbki. 

(1 zastrzeżenie) 

GOIN P. 190782 28.06.1978 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jerzy 
Jeleńkowski). 

Sposób badania nietrwałych stanów strukturalnych 
w polikrystalicznych próbkach metali zwłaszcza 

metodą dyfraktometryczną 

Sposób badania nietrwałych stanów strukturalnych 
w polikrystalicznych próbkach metali metodą rentge
nowskiej analizy strukturalnej, zwłaszcza metodą dy-
fraktometryczną w której próbkę umieszcza się na 
stałe w goniometrze i naświetla monochromatyczną 

wiązką promieni rentgenowskich, charakteryzuje się 
tym, że w próbce materiału badanego w kształcie 
płaskiej taśmy (2) odwijanej z bębna (1) wywołuje 
się nietrwały stan strukturalny poprzez walcowanie 
walcem (4), a następnie po przejściu przez urządzenie 
grzewcze (3) powoduje się liniowy poziomy przesuw 
taśmy (2) w osi goniometru (6), po czym poddaje się ją 
działaniu monochromatycznego promieniowania rent
genowskiego, przy czym wartość prędkości przesuwu 
dobiera się w zależności od drogi S lub prędkości 
V między zabiegiem wywołującym nietrwały stan 
strukturalny i wejściem w obszar wiązki monochro
matycznego promieniowania rentgenowskiego ustala
jącym przedział czasu określony początkiem i prze
biegiem przemiany będącej przedmiotem badań, po 
czym rejestruje się kwanty promieniowania ugiętego 
na płaszczyznach krystalograficznych próbki liczni
kiem energii korzystnie licznikiem scyntylacyjnym (8). 

(1 zastrzeżenie) 

G01N P.190783 28.06.1976 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Ry
szard Sworzyński, Andrzej Baranowski). 

Wskaźnik współczynnika tarcia 

Wskaźnik wartości współczynnika tarcia charaktery
zuje się tym, że ma zamocowane na płytce prosto
padle względem siebie dwa cylindry poziomy i piono
wy z tłokami (Tt) i (Tn), przy czym tłok poziomy (Tn) 
połączony jest przewodem z układem hydraulicznym 
oraz jest połączony ze sprężyną poziomą (Sn), a tłok 
pionowy (Tt) jest połączony z układem hydraulicz
nym na który działa siła tarcia oraz ze sprężyną (St) 
pionową. Na liniach przesuwu tłoków (Tn) i (Tt) jest 
zamocowana obrotowo wzdłuż osi tłoka poziomego 
(Tn) w punkcie (A) wskazówka (W) odchylana dźwig
nią w osi tłoka pionowego (Tt), której drugi koniec 
jest połączony korzystnie poprzez rezystory tensome-
tryczne z rejestratorem wartości kąta tarcia. 

(1 zastrzeżenie) 
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G01N P.197927 06.05.1977 

Pierwszeństwo: 09.06.1976 RFN (nr P. 2625834.4) 

G01R P.190727 25.06.1976 

Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, Republi
ka Federalna Niemiec. 

Sposób oznaczania substratów albo aktywności 
enzymów i preparat do oznaczania substratów 

albo aktywności enzymów 

Sposób oznaczania substratów albo aktywności en
zymów przy zastosowaniu reakcji redoksy jako reak
cji pomiarowej, charakteryzuje się tym, że prowadzi 
się go w obecności oksydazy askorbinianowej. 

Preparat do enzymatycznego oznaczania substratów 
albo aktywności enzymów, zawierający układ do oz
naczania substrátu albo enzymu za pomocą reakcji 
redoksy jako reakcji pomiarowej, charakteryzuje się 
tym, że zawiera dodatkowo oksydazę askorbinianową. 

(19 zastrzeżeń) 

G01N P. 197933 06.05.1977 

Pierwszeństwo: 07.05.1976 - Węgry (nr ME-1975) 

Medicor Müvek, Budapeszt, Węgry (István Berecz, 
Sandor Hohátka, Erzsébet Daroczy, Janos Gál, György 
Horkay, Tamás Lakatos, Imre Kádár, András Paál). 

Sposób analizy mieszaniny gazów i urządzenie 
do analizy mieszaniny gazów 

Sposób analizy za pomocą spektrometru mas w ukła
dzie kwadropolowym polega na tym, że stosuje się 
pomiar przy ciśnieniach przekraczających ciśnienie ro
bocze spektrometru mas za pomocą układu redukcyj
nego. W źródle jonów stosuje się ciśnienie przewyż
szające ciśnienie robocze w innych częściach, a skład
niki gazowe wybiera się za pomocą impulsów ste
rujących. W detektorze analizatora gazów otrzymuje 
się impulsy proporcjonalne do ciśnienia cząstkowego 
danego składnika gazowego. 

Urządzenie zawiera giętką kapiláře (K) do wpro
wadzenia próbki gazu, połączoną z pompą próżniową 
<RB), która jest połączona przez zawór (SB) i po
przez dołączony do zaworu (SB) przewód próżnio
wy (NE) z zamkniętą przestrzenią źródła jonów (Z). 
Źródło jonów (Z) połączone jest poprzez układ (I) 
wychwytywania jonów i poprzez połączony z układem 
(I) otwór wejściowy (Β) ζ kwadropolowym analizato
rem gazów (Q), który połączony jest z detektorem 
jonowym (F). (6 zastrzeżeń) 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Komputerowych Sy
stemów Automatyki i Pomiarów „MERA-ELWRO", 
Wrocław, Polska (Jan Raubiszko, Krzysztof Janik, Eu
geniusz Bury, Jerzy Garecki, Ryszard Kocjan, Eli
giusz Chmielowiec). 

Układ połączeń kontroli elektrycznych parametrów 
przetwornic DC-AC 

Przedmiotem wynalazku jest układ kontroli elek
trycznych parametrów przetwornic DC-AC współpra
cujących z jarzeniówkami oświetleniowymi oraz 
transformatorów do tych przetwornic. W układzie we
dług wynalazku wymienny adapter (3) przetwornic' 
lub wymienny adapter (4) transformatorów jest połą
czony przez pomiarowe gniazdo (2) z zespołem (12) 
narrnalizujących obwodów i jednocześnie poprzez 
wskaźnik (13) prądu z zasilaczem (14). Wyjścia zes
połu (12) normalizujących obwodów są połączone po
przez operacyjny przełącznik (15) z przetwornikiem 
(16) napięcia i przetwornikiem (17) częstotliwości któ
rych wyjścia są poprzez operacyjny przełącznik po
łączone ze wspólnym wskaźnikiem (18). Zestaw ob
ciążeń (7) ma jeden z wtyków (9), (10) lub (11), od
powiadający odpowiedniemu obciążeniu dla mierzo
nego obiektu, połączony z gniazdem (8) obciążeń któ
re jest połączone poprzez przekaźnikowy układ (20) 
z modyfikującym wejściem (19) zespołu (12) normali
zujących obwodów. (1 zastrzeżenie) 

G01S P. 190777 28.06.1976 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (An
drzej Lizoń, Tomasz Zębalski, Jerzy Raciborski, Ta
deusz Pol). 

Radarowe urządzenie do pomiaru prędkości 

Radarowe urządzenie do pomiaru prędkości zawie
rające nadajnik z anteną połączony poprzez sprzę
gacz z zespołem odbiorczym w postaci mieszacza i 
wzmacniacza sygnału o częstotliwości doppler o wskiej, 
odznacza się tym, że zawiera układ odtwarzania czę
stotliwości sygnału odbieranego (6) włączony pomiędzy 
wzmaczniacz (5) i element kombinacyjny I (7), do 
którego wyjścia jest dołączony miernik częstotliwości 
(8), przy czym układy (6) i (7) są sterowane sygnałem 
zewnętrznym z wejścia (9) uruchamiającym układ od
twarzania częstotliwości (6) i otwierającym układ I (7) 
w czasie dokonywania pomiaru prędkości. 

(3 zastrzeżenia) 
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G03G P.190660 22.06.1976 

Spółdzielnia Pracy Chemików „Xenon", Łódź, Pol
ska (Feliks Sołtysiak, Władysław Kuliński, Kazimierz 
Morawiec, Wiesław Wojcieszek, Adam Bordziuk, Ry
szard Zawodny, Mirosław Poborowski, Wacław Swier-
czyński, Jerzy Szczerbiński, Eugeniusz Adolf, Ireneusz 
Stańczak). 

Sposób wytwarzania nośnika do dwuskładnikowej 
mieszaniny wywołującej 

Sposób wytwarzania nośnika do dwuskładnikowej 
mieszaniny wywołującej stosowanej w elektrofotogra-
fii, stanowiącego kuleczki uzyskane ze stopienia 70-80 
części wagowych dwutlenku krzemu, 5 - 8 części wa
gowych trójtlenku glinu, 10-15 części wagowych tlen
ku litu oraz 2 - 5 części wagowych tlenku potasu po
lega na tym, że kuleczki nośnika poddaje się najpierw 
obróbce mechanicznej polegającej na wygładzeniu ich 
powierzchni w bębnie obrotowym z dodatkiem znanych 
proszków wywołujących, odmyciu kuleczek wodą, a na
stępnie obróbce chemicznej w 2 - 5 % roztworze wodo
rotlenku sodu i/lub wodorotlenku potasu, przemyciu 
kuleczek wodą i wysuszeniu. (1 zastrzeżenie) 

G06G P.190765 26.06.1976 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego. 
Gliwice, Polska (Andrzej Szumiński, Marian Kalus, 
Grzegorz Świerży). 

Cyfrowy układ dzielący zwłaszcza do kolejnego 
dzielenia trzech wielkości 

Cyfrowy układ dzielący, zwłaszcza do kolejnego 
dzielenia trzech wielkości zawiera blok porównania 
(2) połączony z rejestrem (3) dzielnika, rejestrem po
mocniczym (1) i dziesiętnym licznikiem (5) oraz bram
kę (14) połączoną z rejestrem pomocniczym (1) i z 
blokiem (8) zadającym dokładność dzielenia i dalej 
z dziesiętnym rejestrem (7) dzielnej, który połączony 
jest z blokiem (13) wykrywania zera, a blok (13) wy
krywania zera jest połączony z bramką (14). Układ 
ma blok pamięci (4) połączony z dziesiętnym liczni
kiem (5), blok wpisywania (6) połączony z licznikiem 
(5) i z dziesiętnym rejestrem (7) dzielnej oraz blok 
sterowania (9) połączony z rejestrem pomocniczym (1), 
z blokiem pamięci (4), z dziesiętnym licznikiem (5), 
z blokiem wpisywania (6) i z bramką (14). Blok ste
rowania ma system zadawania (10) połączony z blo
kiem kasowania (11) i dalej z rozdzielaczem (12) z pa
mięcią. (3 zastrzeżenia) 

G06G P.190766 26.06.1976 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Marian Kalus, Andrzej Szumiński, 
Grzegorz Świerży). 

Układ dzielący cyfrowy 

Układ dzielący cyfrowy ma włączony sumator aku-
mulujący (3), którego wejście równoległe połączone 
jest z wyjściem rejestru dzielnika (4), a wyjście połą

czone jest z jednym z dwóch wejść komparatora cyf
rowego (2), a drugie wejście komparatora (2) połą
czone jest z wyjściem rejestru dzielnej (1), przy czym 
z wejściem taktującym sumatora akumulującego (3) 
i jednocześnie z wejściem szeregowym rejestru wyni
kowego (7) połączone jest wyjście bramki (5). 

(1 zastrzeżenie) 

G08B P.190801 28.06.1976 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Bipromet", Katowice, Polska (Aleksander Rybarek). 

Przekaźnik światła migowego prądu stałego 

Przekaźnik według wynalazku znajduje zastosowa
nie w układach sygnalizacyjnych. Przekaźnik charak
teryzuje się tym, że organem przerywającym prąd w 
obwodzie sygnalizacyjnym jest tyrystor (3) mocy, ste
rowany taktującym układem (4) o regulowanej czę
stotliwości. Do przerywania prądu w tyrystorze (3) 
stosowany jest układ (3) gaszenia, mający kondensator 
(10), którego ładowanie odbywa się z oddzielnego 
uzwojenia (12) sieciowego transformatora (13). Roz
ładowanie kondensatora (10) w obwodzie: tyrystor (3) 
- kondensator (10) - pomocniczy tyrystor (9), inicjo
wane podaniem impulsu z układu (4) przewodem (6) na 
bramkę tyrystora (9), powoduje zgaszenie tyrystora 
(3). (2 zastrzeżenia) 

G08B P.190822 30.06.1976 

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, 
Poznań, Polska (Waldemar Polacki). 

Sposób sygnalizacji poziomu gorącej cieczy 
lub stopionego metalu 

Sposób według wynalazku polega na zastosowaniu 
jednego lub dwóch czujników termoelektrycznych, w 
zależności od wielkości amplitudy wahań temperatury, 
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Jeden z czujników zarówno w pierwszym jak i dru
gim przypadku umieszcza się w zbiorniku lub tyglu 
na określonym poziomie, natomiast drugi stosowany 
w przypadku dużej różnicy wahań temperatury -
bezpośrednio w cieczy. 

Czujniki te łączy się z sobą przeciwsobnie. Z chwi
lą gdy poziom cieczy osiąga żądaną wysokość - co 
odpowiada zanurzeniu obu czujników - różnica sił 
elektromotorycznych wynosi zero, powoduje uru
chomienie obwodów sygnalizacji lub automatycznego 
sterowania. (1 zastrzeżenie) 

G08G P. 190731 24.06.1976 

Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania Po
stępu Technicznego i Organizacyjnego „POSTEOR", 
Wrocław, Polska (Janusz Frycz, Włodzimierz Juras, 
Tadeusz Krawczuk). 

Układ synchronizacji sterowników sygnalizatorów 
ulicznych 

Układ według wynalazku ma komparator (1), które
go wejście jest połączone z wyjściem pierwszego licz
nika (2). Drugie wejście komparatora (1) jest połączo
ne z wyjściem sumatora (3), którego jedno wejście 
jest połączone z wyjściem pamięci (4) żądanych prze
sunięć czasowych między początkami cykli pracy 
dwóch sąsiednich synchronizowanych sterowników, a 
drugie wejście jest połączone z wyjściem drugiego 
licznika (5). Wyjście komparatora (1) jest połączone 
przez logiczne układy (7, 6, 8, 11) z wejściem drugie
go licznika (5) i ze sterująeym wyjściem (12) całego 
układu. Na wejście (9) układu jest podawany prze
bieg o częstotliwości fi na przykład 1 Hz równej czę
stotliwości pracy sterownika, z którym ma współpra
cować synchronizowany sterownik. Na wejście (10) po
daje się przebieg o częstotliwości większej od fi, ko
rzystnie 1,25 fi. (2 zastrzeżenia) 

G08G P. 190732 24.06.1976 

Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania Po
stępu Technicznego i Organizacyjnego „POSTEOR", 
Wrocław, Polska (Janusz Frycz, Włodzimierz Juras, 
Tadeusz Krawczuk). 

Układ wykrywania niepożądanych koincydencji 
stanów logicznych 

Układ według wynalazku ma dowolną ilość „n" 
wejść (Wei - Wen), z których każde poza pierwszym 
(Wei) jest połączone z jednym ze wzdłużnych prze
wodów (Pwi - Pwn-i) matrycy (1) poprzez układ (2) 

negacji „nie". Każdy ze wzdłużnych przewodów (Pwi 
- Pwn-2) poza ostatnim wzdłużnym przewodem jest 
połączony poprzez drugi układ (3) negacji „nie" z jed
nym z wejść współpracującego z nim układu (4) za
negowanego iloczynu logicznego. Poprzeczne przewo
dy (Ppi - Ppn-i) matrycy (1) są połączone z drugimi 
wejściami układów (4) zanegowanych iloczynów lo
gicznych poprzez układ (5) negacji „nie" z odtwa
rzaniem poziomu sygnału według zasady „η-ty" z 
„η-tym". Wyjścia wszystkich układów (4) zanegowa
nych iloczynów logicznych są połączone poprzez wspól
ny układ (6) negacji „nie" z wyjściem (7) całego ukła
du. Pierwsze wejście (WEi) jest bezpośrednio połączone 
z pierwszym wejściem pierwszego układu (4) zanego
wanego iloczynu logicznego. W obszarze krzyżowania 
się poprzecznych przewodów (Ppi - Ppn-i) ze wzdłuż
nymi przewodami (Pwi - Pwn-i) matrycy (1) są włą
czone diody (8) w zależności od żądania między którą 
parą wejść (Wei - Wen) spośród „n" wejść niedo
puszczalną jest koincydencja stanów logicznych po
dawanych na te wejścia. (2 zastrzeżenia) 

G09B P. 196313 Τ 25.02.1977 

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Artur Me
tal, Andrzej Odon). 

Układ do automatycznego odczytywania wykresów 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że zawiera światłowodowy przetwornik próbkowania 
wartości mierzonej wzdłuż osi rzędnych na próbkowa
nie cykliczne po obwodzie okręgu (5), przy czym róż
nice jasności światła przepuszczonego względnie od
bitego przeniesione przez poszczególne światłowody 
(1) sterują poprzez bramkę (7) układem generującym 
impulsy elektryczne tak, że ilość impulsów dana róż
nicą otwarcia i zamknięcia bramki (7) jest propor
cjonalna do wartości rzędnej w danym momencie 
czasu tj.. (1 zastrzeżenie) 



Να: 1(107) 1978 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 57 

DZIAŁ Η 
ELEKTROTECHNIKA 

H01B P. 190796 28.06.1976 

Krakowska Fabryka Kabli i Maszyn Kablowych 
„ELKAM", Kraków, Polska (Tadeusz Janotka, Bole
sław Radliński, Tadeusz Tabiś). 

Sposób nakładania pancerza z taśmy stalowej 
i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób według wynalazku polega na owinięciu 
przewodu lub kabla jedną taśmą stalową wyprofi
lowaną w jej przekroju poprzecznym w taki sposób, 
że zwoje obwoju tworzą trwałe wyprofilowane po
łączenie (3) zapewniające szczelność pancerza. 

Urządzenie według wynalazku wyposażone jest w 
głowicę cenťyczna z tarczą stalową (4), na której za
mocowany jest w osi przewodu lub kabla (1) krążek 
z taśmą stalową (5), rolki kierujące (6) oraz rolki 
profilujące (7), z których wyprofilowana taśma sta
lowa kierowana jest bezpośrednio na pancerzony 
przewód lub kabel. (2 zastrzeżenia) 

H01B P. 198851 '" 23.03.1977 

Pierwszeństwo: 25.03.1976 - Austria (A. 22 02/76) 

Dr Kurt Herberts und Co., Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung vorm Otto Louis Herberts, 
Wuppertal, Republika Federalna Niemiec (Suresh 
Merchant, Diethard Winkler, Marita Bluhm). 

Sposób wytwarzania izolacyjnych powłok o wysokiej 
wytrzymałości cieplnej na przewodnikach 

elektrycznych i lakier stosowany do tego celu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że prze
wodniki pokrywa się roztworami termoutwardzalnych 
amido- i/albo imido-modyfikowanych żywic estrowych 
z wielozasadowych alkoholi, wielozasadowych kwasów 
karboksylowych, których grupy karboksylowe są zwią
zane z aromatycznymi pierścieniami, ewentualnie w 
mieszaninie z alifatycznymi kwasami karboksylowymi 
lub ich bezwodnikami i/albo estrami oraz ze związków 
zawierających grupy aminowe. Roztwory te w roz
puszczalnikach zawierają również katalizatory i ewen
tualnie inne znane dodatki. Przewodniki pokryte po
włoką ogrzewa się następnie do temperatury wyższej 
od 200°C. 

Cechą sposobu według wynalazku jest to, że sto
suje się żywice estrowe o liczbie kwasowej 10-50, 
wytworzone z produktów wyjściowych, w których sto
sunek równoważników grup hydroksylowych do grup 
karboksylowych wynosi od 1,6:1 do 2,5:1, roztwór za
wiera alifatyczne aminy w takiej ilości, aby na każdą 
wolną grupę karboksylową żywicy przypadało 0,5-1,5 
grupy aminowej, a rozpuszczalniki użyte do wytwa
rzania roztworu zawierają co najmniej 70% wago
wych mono- i/albo dwualkilowych eterów mono- i/albo 
dwualkanoli, w których każda z części alkilowych za
wiera 1-6 atomów węgla i każda z części alkanowych 
zawiera 2 - 4 atomów węgla. 

Cechą lakieru według wynalazku jest to, że zawie
ra on żywice estrowe o liczbie kwasowej 10-50, otrzy
mane z produktów wyjściowych, w których stosunek 
równoważników grup hydroksylowych wynosi od 1,6:1 
do 2,5:1 i roztwór tej żywicy zawiera alifatyczne aminy 
w takiej ilości, aby na każdą wolną grupę karboksylo
wą żywicy przypadało 0,5-1,5 grupy aminowej, zaś 
rozpuszczalniki zawierają co najmniej 70% wagowych 
mono- i/albo dwualkilowych eterów mono- i/albo 
dwualkanodioli, w których każda z części alkilowych 
zawiera 1-6 atomów węgla i każda z części alkano
wych zawiera 2 - 4 atomów węgla. (10 zastrzeżeń) 

H01F P. 190805 29.06.1976 

Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia 
im. Dymitrowa, Warszawa, Polska (Andrzej Włodar
czyk, Maria Furmaniak, Jerzy Urban, Zdzisław Tysz
kiewicz, Jerzy Burkacki, Józef Calak, Andrzej Patej-
czyk, Danuta Sadomska, Elżbieta Górnik). 

Sposób wytwarzania obwodów magnetycznych 
dzielonych 

Sposób wytwarzania obwodów magnetycznych dzie
lonych, według wynalazku polega na nawijaniu ze 
stałym naprężeniem taśmy magnetycznej na trzpieniu 
żaroodpornym, pokrytym środkiem antyadhezyjnym. 
Tak przygotowany rdzeń jest wraz z trzpieniem pod
dawany obróbce termicznej w atmosferze ochronnej. 
W pierwszej fazie nagrzewa się rdzeń do temperatury 
820-850°C, po czym utrzymuje się tę temperaturę 
w ciągu 2,5-3,5 godzin po czym schładza rdzeń do 
temperatury około 300°C i eliminuje atmosferę ochron
ną kontynuując schładzanie do temperatury otocze
nia. Po usunięciu trzpienia następuje klejenie rdze
nia metodą próżniowo-ciśnieniową przez wielokrotne 
nasycanie rdzenia kompozycją sprządzoną na bazie 
epoksydów o lepkości około 40-100 cP z rozpusz
czalnikiem oraz utwardzanie w podwyższonej tem
peraturze. Sklejony rdzeń jest następnie przecinany 
ze stałym dociskiem tarczą ścierną, po czym prze
cięte powierzchnie są dogładzane na mokro zawiesi
ną karborundu w oleju. (1 zastrzeżenie) 
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H01H P. 197970 07.05.1977 

Pierwszeństwo: 07.05.1S76 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 684,140) 

Westinghouse Electric Corporation, Pittsburgh, Sta
ny Zjednoczone Ameryki (John G. Salvati, Paul Skal
ka). 

Przerywacz obwodu 

Przerywacz obwodu zawiera urządzenia zwalniające 
dla zwalniania przerywacza w odpowiedzi na prąd 
przeciążenia, posiadające pręt zwalniający (83) i co 
najmniej jeden zespół biegunowy zawierający prze
wodnik, magnesowalny rdzeń (105) magnesowany 
przez prąd płynący przez przewodnik oraz zespół 
zwory (111, 119) współpracujący z prętem zwalniają
cym do wywoływania ruchu zwalniającego pręta. Zespół 
zwory (111, 119) i rdzeń (105) tworzą szczelinę tak, że 
zespół zwory jest magnetycznie wprawiany w ruch 
od początkowej pozycji maksymalnej szczeliny w kie
runku rdzenia kiedy prąd przewyższa wartość okre
śloną przez ..maksymalną szerokość szczeliny. Prze
rywacz zawiera także elementy obciążające (128, 129, 
137, 139, 141) zworę, dołączone do zespołu zwory (111, 
119) dla selektywnej zmiany charakterystyki urządze
nia zwalniającego. (4 zastrzeżenia) 

HOIR P. 1S8146 16.05.1977 

Pierwszeństwo: 17.05.1976 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 687,065) 

AMP Incorporated, Harrisburg, Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Łącznik elektryczny oraz spoób wytwarzania 
łącznika elektrycznego 

Łącznik elektryczny zawiera część (12) łączącą prze
wód elektryczny z zaciskami baterii akumulatorowej 
stanowiącą jedną całość z opaską (13). Opaska (13) ma 

zewnętrzną ścianę (14) i wewnętrzną ścianę (17), usytuo
waną promieniowo wewnątrz ściany (14) utworzoną 
przez szereg elastycznych występów (15, 16) zagiętych 
od przeciwnych wydłużonych krawędzi zewnętrznej 
ściany (14). Występy (15, 16) są zagięte pod różnymi 
kątami. Wewnętrzna ściana (17) ma zasadniczo kształt 
stożka ściętego. Łącznik zawiera śrubę (24) z nakręt
ką (25) dla zmniejszania średnicy opaski. 

Sposób wytwarzania łącznika elektrycznego polega 
na tym, że wykrawa się z arkusza materiału wzdłuż
ną ścianę (14) posiadającą szereg występów (15, 16) 
rozciągających się poprzecznie, zagina się występy 
(15, 16) i przemieszcza się ścianę (14) wokół poprzecz
nej osi tak, że wolne końce występów stanowią drugą 
ścianę (17) rozciągającą się wzdłuż ściany (14) i usy
tuowaną promieniowo wewnątrz ściany (14). 

(7 zastrzeżeń) 

ÍÍS2H P. 190599 19.06.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechani
zacji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej, Katowi
ce, Polska (Witold Bożek, Ryszard Myślatycki, Rudo if 
Sznura). 

Układ elektryczny do wydzielania sygnałów 
określających zakłóceniowy stan prądów w sieci 

elektrycznej 

Układ według wynalazku zawiera trzy dwuuzwoje-
niowe prądowe przekładniki (1, 2, S) obciążone po 
wtórnej stronie nastawnymi rezystorami (4-6), z któ
rych napięcie jest doprowadzone do trzech oddzielnych 
układów jednofazowych dwupołówkowych prostowni
ków (7-10); (11-14); 15-18), których wyjścia stało-
orądowe są obciążone rezystorami (19-21) i konden
satorami (22-24). 

Jednocześnie to samo napięcie z nastawnych rezy
storów (4-6) jest doprowadzane do układu dwupołów-
kowego trójfazowego prostownika (9, 10, 25, 26); (13, 
14, 27, 28); (17, 18, 29, 30), którego wyjście stałoprą-
dowe jest obciążone kondensatorem (31) i nastawnymi 
rezystorami (32, 33). Napięcie na nastawnym rezysto
rze (32) jest tak dobrane, aby w stanach symetrii prą
dów przewodowych było równe lub mniejsze i skiero
wane przeciwnie do napięć na rezystorach (19-21). 

W stanach asymetrii prądów przewodowych napię
cie na rezystorze (32) jest większe od napięcia na jed
nym z rezystorów (19-21) i poprzez jeden z pro
stowników (34 - 36) jest doprowadzone do wejścia asy
metrycznego pomiarowego członu (37). 

Napięcie wyjściowe dwupołówkowego prostownika 
trójfazowego występujące na nastawnym rezystorze 
(33) jest doprowadzane do wejścia zwarciowego po
miarowego członu (38) i przeciążeniowego pomiarowe
go członu (39). (i zastrzeżenie) 
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H02H F. 190637 22.06.1976 

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Jan 
Łyskanowski, Piotr Rzemieniewski). 

Urządzenie do samoczynnego ponownego załączania 
linii elektroenergetycznych, zwłaszcza linii średnich 

napięć 

Urządzenie według wynalazku składa się z układu 
logicznego (li) generującego impuls na załączenie, od
mierzającego czasy pierwszej i drugiej przerwy bez-
napięciowej oraz czasy blokad, a także sterującego 
licznikami cykli (WZ, WZW, WZWZ, WZWZW), ukła
du (IS) przyśpieszania działania zabezpieczenia, skra
cającego czas działania zabezpieczenia zawsze przed 
cyklem SPZ (samoczynnego ponownego załączenia), 
gdy urządzenie nie jest odstawione, a także po pierw
szym lub drugim nieudanym załączeniu zależnie od 
nastawienia przełączników oraz układu przekaźniko-
-wo-sygnalizacyjnego (16) zawierającego licznik cykli 
działania urządzenia oraz przekaźniki pośredniczące 
umożliwiające współpracę elementów elektronicznych 
z obwodami wysokiego napięcia. (4 zastrzeżenia) 

*102H P. 198317 Τ 26.G2.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechani
zacji, Elektrotechniki i Automatyki Górniczej, Kato
wice, Polska {Marek Hefczyc, Antoni Elokesz). 

Układ zabezpieczenia przed zwarciami 

Układ zabezpiecza przez zwarciami w obwodach 
silników elektrowozów sterowanych za pomocą prze
rywaczy tyrystorowych, które mogą powstać na sku
tek chwilowych zaników napięcia zasilania spowodo
wanych odskokami pantografu od sieci trakcyjnej. 

Układ składa się z filtra (4), tyrystorowego przery
wacza (7), silnika (8), czujnika (1) mierzącego wartość 
chwilową napięcia pomiędzy przewodem trakcyjnym 
(2), a szyną (3), elementu progowego (5) oraz ste
rownika (6), wyłączającego tyrystorowy przerywacz 
(7), który zasila silnik elektrowozu (8). (1 zastrzeżenie) 

H02K P. 190807 29.06.1976 
HOIR 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 177190 

Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Elektrycznych, Katowice, Polska (Jerzy Stachura, Piotr 
Roch). 

Komutator maszyny elektrycznej 

Komutator według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że przekrój poprzeczny wycinka w obrębie wy
pustów ma kształt figury powstałej z połączenia 
dwóch trapezów bokami krótszymi, spośród boków 
równoległych. Uzyskuje się przez to zmniejszenie ilo
ści odpadów podczas wykrawania wycinków komuta
tora z kształtownika o określonym przekroju. 

(1 zastrzeżenie) 

H02K P. 196212 Τ 23.02.1977 

Wyższa Szkoła Morska, Gdynia, Polska (Władysław 
Jędrzejewski, Edmund Markowski, Nina Makaruk). 

Dwuklatkowy silnik indukcyjny tarczowy 

Dwutwornikowy silnik indukcyjny tarczowy prze
znaczony jest do napędu urządzeń technicznych o 
dużej częstości włączeń lub o dużej częstości zmia
ny prędkości obrotowej, szczególnie do napędu szyb
kich wciągarek okrętowych o dużej liczbie cykli prze
ładunkowych. 

Silnik ma wirnik wykonany z materiału niemagne
tycznego w postaci tarczy (1), umocowanej na wale 
(2) w taki sposób, że ma możliwość wirowania w 
szczelinie powietrznej (δ) utworzonej między dwo
ma pierścieniami nieruchomymi, ferromagnetyczny
mi (3), w których od strony szczeliny (δ) znajdu
ją się żłobki z dwoma lub więcej uzwojeniami wie
lofazowymi, (l zastrzeżenie) 
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H02K P. 198213 Τ 23.02.1977 

Wyższa Szkoła Morska, Gdynia, Polska (Władysław 
Jędrzejewski, Edmund Markowski, Nina Makaruk). 

Dwutwornikowy silnik indukcyjny 
o zmniejszonym momencie bezwładności 

Dwutwornikowy silnik indukcyjny o zmniejszonym 
momencie bezwładności jest przeznaczony do napędu 
urządzeń technicznych o dużej częstości włączeń lub 
o dużej częstości zmiany prędkości obrotowej, szcze
gólnie do naipędu szybkich wciągarek okrętowych. 
Silnik jest zbudowany w taki sposób, że w szcze
linie ipowietrznej (δ) utworzonej między dwoma 
rdzeniami ferromagnetycznymi (4, 5) waruje uzwoje
nie wirnika wykonane w postaci cylindra (1) z ma
teriału niemagnetycznego przewodzącego prąd elek
tryczny. Wielofazowe uzwojenie wytwarza pole wi
rujące i jest podzielone na dwie części (10^ 11) umie
szczone w żłobkach. Uzwojenie (10) znajduje się w 
rdzeniu (4), a uzwojenie (U) w rdzeniu (5). 

(2 zastrzeżenia) 

ÎI02K P. 196214 Τ 23.02.1977 

Wyższa Szkoła Morska, Gdynia, Polska (Władysław 
Jędrzejewski, Edmund Markowski, Nina Makaruk). 

Jednotwornikowy silnik indukcyjny tarczowy 

Jednotwornikowy silnik indukcyjny tarczowy prze
znaczony jest do napędu urządzeń technicznych o du
żej częstości włączeń lub o dużej częstości zmiany 

prędkości obrotowej, szczególnie do napędu szybkich 
wciągarek okrętowych. Silnik charakteryzuje się tym, 
że jego wirnik jest wykonany z materiału niemagne
tycznego w postaci tarczy (1), umocowanej na wala 
w taki sposób, że ma możliwość wirowania w szcze
linie powietrznej (δ) utworzonej między nierucho
mymi pierścieniami ferromagnetycznymi (3, 4). Na 
nieruchomym pierścieniu ferromagnetycznym (3) od 
strony szczeliny powietrznej (δ) znajdują się żłobki 
z jednym lub więcej uzwojeniami wielofazowymi (5). 

(1 zastrzeżenie) 

H02P P. 190792 28.06.1976 

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Zyg
munt Giziński, Wojciech Kozik, Józef Maliszewski, 
Kazimierz Szczepiórkowski). 

Układ hamowania impulsowego 
szeregowych silników prądu stałego 

ze zwrotem energii do sieci trakcyjnej 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że tyrystor zwrotu energii (2), łączy dodatni bie
gun silnika (1) z dodatnim biegunem filtra wejścio
wego (3), natomiast tyrystor hamowania oporowego 
(4) poprzez opornik (5) łączy dodatni biegun silnika 
(1) z ujemnymi biegunami filtra wejściowego (3) 
i silnika (1). Do wspólnego punktu tyrystorów ha
mowania odzyskowego (2) i oporowego (4) przyłą
czony jest kondensator komutacyjny (8), połączony 
poprzez tyrystor komutacyjny (7) z ujemnym biegu
nem silnika (1). Układ znajduje zastosowanie w po
jazdach trakcji elektrycznej prądu stałego, zasila
nych z sieci trakcyjnej lub tak zwanej trzeciej szyny. 

(2 zastrzeżenia) 
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H02P P. 18G875 30.06.1976 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Włókienniczych, Łódź, Polska (Marian Rudy). 

Układ sterujący impulsowym sterownikiem 
tyrystorowym prądu stałego 

Układ sterujący impulsowym sterownikiem tyrysto
rowym prądu stałego posiada przekształtnik napię
cia (1) na szerokość impulsu, na wejście którego po
dawane jest napięcie sterujące U A i poprzez układ 
synchronizacyjny napięcie taktujące U B O składowej 
stałej za okres Uśr=0, napięciu międzyszczytowym 
UH ) = 20 V i współczynniku wypełnienia irn-

ł 
pulsem dodatnim - 0,1 -τ- 0,2. Z przekształtnika 

Τ 
napięcia <1) sygnał podawany jest na wejścia czło
nów formująco-wizmacniających (3, 4), a uzyskane na 
wyjściach tych członów sygnały napięciowe przeka
zywane są do impulsowego sterownika tyrystorowe
go (5) prądu stałego. Układ przeznaczony jest do 
regulacji prędkości obrotowej, łagodnego rozruchu i 
hamowania w układach napędowych prądu stałego. 

(1 zastrzeżenie) 

H62P P. 196162 Τ 22.02.1977 

Warszawskie Zakłady Maszyn Elektrycznych „WA-
MEL", Warszawa, Polska (Józef Kowalewski, Jerzy 
Koźmian). 

Układ regulacji napięcia prądnicy synchronicznej 
o kompaundacyjnym systemie stabilizacji napięcia 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
w jednej fazie obwodu napięciowego systemu kom-
paundacyjnego prądnicy jest umieszczony dławik (3) 
o płynnej regulacji indukcyjności. Dławikiem tym 
regulowana jest średnia wartość napięcia wzbudze
nia, a zatem prąd wzbudzenia i napięcie wyjściowe 
prądnicy. (1 zastrzeżenie) 

H03F P. 190935 02.07.1976 

Zakłady Systemów Minikomputerowych „MERA-
-ZSM", Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mi
nikomputerowych, Warszawa, Polska (Marek Lewan
dowski). 

Stopień końcowy wzmacniacza mocy 
do sterowania obciążeniem indukcyjnym 

Przedmiotem wynalazku jest przeciwsobny stopień 
końcowy wzmacniacza mocy ze sprężeniem zwrot
nym, wymuszającego określony przebieg prądowy w 
obciążeniu o charakterze indukcyjnym. Stopień koń
cowy według wynalazku ma włączone w obwody emi
terów i obwody baz tranzystorów mocy (1, 2) dol-
noprzepustowe ogniwa filtrujące (10, 11, 12, 13), któ
re odłączają tranzystory mocy (1, 2) od obciążenia 
(7) dla składowych sygnału o dużych częstotliwo
ściach. W obwodach emiterowych tranzystorów ma
łej mocy (3, 4) wysterowujących tranzystory (1, 2) 
umieszczone są rezystory (14, 15), przez które t ran
zystory małej mocy (3, 4) wymuszają prąd w obcią
żeniu (7) dla składowych wysokiej częstotliwości 
sygnału sterującego. (1 zastrzeżenie) 

H03G P. 198368 24.05.1977 

Pierwszeństwo: 24.05.1976 - ZSRR (nr 2364897) 

Vsesojuznyj Naučno-Issledovaterskij Institut Pri-
rodnych Gazov (VNIIGAZ), Vidnoe, ZSRR (Kuz'ma 
Afanes'evic Konev). 

Dyskryminator częstotliwości 

Dyskryminator częstotliwości zawiera układ (1) 
kształtowania impulsów prostokątnych oraz układ (2) 
porównywania czasu trwania każdego impulsu pro
stokątnego sygnału modulowanego częstotliwościowo 
z czasem trwania sygnału odniesienia. Wyjście ukła
du porównywania (2) poprzez dwa elementy logicz
ne I (13, 14) są połączone z odpowiednimi wejścia
mi przerzutnika statycznego (15). Układ (2) porówny
wania czasów trwania impulsów zawiera inwerter 
(5), generator (3) impulsów taktujących, trzeci ele
ment logiczny I (4), którego jedno z wejść jest po
łączone z wyjściem układu (1) kształtowania impul
sów prostokątnych, a drugie wejście - z wyjściem 
generatora (3) impulsów taktujących, układ (6) kształ
towania impulsów kasujących, którego wejście dołą
czone jest do wyjścia układu (1) kształtowania im
pulsów prostokątnych, do którego dołączone jest rów
nież wejście inwertera (5) oraz licznik (7). Wyjścia 
dwóch ostatnich przerzutników (11, 12) licznika (7) 
połączone są z wejściami elementów logicznych I 
(13, 14). Wyjście nieodwracające (18) ostatniego prze
rzutnika (12) i wyjście odwracające (17) przedostatnie
go przerzutnika (11) są dołączone do dwóch wejść 
pierwszego elementu logicznego I (13), wyjście od
wracające (19) ostatniego przerzutnika i wyjście nie
odwracające (16) przedostatniego przerzutnika są do
łączone do dwóch wejść drugiego elementu logiczne
go I (14). Trzecie wejścia tych elementów logicznych 
I (13, 14) są dołączone do wyjścia układu (6) kształ-
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towania impulsów kasujących. Drugie wejście liczni
ka (7) jest dołączone do wyjścia trzeciego elementu 
logicznego I (4). Wejście generatora (3) impulsów tak
tujących jest dołączone do wyjścia układu (1) kształ
towania impulsów prostokątnych. 

Dyskryminator częstotliwości jest przeznaczony do 
wykorzystania, jako detektor sygnału modulowanego 
częstotliwościowo w elektronicznych urządzeniach 
łączności oraz jako elementu progowego, stosowanego 
w układach regulacji automatycznej. 

(1 zastrzeżenie) 

H03H P. 190855 30.06.1976 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
Polska (Jerzy Zdrojewski). 

Piezoceramiczny filtr hybrydowy 
pośredniej częstotliwości, 

zwłaszcza do radioodbiorników stereofonicznych FM 

W skład filtru według wynalazku wchodzą mono
lityczne filtry piezoceramiczne, elementy bierne oraz 
obciążające te elementy rezystory. Monolityczne pie
zoceramiczne filtry (3, 7) są sprzężone wzajemnie po
przez układ typu Τ trzech rezystorów (4, 5, 6), na
tomiast sprzężenia wspomnianych monolitycznych pie-
zoceramicznych filtrów (3, 7) z rezonansowymi obwo
dami (2, 8) stanowiącymi odpowiednio obwód wej
ściowy i wyjściowy filtru hybrydowego są zrealizo
wane przy pomocy sprzężeń transformatorowych. 

(1 zastrzeżenie) 

H03J 
H04B 

P.197864 04.05.1977 

Pierwszeństwo: 07.05.1976 - Węgry (nr VI-1076/76) 

Videoton Rádió és Televíziógyár Székesérvár, 
Węgry (László Handházy, László Sazbó, István Szabó). 

Układ połączeń do przestrajania obwodów 
wielkiej częstotliwości odbiorników radiowych, 

zwłaszcza w wielozakresowych głowicach 
ultrakrótkofalowych 

Układ według wynalazku służy do przestrajania ob
wodów wielkiej częstotliwości odbiorników radiowych, 
zwłaszcza w wielozakresowych głowicach UKF. 

W układzie według wynalazku cewki indukcyjne 
(Li> L2, L3) poszczególnych obwodów strojonych po
łączone są bezpośrednio lub za pośrednictwem kon
densatorów sprzęgających (Ci, C2, C3) z diodami po
jemnościowymi, a każdy ze stałoprądowych obwodów 
diod pojemnościowych, przyporządkowanych poszcze
gólnym obwodom strojonym, połączony jest zia po
średnictwem oddzielnego potencjometru dostrojcze-
go (P2, P3» P4) z potencjometrem strojeniowym (Pj). 
Potencjometry dostrojcze (P2, P3, Pà połączone są 
równolegle i załączone między suwakiem potencjo
metru strojeniowego (Pi) i jednym z jego wypro
wadzeń. Natomiast suwak każdego z potencjometrów 
dostrójczych (P2, P3, P4) jest dołączony do odpo
wiedniej diody pojemnościowej. Do diody pojemno
ściowej obwodu strojonego', określającego częstotli
wość generatora (III) poprzez rezystor (R4) doprowa
dzane jest napięcie automatycznej regulacji częstotli
wości (AFC), a obwód stałoprądowy układu automa
tycznej regulacji częstotliwości (AFC) jest dołączony 
do drugiej elektrody diody pojemnościowej. 

(3 zastrzeżenia) 

H03K P. 19085S 30.06.1976 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 181291 

Kombinat Aparatury Badawczej i Dydaktycznej 
„KABID", Warszawa, Polska (Jerzy Bielecki). 

Urządzenie do wytwarzania stromych impulsów 
dużej mocy oraz dużej częstotliwości 

Urządzenie według wynalazku jest przeznaczone do 
celów pomiarowych. Urządzenie charakteryzuje się 
tym, że pomiędzy kolektorem tranzystora stopnia koń
cowego (T), a wyjściem urządzenia jest włączony tłu
mik mastawny o rezystancji wejściowej i wyjściowej 
równej rezystancji łączącej kolektor wspomnianego 
tranzystora stopnia końcowego (Τ) ζ punktem zero
wym, przy czym wejście i wyjście wspomnianego tłu
mika jest korzystnie wyposażone w niewielkie od
cinki linii transmisyjnej (5, 6). (1 zastrzeżenie) 
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H04B 
H04M 

P. 196329 Τ 28.02.1977 

Polskie Koleje Państwowe - Centralny Ośrodek 
Badań 1 Rozwoju Techniki Kolejnictwa, Warszawa, 
Polska (Janusz Tomczyński, Witold Węcławowicz, Ta
deusz Okoń, Janusz Dyduch, Feliks Puderecki). 

Układ obwodu torowego bez złączy izolowanych 
z fazoczułym przekaźnikiem prądu przemiennego 

Układ obwodu torowego bez złączy izolowanych z 
fazoczułym przekaźnikiem prądu przemiennego skła
da się z nadajnika (1), odbiornika (4) oraz fazoczu-
łego przekaźnika indukcyjnego (5). Nadajnik (1) wy
twarzający sygnał kluczowany częstotliwością sieci 
zasilającej (3) połączony jest przez obwód torowy (2) 
z odbiornikiem (4) odtwarzającym obwiednię częstotli
wości kluczującej, zaś wyjście odbiornika połączone 
jest z uzwojeniem torowym fazoczułego przekaźnika 
indukcyjnego (5), którego uzwojenie lokalne przyłą
czone jest do sieci zasilającej (3). 

Zaletą obwodu jest duża pewność działania oraz 
wykorzystanie typowego przekaźnika indukcyjnego, 
powszechnie stosowanego w obwodach opartych na 
odcinkach izolowanych. (1 zastrzeżenie) 

H04B 
H04M 

P. 196330 Τ 28.02.1977 

Polskie Koleje Państwowe - Centralny Ośrodek 
Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, Warszawa, 
Polska (Tadeusz Okoń, Janusz Tomczyński, Witold 
Węcławowiciz, Marek Pielech, Andrzej Białoń, Janusz 
Dyduch, Feliks Puderecki, Andrzej Kazimierczak) 

Układ obwodu torowego bez złączy izolowanych 

Układ obwodu torowego bez złączy izolowanych 
składa się z nadajnika zawierającego generator czę
stotliwości kluczującej (1), generator dwóch częstotli-

wości nośnych (2) i wzmacniacza mocy (3) oraz od
biornika składającego się z dwóch kanałów z pasmo
wymi filtrami przepustowymi (7A, 7B), detektora
mi obwiedni (8A, 8B), przekształtnikami sygnału (9A, 
9B), elementami wyjściowymi (10A, 10B), których 
elektrody wyjściowe przyłączone są do końcówek 
przeciwsobnego uzwojenia pierwotnego transformato
ra (11), którego uzwojenie wtórne poprzez prostow
nik (12) zasila przekaźnik torowy (13). 

Zaletą układu jest duża pewność działania oraz 
możliwość przesyłania informacji z obwodu torowe
go na pojazd. (1 zastrzeżenie) 

H04H P. 190856 30.06.1976 

Zakłady Radiowe „RADMOR", Gdynia, Polska (Hen
ryk Habich, Leszek Klej bor, Mieczysław Szczepa-
niec). 

Stacja radiokomunikacyjna 

Sposób według wynalazku posiada zespół połącze
niowy (5), którego wyjścia dołączone są do radio
telefonów simpleksowych (3, 4) zaopatrzonych na wyj
ściu w filtr rozgałęźny (2) współpracujący z anteną 
(1). Stacja pracuje w systemie simpleksowo-duplekso-
wym i może być używana w wykonaniu stacji ba
zowej lub przekaźnikowej. (2 zastrzeżenia) 

H04M P. 192S65 Τ 24.09.1976 

Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne „Telkom-Tel-
mor", Gdańsk, Polska (Jarosław Pietrzak). 

Sposób współpracy okrętowej automatycznej łącznicy 
telefonicznej z radiostacją okrętową 

oraz układ do stosowania tego sposobu 

Sposób według wynalazku umożliwiający realiza
cję rozmów systemem dupleks lub simpleks. Przełą
czenie radiostacji z nadawania na odbiór i odwrotnie 
podczas rozmowy simpleks wykonuje abonent przez 
wybranie tarczą numerową dowolnej cyfry lub przez 
chwilowe naciśnięcie przełącznika obwodów w apa
racie telefonicznym. 

Układ według wynalazku składa się z radiotelefo
nicznego zespołu połączeniowego (10), aparatu pośred
niczącego radiooperatora (14) oraz łącza (1) wielo-
przewodowego. Łącze (1) zawiera łącze telefoniczne 
(2) radiooperatora, dwutorową drogę transmisji ra
diotelefonicznej (3, 4) przewód (5) do programowa
nia transmisji dupleks, przewód (6) do programowa
nia transmisji simpleks oraz przewód (9) sterujący. 
Zespół połączeniowy (10) zawiera rozgałęźnik (A) oraz 
dołącznik (B) rozgałęźnika. (5 zastrzeżeń) 
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II04N P. 190929 t2.07.1978 

Łódzkie Zakłady Radiowe, Łódź, Polska (Jerzy Woj
tas). 

Sposób zapisu obrazu 

Sposób zapisu obrazu na nośniku zapisu polega na 
tym, iż w dysponowanym paśmie częstotliwości umie
szcza się jednocześnie dwa sygnały telewizji koloro
wej na przykład systemu kwadraturowego i SECAM 
przy czym sygnał chrominancji SECAM jest wmodu-
lowany częstotliwościowo na podnośnej około 1,5 MHz 
i zajmuje pasmo od 1 do 2 MHz, a sygnał chromi
nancji systemu kwadraturowego na częstotliwości 
podnośnej obniżonej do około 1,5 MHz zostaje dodany 
do sygnału luminancji „systemem ukrytym" i cały 
ten sygnał moduluje w częstotliwości falę nośną 5 
MHz, zaś pasmo zajmowane przez ten sygnał roz
ciąga się od 2 do 10 MHz. (1 zastrzeżenie) 

H05B P. 196251 Τ 23.02.1977 

Politechnika Śląska, Gliwice, Polska (Stanisław To-
chowicz, Władysław Polechoński, Zygmunt Cząstkie-
wicz). 

Sposób zasilania pieców 
do elektrożużlowego przetapiania metali 

Sposób zasilania pieców do elektrożużlowego prze
tapiania metali polega na tym, że piece zasila się prą
dem rewersy jnym. (1 zastrzeżenie) 

H05B P. 197863 04.05.1977 

Pierwszeństwo: 07.05.1976 - RFN <Nr P. 26 20 164.9) 

Jonit Anstalt Bernhard Berghaus, Vaduz, Lichten
stein, (Werner Oppel). 

Sposób nadzorowania 
i urządzenia do nadzorowania 

prądowych wyładowań jarzeniowych 
Sposób według wynalazku polega na tym, że po 

zakończeniu procesu nagrzewania, wyładowania pa
sożytnicze wytwarzające w stopniu modulatora impul
sów sygnały o określonym czasie trwania i okre
ślonej amplitudzie sumuje się, w uprzednio wyzna

czonym przedziale czasowym i w przypadku prze-
kroczenia określonej liczby pasożytniczych wyłado
wań przerywa się dopływ prądu zasilającego i/lub 
załącza się sygnalizację. 

Urządzenie według wynalazku zawiera człon RC 
(2, 3), połączony z jednym wejściem komparatora (4). 
Na drugie wejście komparatora (4) podawane jest 
napięcie odniesienia (Uvgl). 

Wynalazek znajduje zastosowanie przy azotowaniu, 
metalizowaniu, wyżarzaniu, hartowaniu itp. półfabry
katów. (6 zastrzeżeń) 

H05K P. 190921 02.07.1976 

Zakłady Wytwórcze Głośników „Tonsil", Września, 
Polska (Witold Synakiewicz, Piotr Kozłowski, Ryszard 
Kostrzewski, Roman Kaczmarek). 

Zespół mikrofon - wyłącznik sterujący 

Zespół mikrofon - wyłącznik sterujący charakte
ryzujący się tym, że w gnieździe obudowy (1) mikro
fonu, osadzony jest suwak (2) wyłącznika z pod
kładką uszczelniającą (3). Dolna część suwaka (2), 
ukształtowana jest w kołki zabierające, które są umie
szczone we wgłębieniu sprężyny kontaktowej (4). 
Sprężyna kontaktowa (4) przy ruchu suwaka (2), 
przesuwa się po płytce (5) z kontaktami, posiadają
cej prowadnice i występ ustalający ją względem obu
dowy (1) mikrofonu. (1 zastrzeżenie) 

H05K P. 197962 07.05.1977 

Pierwszeństwo: 10.05.1976 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 684,965) 

RCA Corporation, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Robert Andrew, Geshner, Joseph Mitchell). 

Sposób usuwania obszarów materiału z podłoża, 
zwłaszcza przy wytwarzaniu masek fotolitograficznych 

Sposób usuwania defektów (16) z podłoża (12) ele
mentu półprzewodnikowego polega na tym, że podło
że (12) z nałożonym nieprzeźroczystym materiałem 
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z grupy obejmującej chrom i tlenek chromowy po
krywa się kwasem, a następnie obszar z defektem 
(16) styka się z próbką metalową. Zetknięcie próbki 
i obszarów (16) powoduje rozpoczęcie trawienia tych 
obszarów przez kwas. Po usunięciu defektów kwas 
wypłukuje się. 

Sposób znajduje zastosowanie przy usuwaniu odizo
lowanych defektów utworzonych przez nadmiarowy 
chrom lub tlenek chromowy, a w przypadku nie-
odizolowanych defektów stosuje się dla ich oddzie
lenia laser. (7 zastrzeżeń) 

A21F P.190615 21.06.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Elektro
techniki i Automatyki Górniczej, Katowice, Polska i 
Kopalnia Węgla Kamiennego „Czerwone Zagłębie", 
Sosnowiec, Polska (Konrad Wiszniowski, Jerzy Strze
miński, Wiesław Potępski). 

Przerzutnica do podsadzki płynnej 

Przerzutnica do podsadzki płynnej w rurociągach 
podsadzkowych, ma obrotowy element (1) osadzony 
w osi dopływowego rurociągu (2), Skośne ścięcie (3) 
obrotowego elementu (1) ma kształt na przykład po
wierzchni wklęsłej, przy czym sztywno osadzony w 
tym elemencie drąg (4) pozwala na jego obórt. W row
kach (6) denka (5) są osadzone uszczelniające pierście
nie (7) o małym oporze tarcia. (2 zastrzeżenia) 



II. WZORY U Ż Y T K O W E 

DZIAŁA 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01D W. 57238 25.03.1977 

Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych, Katowice, 
Polska (Zygmunt Dziwoki). 

Lemiesz kopaczki 

Lemiesz przeznaczony jest do zabudowania go w 
dwurzędowej przenośnikowej kopaczce ziemniaków, 
w celu przystosowania tej kopaczki do wyonywania 
sadzonek drzew i krzewów. Kopaczka z lemieszem 
według wzoru stosowana jest w szkółkach leśnych 
i zadrzewieniowych. Lemiesz charakteryzuje się tym, 
że obydwa jego końce wygięte są jeden w prawo, 
a drugi w lewo, przez co przystosowany jest do obu
stronnego przymocowania go do bocznych ścian (2) 
kopaczki, za pomocą śrub (3) w miejsce dwóch le
mieszy o znanej konstrukcji. (1 zastrzeżenie) 

A47C 
ΕΘ4Η 

W. 57239 25.03.1977 

Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice, Pol
ska (Henryk Dreinert, Rudolf Liszka, Jerzy Bekiert, 
Zenon Banasiński, Krzysztof Bortel, Kazimierz Bier
nacki). 

Ławka stadionowa 

Ławka stadionowa wykonana jest z tworzy wa 
sztucznego i stanowi ją jednolita wytłoczka o prze
kroju w kształcie prostokąta, która posiada wewnątrz 
dwie duże pionowe komory (1 i 2), pomiędzy któ
rymi usytuowane są centralnie dwie poziome komo
ry (4 i 5) umieszczone jedna nad drugą, przy czym 
górna pozioma komora (4) posiada u góry otwór (6) 
a dolna pozioma komora (5) posiada dwa otwory (7). 

(1 zastrzeżenie) 

A47G W. 57148 07.03.1977 

Edward Pietruszyński, Warszawa, Polska (Ewdard 
Pietruszyiiski). 

Patera 

Patera według wzoru składa się z płaskiego lub 
zagłębionego talerza (1), posiadającego w środku 
otwór (6) otoczony wgłębieniem (7), podstawy (2) 
wyposażonej w otwór (11), tulei (3) wyposażonej w 
otwór (11), łącznika (4) wyposażonego w otwór (11) 
oraz ze śruby (5) wyposażonej z jednej s treny w 
ozdobny łeb (8) dopasowany do wgłębienia (7) tale
rza (1), a z drugiej strony w gwint (9) współpracu
jący z nakrętką (10). Śruba (5) przechodzi przez otwór 
(6) talerza (1) i otwory (11) wszystkich pozostałych 
części patery, łącząc je przy pomocy nakrętki (10) 
w jedną całość. (1 zastrzeżenie) 
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A47H W. 57259 29.03.1977 

Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne ,.BIMES", 
Gdańsk, Polska (Alojzy Gawroński). 

Zawieszenie do firan i zasłon 

Zawieszenie składa się z szyny (6) z żabkami (9) 
oraz rury z tworzywa sztucznego (1), na której osa
dzone są pierścienie (4). Każdy pierścień posiada za
czep z otworem, w który wkłada się szpilkę za
trzasku (5). Materiał zasłony jest przebity przez 
szpilkę zatrzasku (5) i dociśnięty do zaczepu pier
ścienia (4). (3 zastrzeżenia) 

A47J W. 57152 08.03.1977 

Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice, Pol
ska (Rudolf Liszka, Józef Kania, Jan Wieczorek, Ka
zimierz Germanek, Irena Farnik). 

Miska z tworzywa sztucznego 

Miska z tworzywa sztucznego zwłaszcza termopla
stycznego posiada obrzeże o przekroju zbliżonym do 
litery „C", jednostopniowo zbieżne ściany boczne i dno 
zaopatrzone w występy. 

Dno (1) w widoku z góry ma kształt spłaszczonej 
elipsy maksymalnie zbliżonej do prostokąta, a utwo
rzonej z krzywizn o trzech różnych promieniach, 
przy czym dla boków dłuższych jest jeden promień, 
boki krótsze (3) mają krzywiznę o drugim promie
niu, a naroża (4) łączące boki mają krzywiznę o trze
cim promieniu, zaś dno (1) z bokami i narożami po
łączone jest krzywiznami (6) będącymi w przekroju 
wycinkami kół. (1 zastrzeżenie) 

A62B W. 57213 24.03.1977 
F16B 

Proektno Tekhnologiehesky i Khudozhestvenno -
Konstruktorsky Institut, Tallin, ZSRR (Leonid Oska-
rovich Teder). 

Awaryjne urządzenie 
blokująco-nawija,jące pasa bezpieczeństwa 

dla środka transportu 

Awaryjne urządzenie blokująco-nawijające składa 
się z obudowy (1) i zamontowanego w niej wałka (3) 
z umocowaną na nim taśmą (5) pasa bezpieczeństwa, 
znajdującego się pod działaniem sprężyny spiralnej. 

Na wałku (3) znajduje się kółko zapadkowe (6) blo
kowane wahliwą zapadką (21), którą steruje wahadło 
(35) składające się z zawieszonego na kulistym prze
gubie sworznia (34) i masy bezwładnościowej (36). 
Przy wychyleniu wahadła (35), wywołanym nagłym 
przyspieszeniem lub przechyłem środka > transporto
wego, ruch masy bezwładnościowej (35) przekazuje 
się na element pośredniczący, składający się z po-
pychacza (24) w postaci dźwigni opartej jednym koń
cem na osi (23), umieszczonej między gniazdem (31) 
przegubu kulistego i masą bezwładnościową (35), 
współdziałającej za pomocą swego drugiego końca z 
zapadką mechanizmu zapadkowego i mającej kształt 
wygiętej płytki z otworem (26) w środkowej części 
dla przepuszczania sworznia (34) wahadła (35). 

(1 zastrzeżenie) 

A63B W. 57197 19.03.1977 

Akademia Medyczna w Poznaniu, Poznań, Polska 
(Janusz Górny). 

Łęki gimnastyczne 

Łęki (1) gimnastyczne według wzoru użytkowego 
mają końce łęków wsunięte w prowadnice (2) z za
ciskami (3). Prowadnice (2) osadzone są w łączni
kach (4) z zaciskami (3), które mocują łęki (1) na 
podstawie przyrządów do ćwiczeń gimnastycznych 
i gier ruchowych. (1 zastrzeżenie) 
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A63B W. 57198 19.03.1977 

Akademia Medyczna w Poznaniu, Poznań, Polska 
(Janusz Górny). 

Podstawa przyrządów do ćwiczeń gimnastycznych 

Podstawa według wzoru użytkowego ma kształt 
prostokątnej ramy i składa się z czterech odcinków 
rur (1) mocowanych w narożnikach ramy łączni
kami (2) z zaciskami (4) unieruchamiającymi rury 
(1). 

U dołu łączniki (2) mają podstawki (3), na których 
spoczywa podstawa. (1 zastrzeżenie) 

A63B W. 57199 19.03.1977 

Akademia Medyczna w Poznaniu, Poznań, Polska 
(Janusz Górny). 

Drążek gimnastyczny 

Drążek gimnastyczny według wzoru użytkowego ma 
drążek (1) wsparty, poprzez łącznik (2) z zaciskami 
(3) na dwóch pionowych nogach z rur (4) z zaciskami 
(3). U dołu nogi zakończone są łącznikami (5) z za
ciskami (3) mocującymi poręcze do podstawy przy
rządów do ćwiczeń gimnastycznych i gier rucho
mych. (1 zastrzeżenie) 

A63B 
A63F 

W. 57200 19.03.1977 

Akademia Medyczna w Poznaniu, Poznań, Polska 
(Janusz Górny). 

Przyrząd do gry z piłką na uwięzi 

Przyrząd według wzoru użytkowego charakteryzuje 
się tym, że znana spirala (1) z linką (2) i piłką (3) 
zamocowana jest na składanym stojaku z rur (4) 
i zacisków (5). U dołu stojak zamocowany jest przy 
pomocy łącznika (6) z zaciskami (5) na rurze pod
stawy przyrządów do ćwiczeń gimnastycznych i gier 
ruchowych. (1 zastrzeżenie) 

A63B W. 57201 19.03.1977 

Akademia Medyczna w Poznaniu, Poznań, Polska 
(Janusz Górny). 

s Drabinka gimnastyczna 

Drabinka gimnastyczna ma szczeble (1) zakończo
ne tulejkami (2) nasadzanymi na pręty łączące (3). 
Pręty te mają na górnym końcu część gwintowaną, 
na którą nakręcane są nakrętki (4) zaciskające tulej
ki (2) szczebli (1). Na dolnym końcu pręty wchodzą 
w łączniki (5) z zaciskami (6), które mocują drabinkę 
na rurach podstawy przyrządów do ćwiczeń gimna
stycznych i gier ruchowych. (1 zastrzeżenie) 

A63B W. 57202 19.03.1977 

Akademia Medyczna w Poznaniu, Poznań, Polska 
(Janusz Górny). 

Poręcze gimnastyczne 

Poręcze gimnastyczne według wzoru użytkowego 
mają poręcze (1) wsparte na nogach składanych 
z rur (2) ustalonych zaciskami (3). U dołu nogi za-
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kończone są łącznikami (4) z zaciskami (3) mocują
cymi poręcze gimnastyczne do podstawy przyrządów 
do ćwiczeń gimnastycznych i gier ruchowych. 

(1 zastrzeżenie) 

A63H W. 57247 29.03.1977 

Mariusz Paradowski, Warszawa, Polska (Mariusz 
Paradowski). "" 

Zabawka w postaci układanki 

Zabawka, przeznaczona w szczególności dla ma
łych, trzy- czteroletnich dzieci, według wzoru użytko
wego ma postać układanki, którą stanowią płytka (1) 
zaopatrzona w otwory (2) wyposażone w występy (3), 
a składową część zabawki stanowią różnokolorowe 
figurki w postaci cienkościennych skorupek o pochy
lonych ściankach bocznych. (3 zastrzeżenia) 

DZIAŁ Β 
RÖZNR PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B21D W. 57136 04.03.1977 

Zakłady Mechaniczne Przemysłu Stolarki Budowla
nej, Baboszewo, Polska (Edward Wamka, Zdzisław 
Jarecki, Kazimierz Hondra, Andrzej Kowalski). 

Urządzenie do dziurkowania taśmy 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do 
dziurkowania taśmy elastycznej składające się z wy-
krojnika (4) sprzężonego z podajnikiem (11), przy po
mocy układu korbowodowego i przekładni zębatej 
(10). Podajnik (11) połączony jest z hamulcem (12) 
zapobiegającym nie kontrolowanemu przesuwowi taś
my. Szpula zwijająca taśmę obrobioną, osadzona jest 
na sprzęgle cierno-poślizgowym. (1 zastrzeżenie) 

B23B W. 57262 30.03.1977 

Biłgorajskie Zakłady Napraw Samochodów, Biłgo
raj, Polska (Tadeusz Szymański). 

Urządzenie do toczenia płaszczyzn czołowych 
zwłaszcza do toczenia denka tłoka silnika spalinowego 

Do toczenia płaszczyzn tzw. planowania zastosowa
no przenośne urządzenie umożliwiające obróbkę den
ka tłoka silnika samochodowego, znajdującego się 
bezpośrednio w cylindrze silnika. Urządzenie to zbu
dowane jest z silnika elektrycznego (1), korpusu (6), 
obudowy (7). Urządzenie posiada na wale napędo
wym (4), połączonym z wałem roboczym (2) silnika 
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(1) przy pomocy sprzęgła (3), tokarską głowicę nożo
wą (5). Posuw głowicy nożowej (5) po obrabianej 
powierzchni odbywa się przy pomocy ślimaka (11), 
ślimacznicy (12) i pokrętła (13). 

Urządzenie może być stosowane w zakładach pro
dukcyjnych i naprawczych. (3 zastrzeżenia) 

B23G W. 57149 08.03.1977 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Związku 
Spółdzielni Inwalidów,. Warszawa, Polska (Tadeusz 
Cymerman). 

Przyrząd do gwintowania na tokarce 

Przyrząd do gwintowania na tokarce przy użyciu 
narzynek lub gwintowników składa się z części chwy
towej (1) oraz oprawki (2) narzędzia gwintującego, 
wyposażonej we wkręty (3) mocujące narzędzie. Część 
chwytowa (1) ma jeden koniec w kształcie stożka 
Morse'a (4), a drugi jest cylindryczny (5) i w nim 
osadzona jest oprawka (2) narzędzia. Przyrząd ma 
wykonany poosiowo przelotowy otwór (7) o najmniej
szej średnicy większej niż średnica największego na
cinanego gwintu. Oprawka (2) jest wsuwana do otwo
ru (7) w cylindrycznym końcu części chwytowej (1) 
wyposażonym w kołek (6) zabezpieczający oprawkę 
przed obrotem. Przyrząd szczególnie jest przydatny 
w produkcji narzędziowej i prototypowej. 

(1 zastrzeżenie) 

B23G W. 57151 08.03.1977 

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska (Mi
chał Kucharz). 

Oprawka do narzynek 

Oprawka do narzynek zawiera obudowę garnko-
wo-walcową (1) o średnicy wewnętrznej równej śred
nicy zewnętrznej narzynki. Obudowa (1) wraz ze 
współśrodkowo połączoną z nią tuleją (3) jest litą 
całością i stanowi korpus wewnętrzny (1-3) oprawki, 
osadzony w odpowiadającym mu korpusie zewnę
trznym (4), który z jednego końca ma kołnierz (5), 

a z drugiego końca rękojeści (6). W czołowej po
wierzchni kołnierza (5) jest wykonane gniazdo płytki 
prowadniczej (8) z otworem prowadniczym (10) mier
nika długości naciętych zwojów (12). Oprawka jest 
wyposażona w komplet korpusów wewnętrznych 
(1-3) i płytek prowadniczych (8), umożliwiających 
stosowanie wszystkich znormalizowanych narzynek. 

(1 zastrzeżenie) 

B23G W. 57184 16.03.1977 

Przedsiębiorstwo Ciężkiego Sprzętu Budowlanego 
Budownictwa Węglowego, Tychy, Polska (Tadeusz 
Brylski, Zdzisław Gubernat). 

Nastawny uchwyt dla gwintowników maszynowych 

Uchwyt według wzoru użytkowego służy do moco
wania gwintowników w maszynach np. w tokarce, 
zwłaszcza przy nacinaniu gwintu na elementach o 
znacznej średnicy. Zapewnia on równoległość prowa
dzenia gwintownika, przy jednoczesnym zapewnieniu 

bezpieczeństwa pracy. Uchwyt ma głowicę (3) utrzy
mującą śrubowy element (5), wzdłuż którego osi po
dłużnej rozmieszczone są otwory (b) o różnej wiel
kości. (1 zastrzeżenie) 
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B23Q W. 57256 29.03.1977 

Fabryka Obrabiarek Specjalizowanych „Ponar-Tar-
nów", Tarnów, Polska (Tadeusz Antosz). 

Stół współrzędnościowy o podwyższonej dokładności 
do obrabiarek 

Stół ten nadaje się szczególnie do drążarek elek
troerozyjnych. 

Stół charakteryzuje się tym, że poprzeczne sanie 
(2) i wzdłużne sanie (3) osadzone są poprzez łożysko
we rolkowe zestawy (5) i (6) na korpusie (1) obra
biarki, przy czym mechanizmy blokujące przesuwy 
poprzecznych sań (2) i wzdłużnych sań (3) połączone 
są bezpośrednio z toczną przekładnią (7) poprzecznych 
sań (2) i toczną przekładnią (8) wzdłużnych sań (3). 

(1 zastrzeżenie) 

B--B 

B25B W. 57210 22.03.1977 

Fabryka Automatów Tokarskich „Ponar-Wrocław", 
Wrocław, Polska (Janusz Zajączkowski). 

Szczęki imadła do mocowania przedmiotów 
z otworem wielokątnym 

Przedmiotu wzoru użytkowego jest szczęka imadła 
do mocowania przedmiotów z otworem wielokątnym 
takich jak śruby lub sworznie. 

Szczęka ta charakteryzuje się tym, że ma płytę 
(1) z wielokątnym otworem, w którym osadzony jest 
wielokątny trzpień (2) prostopadły do płaszczyzny 

płyty (1). W płycie (1) wykonane są dwa cylindrycz
ne otwory (3) o dwustopniowej średnicy rozmiesz
czone symetrycznie względem osi poprzecznej prze
chodzącej przez wielokątny trzpień (2). Na trzpień 
(2) nakłada się obrabiany detal. (2 zastrzeżenia) 

B26B W. 56841 31.12.1976 

Zakłady Przemysłowe „Komuna Paryska", Radom
sko, Polska (Janusz Korn, Stefan Bakalarz, Andrzej 
Sankowski, Stanisław Olszewski, Wiesław Ciupiński, 
Henryk Drążkiewicz, Paweł Kleszczewski, Danuta 
Górnicz). 

Nóż do rozcinania materiału w formie rękawa 

Nóż do rozcinania materiału w formie rękawa 
według wzoru ma zastosowanie szczególnie do rozci
nania wzdłuż jednej krawędzi folii termokurczliwej 
do pakowania wyrobów i charakteryzuje się tym, że 
ma obsadę (1) w kształcie litery „T" wyposażoną 
w dwa wygięte pałąki (2) połączone z sobą sworz
niem (3). Na prostych odcinkach od strony zewnętrznej 
do pałąków (2) są przytwierdzone dwa klinowe ostrza 
(4), a wewnątrz pomiędzy pałąkami (2) jest zamoco
wana w uchwytach (6) rozprężna sprężyna (7), po
nadto od strony czołowej na zewnętrznym łuku pałą
ków (2) jest umieszczony rozdzielacz (5). 

(1 zastrzeżenie) 

B26D W. 57159 10.03.1977 

Zakłady Elektrod Węglowych 1-Maja, Racibórz, 
Polska (Ditmar Pawełek, Konrad Franka, Ernest 
Mordeja). 

Obcinarka zwłaszcza do elektrod bateryjnych 

Obcinarka zwłaszcza do elektrod bateryjnych ma 
tarczę obrotową (1) z nożem obrotowym ucinającym 
(3) osadzoną na wrzecionie (2), krzywkę (4) zamoco
waną na wrzecionie (2) za pomocą „mysiego" sprzęgła 
(5), sprzęgło elektromagnetyczne hamujące (6), sprzęg
ło elektromagnetyczne robocze (7), fotoopór i żarówkę 
oświetlającą. (1 zastrzeżenie) 
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B28B W. 57255 29.03.1977 

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólne
go „Miastoprojekt-Koszalin", Koszalin, Polska (Wal
demar Broncel). 

Forma bateryjna do wytwarzania wielkowymiarowych 
żelbetowych i betonowych elementów ścian 

Forma ma w górnej części kaset formujących (5) 
zamocowane uchwyty (10), do których sprężyście do
łączone są za pomocą automatyzatorów (2) koła jezd
ne (1). Ściągacze Ul) wyposażone w układy sprężyn 
(3) łączą elastycznie kasety formujące (5) ze ścianami 
oporowymi (9). (1 zastrzeżenie) 

B41B W. 57208 21.03.1977 

Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych 
„Faser", Tarnowskie Góry, Polska (Ryszard Cichy, 
Franciszek Lis, Zygmunt Spyra, Herbert Winszczyk). 

Sitodrukarka do nakładania napisów 
na powierzchniach wypukłych 

zwłaszcza pochłaniaczy dwutlenku węgla 

Sitodrukarka według wzoru użytkowego składa się 
z napędu, nośnego członu znakowanych przedmiotów, 
mechanizmu uchwytu rakli i przesuwu ramki sito
drukowej i charakteryzuje się tym, że nośny człon 
znakowanych przedmiotów stanowi transporter łań
cuchowy (4) z kostką mocującą (7) i łożem (8) przecho
dzący pomiędzy kołem nośnym (5) i rolkami docisko
wymi (6), a mechanizm uchwytu rakli i przesuwu 
ramki sitodrukowej ma mimośród (9), wodzik (10) 
połączony obrotowo z uchwytem ramki sitodrukowej 
(11), rakiel (12) i ramkę sitodrukową (13). 

Sitodrukarka ma zastosowanie przy ciągłym nakła
daniu napisów na powierzchniach wypukłych przed
miotów wytwarzanych w dużych ilościach zwłaszcza 
pochłaniaczy dwutlenku węgla. (3 zastrzeżenia) 

B60K W. 57154 08.03.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Mało
litrażowych „BOSMAL", Bielsko-Biała, Polska (Woj
ciech Okulicz, Leopold Kuhn). 

Układ podstawowych elementów zespołu napędowego 
w samochodzie osobowym 

Układ podstawowych elementów zespołu napędo
wego charakteryzuje się tym, że w samochodzie oso
bowym na bazie samochodu „Fiat 126" silnik (1) 
wraz ze sprzęgłem (2) znajduje się w przodzie samo
chodu i połączony jest sztywno wspornikiem ruro
wym (3), osłaniającym przeniesienie napędu, przez 
wałek sprzęgłowy wsparty na łożyskach podatnych 
(5) ze skrzynią biegów (6), która wraz z przekładnią 
główną nie zmieniła swego położenia w tyle pojazdu. 

(1 zastrzeżenie) 

B60K W. 57189 17.03.1977 

Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych, Wrocław, 
Polska (Józef Łukaszów, Wiktor Sobola, Marian Tka
czyk, Józef Czarnecki). 

Urządzenie do przenoszenia napędu z głównej skrzyni 
przeładunkowej biegów samochodu Star 244 

na wciągarkę dwubębnową 
umieszczoną na ramie samochodu Star 244 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do 
przenoszenia napędu z głównej skrzyni przekładnio
wej biegów samochodu Star 244 na umieszczoną na 
ramie samochodu Star 244 wciągarkę dwubębnową, 
służącą do załadunku drewna dłużycowego na samo
chód. 

Urządzenie według wzoru użytkowego charaktery
zuje się tym, że w obudowie (1), zamocowanej za 
pomocą śrub (2) do tylnej ściany korpusu głównej 
skrzyni przekładniowej biegów (3), znajduje się osa
dzone na wielowypuście wału głównego (4) skrzyni 
przekładniowej biegów koło zębate napędzające (5), 
które jest zazębione z kołem zębatym nawrotnym (6), 
osadzonym przesuwnie na wałku (7) ułożyskowanym 
w łożyskach tocznych (8) obudowy (1) urządzenia, 
przy czym koło zębate nawrotne (6) jest zazębione 
z kołem zębatym odbiorczym (9), osadzonym na wał
ku (10) ułożyskowanym w łożyskach tocznych (8) 
obudowy (1) urządzenia. Na wałku (10) jest umoco
wane koło rowkowe do pasów klinowych (11) wcią
garki dwubębnowej. Urządzenie wyposażone jest w 
wodzik (13) do włączania i wyłączania koła zębatego 
nawrotnego (6). (3 zastrzeżenia) 



Nr 1(107) 1978 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 73 

A-A 

B60K W. 57265 30.03.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Mało
litrażowych „BOSMAL", Bielsko-Biała, Polska (Kazi
mierz Pysz). 

Mechanizm zewnętrzny zmiany biegów 

Mechanizm zewnętrzny zmiany biegów ma drążek 
(1) połączony z jednej strony z dźwignią zmiany 
biegów (2), a z drugiej strony przegubem kulistym 
(4) z łącznikiem (5) przymocowanym wahliwie do 
konstrukcji samochodu oraz posiada ramię (6) łączące 
się przegubem kulistym (7) z ramieniem (8) przy
twierdzonym do wałka głównego zmiany biegów (9). 

(1 zastrzeżenie) 

B61D W. 57167 12.03.1977 

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Wrocław", 
Wrocław, Polska (Witold Chorzepa, Janusz Kara). 

Urządzenie do otwierania i zamykania 
odchyinych klap wagonów samowyładowczych 

Urządzenie według wzoru użytkowego składa się 
z wału (1) centralnego, na którym osadzone są sztyw
no, dźwignia (2) i krzywki (3) sterujące, natomiast 
nad wałem (1) centralnym umieszczona jest oś (4), 
na której zawieszone są luźno rygle (5) oporowe, pod
trzymujące klapy (6) boczne w wsporniki (7) o kształcie 
klina. Każdy ruch dźwignią (2) w prawo lub w lewo 
zmienia położenie krzywki (3) sterującej, która zwal
nia rygiel (5) operowy i powoduje otwarcie klapy (6) 
bocznej wagonu. Sworzeń (8) zabezpiecza dźwignię 
(2) w położeniu pionowym, gwarantującym pewność 
zamknięcia klap bocznych wagonu. (1 zastrzeżenie) 

B62D W. 57195 19.03.1977 

Krajowy Związek Spółdzielni Transportowo-Moto-
ryzacyjnych, Zakład Konstrukcyjno-Technologiczny 
„Planprojekt", Gdańsk, Polska (Henryk Tessar). 

Nadwozie samochodu towarowego 

Nadwozie według wzoru użytkowego ma podłogę 
na trzech poziomach i podzielone jest ścianami po
przecznymi (4), które połączone są między sobą oraz 
ze ścianą przednią (2) i ścianą tylną łącznikami (19), 
na których osadzone są obrotowo bębny (11) z zasło
nami (12), przewiniętymi przez poprzeczki (13). Nad
wozie przeznaczone jest do przewozu na bliższe od
ległości pojemników z towarem wymagającym osłony 
przed wpływami atmosferycznymi. (3 zastrzeżenia) 

B62K W. 57267 31.03.1977 

Zakłady Rowerowe „PREDOM-ROMET", Bydgoszcz, 
Polska (Edgar Duszyński). 

Rama rowerowa uniwersalna 

Rama rowerowa jest złożona z rury przedniej (1), 
w której umieszczone są łożyska kierownicy i z rury 
podsiodłowej (2), z którą związana jest tylna budowa 
ramy. Rama ma jedną rurę górną (6) grubszą połą
czoną jednym końcem z rurą przednią (1) w pobliżu 
środka jej długości, a drugim końcem z rurą pod-
siodłową (2) również w pobliżu środka jej długości 
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oraz dwie rurki dolne (7) cieńsze, połączone z rurą 
przednią (1), w pobliżu jej dolnego końca i z łączni
kiem głównym (3) symetrycznie po obu stronach rury 
podsiodłowej (2). Końce rurek dolnych (7) są otwarte, 
dzięki czemu można wewnątrz nich umieścić cięgła 
giętkie sterujące i przewód lampy. (1 zastrzeżenie) 

B63B W. 57263 30.03.1977 

Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądo
wej, Wrocław, Polska (Krystyna Dzikiewicz). 

Barierka składana 
zwłaszcza dla jednostek pływających 

Barierka ma stojaki (1) z zakończeniami (2) połą
czonymi za pomocą sworzni (3) z podstawami (4) 
obrotowo i mimośrodowo względem osi wzdłużnych 
stojaków, dzięki czemu, po zwolnieniu liny naciągo
wej barierka samorzutnie składa się na pokład. 

(1 zastrzeżenie) 

B64D W. 57261 29.03.1977 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec", 
Mielec, Polska (Andrzej Twarowski). 

Pulpit dźwigni gazu z zabezpieczeniem 

Pulpit dźwigni gazu z zabezpieczeniem przed nie
kontrolowanym uruchomieniem silnika samolotu po
siada wspornik (2) z tulejką (3) z rowkiem (10), w 
które wsuwany jest zamek wkładkowy (7) blokujący 
dźwignię gazu (4) w położeniu „stop". (1 zastrzeżenie) 

B65G W. 57215 23.03.1977 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„BIPROMET", Katowice, Polska (Antoni Wyrwała). 

Zwrotnica trzykanałowa jednopłaszczyznowa 

Zwrotnica ma zastosowanie w instalacjach trans
portu pneumatycznego i służy do zdalnego dokony
wania zmiany kierunku podawania materiału. Za
sadniczą częścią zwrotnicy jest umieszczona w stałej 
obudowie (1) obrotowa część (7) z łukowym łączni
kiem (8) i czopem (9), a zmiana kierunku podawania 
materiału dokonywana jest przez przestawienie części 
obrotowej (7) za pomocą siłownika (19). (1 zastrzeżenie) 

B65G W. 57237 25.03.1977 

Centralny Ośrodek Gospodarki Magazynowej, Poz
nań, Polska (Krzysztof Puciatycki, Marian Kaspro
wicz). 

Urządzenie do transportu bębnów 

Urządzenie według wzoru użytkowego ma ramę (1) 
osadzoną na kołach (2, 3) jezdnych. Na ramie (1) 
znajduje się podpora (7) przesuwna, która jest połą
czona wychylnie z ramą (1) za pośrednictwem ra
mion (12). Podpora (7) i ramiona (12) w skrajnym 
położeniu tworzą pochylnię między ramą (1) a pod
łożem. Urządzenie ma również kieszenie (9) i uchwy
ty (10) transportowe. 

Urządzenie służy do transportu wewnętrznego bęb
nów jako środek jezdny i do transportu dalekiego 
bębnów w charakterze palety transportowej. 

(3 zastrzeżenia) 
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B65H W. 57241 26.03.1977 

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej, Świdnica, 
Polska (Paweł Jędrzejuk, Janusz Szpitalak). 

Automatyczny odwijak z elektrowciągiem 

Automatyczny odwijak z elektrowciągiem ma za
mocowany na korpusie (1) odwijak (2) i obrotowe 
ramię (3) zaopatrzone w wciągnik elektryczny (4). 
Odwijak ma zespół napędowy (5) napędzający bęben 
odwijaka (6), oraz szczęki bębna odwijaka (7). Odwi
jak ma układ zabezpieczający (8) przed przeciążeniem 
go, oraz przeciążeniem urządzeń współpracujących z 
odwijakiem. (1 zastrzeżenie) 

B66C W. 57129 01.03.1977 

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych 
„Hutmaszprojekt", Katowice, Polska (Zdzisław Noga). 

Uchwyt nastawny do transportu kręgów 

Uchwyt nastawny do transportu kręgów, mający 
zastosowanie w szczególności w walcowniach blach, 
posiada dwa przesuwne elementy chwytne (1) na rol
kach (2) w prowadnicy (3), stanowiącej część tra
wersy (4). Elementy chwytne przegubowo przymoco
wane do łączników przegubowych (7), przesuwane są 
przez motoreduktor (5) wraz z przekładnią łańcu
chową (6). (1 zastrzeżenie) 

B66C W. 57135 02.03.1977 

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych 
„Hutmaszprojekt", Katowice, Polska (Zdzisław Noga). 

Uchwyt nastawny do transportu pakietów 
i kęsisk płaskich 

Uchwyt nastawny do transportu pakietów i kęsisk 
płaskich mający zastosowanie w szczególności w wal
cowniach blach posiada dwa bliźniacze uchwyty (1) 
z przesuwnymi elementami chwytnymi (4), połączone 
ze sobą belkami (2). Każdy z uchwytów bliźniaczych 
ma dwa elementy chwytne (4), zawieszone na rol
kach (5) w prowadnicy (8), poruszane wspólnym na
pędem (3) poprzez motoreduktor (7). (1 zastrzeżenie) 
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DZIAŁ C 
CHEMIA; METALURGIA 

C06D W. 57207 21.03.1977 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Gamrat-Erg", Jasło, 
Polska (Edmund Półchłopek, Jerzy Mazur, Stanisław 
Roczniak, Adam Stefański). 

Peiarda morska 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest petarda mor
ska akustyczno-błyskowa stosowana w ratownictwie 
morskim. Petarda według wzoru użytkowego charak
teryzuje się tym, że ma zapalnik tarciowy (6) zapa
lający materiał pirotechniczny oraz polistyrenową cy
lindryczną wypraskę z gwintem (8) do zamocowania 
zapalnika. (1 zastrzeżenie) 

C10H W. 57214 23.03.1977 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia W. 55785 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Bipromet", Gliwice, Polska (Hieronim Konieczniak, 
Brunon Krawczyk). 

Generator gazu redukcyjnego 

Generator gazu redukcyjnego, składającego się 
głównie z tlenku węgla i ewentualnie azotu, przezna
czony do eksploatacji w skali ćwierćtechnicznej, funk
cjonujący na zasadzie tłoczenia w systemie dolno-
ciągowym lub górnociągowym mający popielnik od
dzielony wewnątrz kolumny od trasy przepływu gazu 
cylindryczną ścianką podtrzymującą ruszt stożkowo-
członowy, a od zewnątrz ograniczony cylindrycznym 
płaszczem kolumny, charakteryzuje się tym, że dolna 
część popielnika zwęża się w kierunku ku dołowi 
i przechodzi w rurowy przewód (6), zamknięty na 
końcu szczelnym i łatwo otwieralnym zaworem. 

(1 zastrzeżenie) 

C22B W. 57163 10.03.1977 

Zakłady Cynkowe „Silesia", Katowice, Polska (Zbig
niew Ochmański). 

Urządzenie do rafinacji cynku 

Urządzenie do rafinacji cynku w karborundowych 
kolumnach rektyfikacyjnych posiada kotlinę (2) ko
lumny rektyfikacyjnej odgraniczoną od odparnika (3) 
półką (1) z usytuowanym na dnie otworem (4). Po
wierzchnia otworu (4) w stosunku do całkowitej po
wierzchni użytkowej półki (1) wynosi 0,0018 lub nieco 

poniżej tej granicy, a kształt i wielkość otworu (4> 
regulowane są przy pomocy luźno ułożonych na dnie 
półki (1) płytek (5) posiadających na stykających się 
krawędziach wymodelowany kształt otworu. 

(1 zastrzeżenie) 
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DZIAŁ Ε 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E04C W. 57211 

Biuro Projektów Budownictwa 
Gdańsk, Polska (Jerzy Sarosiek). 

22.03.1977 

Komunalnego, 

Forma do produkcji prefabrykowanych belek 
korytkowych 

Forma według wzoru użytkowego ma koryto (1) 
i rdzeń (7). Koryto (1) wewnętrzne ma ścianki boczne 
nachylone do osi pionowej w stosunku 1:10, a półki 
(12) górne odchylone na zewnątrz. Rdzeń (7) o kon
strukcji skrzynkowej ma kształt klina o nachyleniu 
ścian bocznych odpowiednim do nachylenia ścian ko
ryta (1) i zakończeniu w kształcie ostrosłupa. 

Koryto (1) wewnętrzne umieszczone jest w korycie 
(2) zewnętrznym, przy czym koryta (1, 2) połączone 
są za pomocą żeber poprzecznych usztywniających, 
tworząc komory ogrzewcze oraz tworząc konstrukcję 
samonośną do produkcji belek strunobetonowych. 

(3 zastrzeżenia) 

E95B W. 57266 31.03.1977 

„Famor" Bydgoskie Zakłady Sprzętu Okrętowego, 
Bydgoszcz, "Polska (Kazimierz Michalak). 

Zamek do drzwi 

Zamek do drzwi, zwłaszcza metalowych obudów 
urządzeń elektronicznych i rozdzielczych, według wzo
ru użytkowego ma korpus (1) w postaci drążonego 
walca z dwoma podłużnymi otworami (4), usytuowa
nymi obwodowo na powierzchni walcowej. Przez 
otwory (4) jest przetknięty ustalający kołek Osi (2), 
która jest zaopatrzona w dociskową sprężynę (6). 

(1 zastrzeżenie) 

E21D W. 57253 29.03.1977 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Anna", Pszów, Polska 
(Andrzej Zyzak, Jan Gołąb). 

Kotew górnicza 

Kotew górnicza według wzoru ma pręt (1) wyko
nany z włókna szklanego. Na końcu pręta (1) w po
ziomym otworze osadzony jest metalowy drut (2) 
z końcami odgiętymi i przylegającymi do powierzchni 
pręta (1) w formie conajmniej jednego zwoju spirali 
lewoskrętnej. Spirala z drutu (2) służy do wymie
szania spoiwa i szczelnego zapełnienia dna otworu. 

(1 zastrzeżenie) 

E21F W. 57216 23.03.1977 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Anna", Wodzisław 
SI. - Pszów, Polska (Ludwik Patas, Wiktor Siodmok, 
Józef Grycman). 

Wyrzutnik łańcucha przenośnika zgrzebłowego 

Wyrzutnik według wzoru ma dwudzielne prowad
nice (3) w formie płaskich widełek dopasowanych 
rozwartością do koła łańcuchowego. Trzonek pro
wadnicy (3) poszerzony i zaopatrzony z przodu w za
czep jest osadzony na środniku teowej wsporczej 
płyty (1) pomiędzy wzmacniającymi ją żebrami (2). 

(1 zastrzeżenie) 
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D Z I A Ł F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE I UZBROJENIE 

FI2M W. 57140 04.03.1977 

Jerzy Juszczyk, Kraków, Polska (Jerzy Juszczyk). 

Wlot powietrza 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest wlot powie
trza, zwłaszcza do łapania powietrza w samochodach 
osobowych. Wlot powietrza charakteryzuje się tym, 
że korpus (1) zaopatrzony w wyprofilowane łuki (2) 
na listwę (3) połączoną z korpusem (1) żebrami (4). 
Przednie krawędzie (11) żeber (4) są nachylane do 
listwy (3) pod kątem ostrym, a górna płaszczyzna (9) 
jest chropowata. (1 zastrzeżenie) 

F16C W. 57206 21.03.1977 

Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej „Mera-
Pafal", Świdnica, Polska (Adam Podgórski). 

Zespół łożyska poprzecznego, 
zwłaszcza do liczników energii elektrycznej 

Zespół łożyska do liczników energii elektrycznej, 
według wzoru użytkowego składa się z nieobrotowej 
osi (2) osadzonej centrycznie w tulei mocującej (1), 
połączonej z nią za pomocą stopu niskotopliwego (3) 
i współpracującej z tuleją (4) wykonaną z tworzywa, 
nałożoną na osi obrotowej (5). (1 zastrzeżenie) 

F16L W. 57221 25.03.1977 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Jacek Kulesza, 
Zbigniew Wiśniewski, Jerzy Biały, Zbigniew Wiś
niewski). 

Kształtka do rozdzielania strumienia mieszaniny 
cieczowo-gazowej 

Kształtka do rozdzielania strumienia mieszaniny 
cieczowo-gazowej, którą stanowi stożkowy monoli
tyczny korpus (1) z otworem wlotowym (2) w osi 

geometrycznej korpusu i z otworami wylotowymi (3), 
których osie geometryczne przecinają się w jednym 
punkcie, według wzoru użytkowego charakteryzuje 
się tym, że średnica otworu wlotowego (2) jest równa 
lub prawie równa jego wysokości, zaś wysokość ta 
jest co najmniej dwukrotnie mniejsza niż wysokość 
otworów wylotowych (3). (1 zastrzeżenie) 

F17C W. 57218 25.03.1977 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Krzysztof Majewski). 

Nasadka do pojemnika 
z mieszaniną gazów sprężonych 

Nasadka według wzoru użytkowego składa się z 
trzech współosiowych walców (1, 2, 3), stanowiących 
pod względem struktury metalu jednolitą całość, przy 
czym średnica walca środkowego (2) jest większa od 
średnicy walca górnego (1) i walca dolnego (3). W 
walcach wykonane są otwory pozwalające na zamo
cowanie nasadki poprzez otwór (4) w walcu (1) do 
końcówki odbiornika gazów, a poprzez otwory (5) 
w walcu (2) i otwory (6) w walcu (3) do pojemnika 
mieszaniny gazów sprężonych. (4 zastrzeżenia) 

F21L W. 57170 14.03.1977 

Tadeusz Czarnecki, Beata Raczyńska, Warszawa, 
Polska (Tadeusz Czarnecki, Beata Raczyńska). 

Lampa ostrzegawcza, zwłaszcza do wozów konnych 

Lampa ostrzegawcza służy do oświetlania wozów 
konnych, maszyn i pojazdów rolniczych oraz jako 
sygnalizacja dla służby kolejowej i drogowej. 
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Lampa ostrzegawcza na obudowie (1) posiada świe
cące punkty (2), biały i czerwony, dwa odblaski (3), 
o tych samych kolorach, zaczepy (5) do haka (6), 
złączonego z uchwytem (7). Wieszak lampy (8) sta
nowi zamocowanie pokrywy (9). Lampa posiada wyj
mowany pojemnik na baterie. (6 zastrzeżeń) 

F21M W. 57829 18.07.1977 

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej „ZELMOT", 
Warszawa, Polska (Bogdan Wrzesiński, Ryszard Wie-
rzejski, Wiesław Sajdak). 

Zespół optyczny reflektora 

Zespół optyczny reflektora charakteryzuje się tym, 
że ma zasłoniętą część lustra, zniekształconą w wyni
ku gięcia po promieniu (R), przez nieprzezroczysty 
czynnik łączący (9) umieszczony na obrzeżu (7) szyby 
(5), dzięki czemu promienie światła odbite od części 
zniekształconej lustra nie wychodzą przez część ryflo-
waną (6) szyby (5). (2 zastrzeżenia) 

F24B W. 57219 25.03.1977 

Zbigniew Bokun, Bielsko-Biała, Polska, Włodzi
mierz Mysłowski, Gliwice, Polska, Zdzisław Zyzak, 
Gliwice, Polska (Zbigniew Bokun, Włodzimierz My
słowski, Zdzisław Zyzak). 

Przewód wentylacyjny 

Przewód wentylacyjny według wzoru użytkowego 
ma co najmniej dwa otwory (1) przelotowe pomiędzy 
którymi znajduje się co najmniej jedna szczelina dy
latacyjna (2) o przekroju prostokątnym, natomiast 
dwie ściany (3) boczne przewodu wentylacyjnego ma
ją płaską powierzchnię, a pozostałe dwie ściany (4) 
posiadają wgłębienia (5) o szerokości równej połowie 
szerokości szczeliny dylatacyjnej (4). (1 zastrzeżenie) 

F27D 
H05B 

W. 57165 11.03.1977 

Huta „Łaziska", Łaziska Górne, Polska (Paweł Wi
tek, Józef Klepek, Edward Krawczyk, Andrzej Smo
lik). 

Pierścień zaciskowy urządzenia do posuwania elektrod 

Pierścień zaciskowy urządzenia do posuwania elek
trod w piecach elektrycznych łukowych lub łukowo-
oporowych, w których zastosowane są elektrody 
węglowe lub grafitowe pionowo usytuowane, składa 
się z siłownika hydraulicznego (1) sprężyny docisko
wej (3) i układu dźwigni (5) oraz elementu opasują
cego elektrodę (7), który stanowi łańcuch przegubowy 
płytkowy (6) opasujący elektrodę na co najmniej 85°/o) 
obwodu elektrody. (1 zastrzeżenie) 

F27D W. 57182 15.03.1977 

Huta „Łaziska", Łaziska Górne, Polska (Florian 
Pisarek). 

Napęd wysięgnika maszyny załadowczej 

Napęd wysięgnika maszyny załadowszej składa się 
z cylindra hydraulicznego (1) zamocowanego końcem 
nieruchomym na obudowie wysięgnika (2) a tłoczy-
skiem na głowicy łyżki maszyny załadowczej (3). 

(1 zastrzeżenie) 
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F28D W. 57196 19.03.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Józef 
Bednarski), 

Przeponowy płytowy wymiennik ciepła 
o krzyżowym przepływie czynników 

Przepony (1) wymiennika rozdzielają przestrzenie 
przepływu czynników (4, 5), przy czym w przestrze
niach tych są umieszczone faliste ożebrowania (2, 3). 
Są one względem siebie równolegle usytuowane i sty
kają się ze sobą wzdłuż linii grzbietowej żeber. Ścia
ny co drugiego ożebrowania (3) są perforowane. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ G 
FIZYKA 

G01K W. 57209 22.03.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surow
ców Chemicznych, Kraków, Polska (Mieczysław Pod
górski, Andrzej Diduch). 

Urządzenie do pomiaru temperatury 
mediów przesyłanych w rurociągach 

Urządzenie według wzoru stanowi zbiornik (1) kon
taktowo izolacyjny z termometrem (7) lub innym 
termometrem oporowym. Dno (2) zbiornika stano
wiące element powierzchni rurociągu, jest uszczel
nione za pomocą podkładki (3) uszczelniającej. Zbior
nik wypełniony jest nośnikiem (4) temperatury i ma 
otwór (5) ze szczelnym zamknięciem (6). Instalowanie 
zbiornika odbywa się za pomocą taśmy (9) napina
jącej i napinacza (10), przy czym jej długość, a także 
kształt płaszczyzny (11) kontaktowej uzależniony jest 
od średnicy rurociągu (8). Taśma (9) napinająca ma 
wycięcie i otwór do połączenia rozłącznego za po
mocą wkrętu (14). (1 zastrzeżenie) 

G01N W. 57212 22.03.1977 

Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław, Polska 
(Józef Stróżecki). 

Urządzenie do wyciskania próbek gruntu 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wycis
kania próbek gruntu, a zwłaszcza do badań własności 
mechanicznych, w którym do cylindrycznego pojem
nika (1) zaopatrzonego dwustronnie w wewnętrzne 
kołnierze (2) zamocowana jest od zewnątrz wzmoc
niona mostkiem (5) prowadnica (3) śruby roboczej (4) 
wyposażonej na jednym końcu w pokrętło (6), a na 
drugim w czop (7), na którym wkrętem (10) moco
wany jest obejmą (8) tłoczek (9). Między czołem (11) 
czopa (7) śruby (4), a powierzchnią tłoczka (9) od 
strony obejmy (8) zamieszczony jest przegub kulko
wy (12). (3 zastrzeżenia) 

G01N W. 57249 29.03.1977 

Instytut Niskich Temperatur i Badań Struktural
nych PAN, Wrocław, Polska (Zbigniew Roczkowski, 
Jan Rajca). 
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Kriostai helowy do zrywarki 

Kriostat służy do przeprowadzania badań wy trzy-, 
małościowych materiałów w niskich temperaturach 
zwłaszcza w zakresie 300 - 4,2°K. 

W kriostacie według wzoru komora pomiarowa (6) 
oddzielona jest od zbiornika helowego (4) płaszczem 
próżniowym (7), który tworzy ze ścianki zbiornika 
helowego kanał przepływowy par helu (17). Cięgna 
(8), (9) mocujące badaną próbkę w komorze pomiaro
wej zaopatrzone są w wymienniki ciepła (10), (11) 
schładzane przepływającymi parami helu. 

(2 zastrzeżenia) 

G03B W. 57108 24.02.1977 

Andrzej Kwiatkowski, Katowice, Polska (Andrzej 
Kwiatkowski). 

Osłona składana 

Osłona składana przeznaczona jest do zakładania 
na obiektyw aparatu fotograficznego. Osłona składa
na, wykonana z materiału elastycznego, ma część 
walcową (1), część stożkową środkową (6), i część 
stożkową skrajną (8), połączone w jedną całość pas
mami łączeniowymi (5) i (7). Kąt zawarty między 
osią osłony, a tworzącą części stożkowej środkowej (6) 

jest większy aniżeli kąt jaki tworzy oś osłony z two
rzącą części stożkowej skrajnej (8). Naciskając na 
obrzeże części stożkowej skrajnej (8), przy umiejsco
wionej w obiektywie osłonie, następuje ugięcie osłony 
i jej składanie, przy czym wysokość osłony nieposkła-
danej stanowi wielokrotność wysokości osłony poskła
danej. (4 zastrzeżenia) 

D Z I A Ł H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01H W. 56973 28.01.1977 

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Ma
szyn Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Ry
szard Kidoń, Alina Szeloch, Stanisław Kostka, Alek
sander Dyrda, Zygmunt Bulwicki). 

Wyłącznik bezpieczeństwa 

Wyłącznik bezpieczeństwa według wzoru użytkowe
go ma we wspólnej obudowie (1) zabudowane: tacho-
prądniczkę (4), człon regulacyjno-wzmacniający (8), 
przycisk kontrolny (11) oraz wpust przewodowy (14). 

Tachoprądniczka (4) jest napędzana poprzez swój 
wałek (5) z kontrolowanego napędu. W przypadku 
przekroczenia dopuszczalnej prędkości obrotowej na
pędu z tachoprądniczki (4) zostaje nadany poprzez 
styk przekaźnika kontaktronowego w zespole regula-
cyjno-wzmacniającym (8) wyłączający impuls do ob
wodu sterowania napędu. (1 zastrzeżenie) 

HOIR W. 57243 26.03.1977 

Zakłady Radiowe „Unitra-Eltra", Bydgoszcz, Polska 
(Andrzej Mackiewicz). 

Gniazdo wtykowe do słuchawek 

Gniazdo według wzoru użytkowego posiada styk 
ruchomy (6), który ma postać w przekroju poprzecz
nym płaskiej sprężyny w kształcie litery „L", przy 
czym w części dolnej (7) wykonane ma dwa spręży
nujące języczki (8), które zatrzaskowo umocowane 
są w szczelinie (9) korpusu izolacyjnego (2). W kor
pusie izolacyjnym (2) zaprasowana jest tulejka sty
kowa (3) z końcówką (5), a styk stały (10) umocowa
ny jest zatrzaskowo w szczelinie (11) za pomocą ję
zyczka (12). 

Gniazdo wtykowe przeznaczone jest do tworzenia 
połączenia elektrycznego z wtykiem miniaturowych 
słuchawek dousznych. (2 zastrzeżenia) 
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HOIR W. 57258 29.03.1977 

Spółdzielnia Inwalidów „Millenium", Łódź, Polska 
(Józef Malinowski). 

Styk prądowy 

Styk prądowy według wzoru użytkowego jest prze
znaczony do oprawek lampek choinkowych. Styk cha
rakteryzuje się tym, że w dolnej części są usytuowa
ne dwie obejmy (1, 2), z których dolna (1) ma długość 
nieco mniejszą od obwodu otuliny izolacyjnej prze
wodu prądowego, górna (2) zaś ma długość nieco 
mniejszą od obwodu gołego przewodu prądowego, 
natomiast powyżej obejm (1, 2) i na bokach styku, 
są wykonane dwa prostokątne wycięcia (3). 

(1 zastrzeżenie) 

H05K 
G12Î3 

W. 56911 15.01.1977 

Pierwszeństwo: 16.01.1976 Włochy (nr 35.521B/76) 

Voxson S.p.A.an Italian Body Corp, Rzym, Włochy 
(Ciro Maddaloni). 

Zespół wyposażenia elektronicznego odbiornika 
samochodowego 

Zespół wyposażenia elektronicznego odbiornika sa
mochodowego zawiera jednostkę podstawową (1) po
siadającą obudowę (2) z chłodzącą kratą (3) oraz 
wnęką (4), przeznaczoną do umieszczania w niej jed
nostek w postaci radioodbiornika, magnetofonu itp. 

(1 zastrzeżenie) 



KOMUNIKAT 
Urząd Patentowy PRL podaje do wiadomości, że zgodnie z Zarządze

niem Nr 9 Prezesa Urzędu Patentowego PKL z dnia 29 października 1977 
roku w sprawie stosowania Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej, w 
Biuletynie Urzędu Patentowego począwszy od nr 1/78, zamieszczane są wy
łącznie symbole ÎI edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej 
(Int. Cl.2), z dokładnością do podklas. 

W związku z tym, że II edycja Międzynarodowej Klasyfikacji Pa
tentowej w języku polskim ukazuje się sukcesywnie (tom I działy A, Β 
oraz tom II działy C, D, Ε w 1977 r., natomiast tom III działy F, G, H w 
pierwszym kwartale 1978 r.) - dla ułatwienia poszukiwań przedmioto
wych, w 13 numerach Biuletynów, tj. do końca I półrocza 1978 r. podawa
ne będą najważniejsze zmiany, wprowadzone do Int. Ci.2, t j . tytuły pod
klas zniesionych i nowo utworzonych. 

Podklasy zniesione 

1. C08 d - Kauczuk syntetyczny; 
2. C22 d - Elektrotermiczne i elektrolityczne metody wytwarzania i rafinacji 

metali; 
3. C23 b - Elektrolityczna obróbka powierzchni metali lub metody elektrolitycz

nego powlekania powierzchni metalami, np. powlekanie galwaniczne; 
plastyka galwaniczna; nakładanie lub wytwarzanie powłok metalicz
nych drogą elektroferezy; 

4. H01 ν - Przyrządy elektryczne działające na zasadzenie określonych zjawisk 
fizycznych; 

Podklas}' nowo utworzone 

1. BÖ5 D - Sposoby nanoszenia cieczy lub innych podatnych na płynięcie mate
riałów na powierzchnie; ogólnie; 

2. C07 Η - Cukry; Ich pochodne; 
S. C07 J - Steroidy; 
4. C08 L - Mieszaniny na podstawie związków wielkocząsteczkowych; 
5. C25 Β - Elektrolityczne lub elektroforetyczne sposoby otrzymywania związ

ków lub pierwiastków niemetalicznych; urządzenia do tego celu; 
6. C25 C - Sposoby elektrolitycznego otrzymywania, odzyskiwania lub oczyszcza

nia metali; urządzenia do tego celu; 
7. C25 D - Sposoby elektrolitycznego lub elektroforetycznego wytwarzania po

włok; galwanoplastyka; urządzenia do tego celu; 
8. C25 F - Procesy elektrolitycznego usuwania materiału; urządzenia do tego ce

lu; 
9. D06 Β - Obróbka materiałów włókienniczych cieczami, gazami lub parami; 

10. G03 Η - Holograficzne sposoby i urządzenia; 
11. Gil D - Przesyłanie danych cyfrowych pomiędzy pamięciami o ruchu względ

nym między nośnikiem zapisu i przetwornikiem oraz pamięciami bez 
ruchu względnego. 



Wykaz zgłoszeń wynalazków 
opublikowanych w BUP nr 1/1978 r. w układzie numerowym 

Nr zgłoszenia 

1 

189331 
190045 
190046 
190053 
190101 
190166 
190218 
190349 
190393 
190426 
190433 
190443 
190448 
190474 
190482 
190504 
190514 
190558 
190581 Τ 
190582 
190583 
190584 
190586 
190599 
190605 
190606 
190609 
190610 
190613 
190615 
190623 
190624 
190631 
190632 
190637 
190660 
190664 
190666 
190667 
190668 
190673 
190674 
190682 

Int. CI2. 

2 

C07C 
C07C 
C07D 
CUD 
C07C 
C02C 
B23F 
C09C 
C02C 
C03C 
C07D 
C07C 
C03C 
C07F 
C07D 
C09D 
C07D 
C21B 
C02C 
BOIJ 
B07B 
GOIF 
BOIF 
H02H 
B07B 
E05F 
B23G 
B64D 
A62C 
A21F 
B23B 
A47F 
B21J 
E21C 
H02H 
G03G 
G01G 
B66F 
G01N 
B28B 
B22D 
B24B 
C08H 

Strona 

3 

31 
31 
33 
38 
31 
29 
17 
37 
29 
30 
33 
31 
30 
35 
33 
37 
34 
39 
29 
11 
13 
50 
10 
58 
13 
42 
18 
24 
8 

65 
16 
8 

15 
43 
59 
55 
51 
28 
52 
20 
16 
19 
37 

Nr zgłoszenia 

1 

190683 
190684 
190687 
190692 
190693 
190705 
190708 
190726 
190727 
190729 
190731 
190732 
190739 
190744 
190749 
190752 
190753 
190754 
190762 
190763 
190765 
190766 
190768 
190770 
190772 
190773 
190774 
190776 
190777 
190778 
190779 
190780 
190781 
190782 
190783 
190789 
190792 
190796 
190797 
190799 
190801 
190805 
190803 

Int. CI2. 

2 

D01H 
B22F 
F27D 
B01F 
B01J 
F27D 
B23Q 
G01N 
G01R 
C22B 
G08G 
G08G 
E21F 
F15B 
C10M 
C08F 
C08F 
C08F 
C04B 
E02B 
G06G 
G06G 
B21F 
B63H 
G01B 
B23P 
G01N 
G01F 
G01S 
C01B 
G01B 
G01L 
G01L 
G01N 
G01N 
C08G 
H02P 
H01B 
A61B 
E21D 
G08B 
H01F 
F16H 

Strona 

3 

41 
16 
49 
10 
11 
49 
19 
52 
54 
40 
56 
56 
45 
46 
38 
35 
36 
36 
30 
42 
55 
55 
15 
23 
50 
18 
53 
51 
54 
28 
50 
51 
51 
53 
53 
36 
60 
57 
8 

43 
55 
57 
47 
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1 

190807 
190821 
190822 
190823 
190824 
190835 
190842 
190843 
190847 
190852 
190855 
190856 
190858 
190865 
190870 
190871 
190872 
190874 
190875 
190883 
190921 
190929 
190935 
192665 Τ 
193277 Τ 
194668 
195708 
195735 
195751 Τ 
195759 Τ 
195760 Τ 
195782 Τ 
195783 Τ 
195796 Τ 
195813 
195819 
195850 Τ 
195861 Τ 
195862 Τ 
195863 Τ 
195868 
195908 Τ 
195935 Τ 
195937 Τ 
195957 Τ 
195984 Τ 
196018 Τ 
196034 Τ 
196052 Τ 
196083 Τ 
196110 Τ 
196150 Τ 
196152 
196160 Τ 
196162 Τ 
196170 Τ 
196172 Τ 
196198 
196209 Τ 
196212 Τ 
196213 Τ 
196214 Τ 
196217 Τ 
196237 Τ 

2 

Η02Κ 
C04B 
G08B 
B01J 
C04B 
Α44Β 
B65G 
Β60Β 
F24C 
G01L 
Η03Η 
Η04Η 
Η03Κ 
Β65Η 
Β23Β 
B21D 
C04B 
F16H 
Η02Ρ 
B22D 
Η05Κ 
Η04Ν 
H03F 
Η04Μ 
C02B 
E21C 
Α01Ν 
Α01Ν 
C01B 
Β60Β 
F01N 
C08L 
Β07Β 
Β02Β 
C07D 
A21D 
C14C 
B01J 
B01D 
B01D 
C13D 
B01D 
C04B 
C04B 
Α23Β 
C10B 
B03D 
A23J 
Α23Ν 
Α01Κ 
A23J 
C21D 
C07C 
F28D 
Η02Ρ 
B23D 
B65G 
Α01Ν 
B64C 
Η02Κ 
Η02Κ 
Η02Κ 
B65G 
B21G 

3 

59 
30 
55 
11 
30 

7 
24 
21 
48 
52 
62 
63 
62 
27 
17 
14 
30 
47 
61 
16 
64 
64 
61 
63 
28 
43 

2 
2 

28 
21 
45 
35 
14 
12 
34 

5 
39 
12 

9 
9 

39 
9 

31 
31 

6 
37 
13 

6 
7 
1 
6 

40 
32 
50 
61 
17 
25 

2 
24 
59 
60 
60 
25 
15 

1 

196238 Τ 
196244 Τ 
196245 Τ 
196247 Τ 
196251 Τ 
196252 Τ 
196259 Τ 
196305 Τ 
196309 Τ 
196313 Τ 
196317 Τ 
196326 Τ 
196329 Τ 
196330 Τ 
196344 Τ 
196355 
196359 
196370 Τ 
196436 
196504 
196669 
196737 
196738 
196752 
196918 
196923 
196944 
197001 
197041 
197135 
197229 
197261 
197263 
197264 
197310 
197332 
197402 
197447 
197487 
197506 
197529 
197548 
197553 
197575 
197646 
197702 
197743 
197818 
197819 
197821 
197863 
197864 
197891 
197892 
197927 
197929 
197930 
197931 
197933 
197959 
197961 
197962 
197964 
197968 

2 

B65G 
B61G 
B65G 
F16K 
Η05Β 
B65G 
B44D 
Ε21Β 
B21D 
G09B 
Η02Η 
B23Q 
Η04Β 
Η04Β 
B23G 
C12D 
Α01Ν 
Β63Β 
C14C 
Α01Ν 
Α01Ν 
C23C 
Α23Κ 
Α01Ν 
Β03Β 
A01J 
Α01Ν 
Α01Ν 
C08F 
B29C 
C01L 
A22C 
Α01Ν 
C07C 
B29J 
A43D 
Α01Ν 
Α01Ν 
C23C 
C07D 
C1.0B 
C07D 
C07C 
Α23Ν 
C07D 
Α01Ν 
B01D 
B65G 
B65D 
B01G 
Η05Β 
H03J 
B65G 
B65G 
G01N 
E21D 
E21D 
E21D 
G01N 
C07D 
C08G 
Η05Κ 
B01D 
B22D 

3 

25 
23 
26 
47 
64 
26 
21 
42 
14 
56 
59 
19 
63 
63 
18 
39 
2 

23 
39 
3 
3 

41 
6 
3 

13 
1 
4 
4 

36 
20 
37 

5 
4 

32 
20 

7 
5 
5 

41 
34 
38 
32 
32 

7 
35 

5 
9 

26 
24 
10 
64 
62 
27 
27 
54 
43 
44 
44 
54 
35 
37 
64 
9 

16 



80 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 1(107) 1978 

1 

197969 
197970 
198008 
198010 
198023 
198024 
198025 
198028 
198030 
198086 
198146 
198164 
198195 
198197 
198198 
198262 
198266 
198293 
198343 
198368 
198374 
198401 
198851 
199104 

2 

C07C 
HOIH 
BOIJ 
C07C 
F04D 
E21D 
B21D 
F23J 
C25C. 
E21D 
HOIR 
F23B 
ci OJ 
B61L 
F24F 
F16L 
B60T 
B61B 
F16D 
H03G 
F16C 
C22B 
HO1Β 
B60S 

3 

32 
58 
12 
33 
46 
44 
14 
48 

\ 40 
45 
58 
48 
38 
23 
49 
48 
22 
22 
46 
61 
46 
40 
57 
21 



Wykaz zgłoszeń wzorów 
użytkowych opublikowanych w BUP nr 1/1978 r. w układzie numerowym 

Nr zgłoszenia 

1 

56841 
56911 

' 56973 
57108 
57129 
57235 
57136 
57140 
57148 
57149 
57151 
57152 
57154 
57159 
57163 
57165 
57167 
57170 
57182 
57184 
57189 
57195 
57196 
57197 
57198 
57199 
57200 
57201 
57202 
57206 
57207 

Int . CI2. 

2 

B26B 
H05K 
H01H 
G03B 
B66C 
B66C 
B21D 
F02M 
A47G 
B23G 
B23G 
A47J 
B60K 
B26D 
C22B 
F27D 
B61D 
F21L 
F27D 
B23G 
B60K 
B62D 
F28D 
A63B 
A63B 
A63B 
A63B 
AJ63B 
A63B 
F16C 
C06D 

S t r o n a 

3 

71 
82 
81 
81 
75 
75 
69 
78 
66 
70 
70 
67 
72 
71 
76 
79 
73 
78 
79 
70 
72 
73 
80 
67 
68 
68 
68 
68 
68 
78 
76 

Nr zgłoszenia 

1 

57208 
57209 
57210 
57211 
57212 
57213 
57214 
57215 
57216 
57218 
57219 
57221 
57237 
57238 
57239 
57241 
57243 
57247 
57249 
57253 
57255 
57256 
57258 
57259 
57261 
57262 
57263 
57265 
57266 
57267 
57829 

Int. CI2. 

2 

B41B 
G01K 
B25B 
E04C 
G01N 
A62B 
C10H 
B65G 
E21F 
F17C 
F24B 
F16L 
B65G 
A01D 
A47C 
B65H 
HOIR 
A63H 
G01N 
E21D 
B28B 
B23Q 
HOIR 
A47H 
B64D 
B23B 
B63B 
B60K 
E05B 
B62K 
F21M 

Strona 

3 

72 
80 
71 
77 
80 
67 
76 
74 
77 
78 
79 
78 
74 
66 
66 
75 
81 
69 
80 
77 
72 
71 
82 
67 
74 
69 
74 
73 
77 
73 
79 
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Cena 45 zł 


